
Vaszar Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

 

Szám: 73-19/2013.  

Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én 16,30 órakor 

megtartott testületi üléséről 

 

Helye: Önkormányzat Házasságkötő-terme Vaszar, Fő u. 29. 

 

Jelen vannak:   Varga Péter   polgármester 

Szabó Miklós   alpolgármester 

Mezei Zsolt   alpolgármester 

Kiss Andrásné   képviselő 

Mészáros Béláné  képviselő 

     

Tanácskozási joggal jelen van:  Pfilfné Bagics Judit   jegyző 

      

         

Lakosság részéről: 0 fő. 

 

Varga Péter polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. Takácsné Horváth Éva és Takács Ervin képviselő 

bejelentette távolmaradását. 

 

Kiss Andrásné és Mészáros Béláné képviselők személyében bejelenti a jegyzőkönyv-hitelesítőket.  

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. melléklete)  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Vaszar, Dózsa utcai temető felújítása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

2. Vaszar, Fő u. 17. kultúrház ablakcseréről döntés 

Előadó: Varga Péter polgármester 

3. Beiskolázási támogatásról döntés 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Vaszar, Dózsa utcai temető felújítása (2.melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Időközben a műszaki ellenőr ajánlata is 

megérkezett.  Ami többlet térkövezés lesz, az természetesen saját erőből kell történjen. 

 

A képviselő-testület részletesen átbeszéli a végzendő munkálatokat.  
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Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2013.(VIII.27.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar, Dózsa utcai (20. hrsz) ravatalozó és 

ingatlan felújítás kivitelezési munkálataira vonatkozóan a Csizmadia és Társai Kft. árajánlatát fogadja 

el, 5.270.942,- Ft + 1.423.154,- Ft ÁFA, bruttó 6.694.096,- Ft összegben. Felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a kivitelezési munkálatok elvégeztetésére. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

Kéri a képviselőket, hozzák meg határozatukat a műszaki ellenőri munkálatokkal kapcsolatban. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2013.(VIII.27.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar, Dózsa utcai (20. hrsz) ravatalozó és 

ingatlan felújítás kivitelezési munkálatainak műszaki ellenőri munkálataira G-TERV ’01 Bt (8500 

Pápa, Petőfi u. 30.) ajánlatát elfogadja (50.000,- Ft). Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30.  

 

A 20. hrsz alatti temető felújítási munkálataihoz kapcsolódóan szükségessé válik még a helyi 

vállalkozóval a szerződés megkötése az előszerződésben foglaltak alapján. Erről gondoskodni fog.  

 

2. Vaszar, Fő u. 17. kultúrház ablakcseréről döntés (3. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2013.(VIII.27.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar, Fő u. 17. szám alatti kultúrház 

emeleti részének nyílászáró (14 db)  cseréje munkálataira vonatkozóan a Helltherm Bt. árajánlatát 

fogadja el, 1.241.288,- Ft + 335.148,- Ft ÁFA, bruttó 1.576.436,- Ft összegben. Felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a kivitelezési munkálatok elvégeztetésére. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. október 30. 

 

Varga Péter polgármester: Mostani tudás szerint csak akkor van értelme nekiállni a kultúrház 

felújításának, ha a liftet valahogy ki tudják venni a költségvetésből, s fedezetét a felújításra fordtani. Itt 

viszont magasabb szinteket kell megkeresni, hogy segítséget kapjon az önkormányzat. Április 12-ig 

erről el kellene számolni.  

 

3. Beiskolázási támogatásról döntés (4. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Határozati javaslatként az előző év határozata került kiküldésre. Kéri a 

képviselők döntését.  

 

Kiss Andrásné képviselő: Nem az önkormányzat az iskola fenntartója. 
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Varga Péter polgármester: Úgy tudja, hogy Ugod önkormányzata ad beiskolázási támogatást. Gecse 

önkormányzata nem ad.  

 

A képviselők egyeztetnek a beiskolázási támogatással kapcsolatban.  

 

Szabó Miklós alpolgármester: Véleménye szerint most a vaszari lakosokat támogassák. 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti a kialakult határozati javaslatot: 

 

 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(VIII.27.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt a vaszari állandó 

lakóhellyel rendelkező általános iskolás tanulók részére 4.000,- Ft-ot, a vaszari állandó lakóhellyel 

rendelkező középiskolai és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytató tanulók részére 6.000,- 

Ft-ot biztosít támogatásként.  

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 25. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013.(VIII.27.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt a vaszari állandó 

lakóhellyel rendelkező általános iskolás tanulók részére 4.000,- Ft-ot, a vaszari állandó lakóhellyel 

rendelkező és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytató tanulók részére 6.000,- Ft-ot biztosít 

támogatásként.  

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 25. 

 

A képviselők az idősek napjának időpontját szeptember 28-ában határozzák meg.  

 

Varga Péter polgármester tájékoztatja a képviselőket az iskolába bejáró gyermekekkel az utaztatással 

kapcsolatos jelenlegi fejleményekről. Itt a tárgyalások még nem zajlottak le. Ma egyeztetett a 

Klebersberg Pápai Tankerülettel, de még egyelőre nincs előrehaladás. Egyelőre ez a terület még 

nyitott. További egyeztetés szükséges.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Varga Péter polgármester 18 óra 00 perckor bezárta az ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Varga Péter polgármester    Pfilfné Bagics Judit jegyző  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 Kiss Andrásné Mészáros Béláné  

 képviselő képviselő 

  


