
Vaszar Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

 

Szám: 73-31/2013.  

Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án 16,30 

órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  Varga Péter   polgármester 

Szabó Miklós    alpolgármester 

Mezei Zsolt   alpolgármester 

Mészáros Béláné  képviselő 

Takácsné Horváth Éva képviselő 

Takács Ervin   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 6 képviselő jelen van. Kiss Andrásné képviselő jelezte 

távolmaradását. 

 

Takács Ervin képviselő és Mezei Zsolt alpolgármester személyében bejelenti a jegyzőkönyv-

hitelesítőket.  

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat, kéri, hogy vegyék fel a napirendek 

közé a vegyes ügyeket. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. melléklete)  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a módosított napirendet elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beiskolázási körzetről határozat elfogadása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

2. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

2/2008.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 
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3. Hitelfelvételről döntés 

Előadó: Varga Péter polgármester 

4. Önkormányzat létszámkeretének bővítéséről döntés 

Előadó: Varga Péter polgármester 

5. Vegyes ügyek 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Beiskolázási körzetről határozat elfogadása (2. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2013.(XI.13.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Ihász Gábor 

Általános Iskola (8542 Vaszar, Fő u. 9.) felvételi körzetének Gecse, Takácsi és Vaszar 

települések kerüljenek kijelölésre. A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan 

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 2 fő. Felkéri a testület a 

polgármestert, hogy a határozatot közölje a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályával. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. november 30. 

 

2. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

2/2008.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Lehetőség szerint megpróbálnák 

novemberben még kijuttatni a támogatásban részesülőknek a tüzifát. Az erdészet már a jövő 

héten rendelkezésre bocsáthatja a fát.  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XI.14.) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

2/2008.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról  
(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 

3. Hitelfelvételről döntés (4. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az OTP nem ad addig 

ajánlatot, amíg nincs testületi döntés. Ezért van szükség erre a döntésre. Az eddigi 

információk alapján háromhavi BUBOR+3-3,5 %-os kamat várható az adósminősítés 

függvényében. A folyósítás a becsatolt számlák nettó összegének 90%-a erejéig történik, 
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közvetlenül a kivitelezőnek utal a Bank a számla alapján, a folyósítás feltétele az aktuális 

számlára eső önerő önkormányzati számlán történő rendelkezésre állása.  

 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2013.(XI.13.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásmegelőlegező célra 

9.000.000,- Ft összegű maximum 2014. november 30-i  lejárat hitelt vesz fel az OTP Bank 

Nyrt.-től. 

Vaszar Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 

költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések 

előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

Vaszar Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi az MVH 

által megítélt számú támogatást határozat alapján helyi önkormányzat általános működésének 

és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból 

származó bevételeket. 

Vaszar Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál 

vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 

fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 

Vaszar Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a 

hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós 

felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. 

Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében - felajánlja az Önkormányzat 

1623201175 azonosítószámú, MVH-s támogatás keretében elnyert pályázati összegét, 

melynek összege 10.000.000,- Ft.  

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4. Önkormányzat létszámkeretének bővítéséről döntés (5. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 14 pályázat érkezett be a konyhai 

állásra. A Feladatellátó Társulás által meghirdetett állásra 4 fő jelentkezett. A konyhában 

időközben kiderült, hogy szükséges még egy négy órás állást betölteni. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: A 2 fő 4 órás konyhai dolgozót könnyebben lehet az erősebb 

munkára befogni.  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2013.(XI.13.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 fő négy órás konyhai dolgozó 

felvételét határozza el. Az önkormányzat létszámkeretét ennek megfelelően 18 fő főállású és 

2 fő részfoglalkozású (heti 20 órás) foglalkoztatottban határozza meg. Felkéri a gazdasági 

ügyintézőt a költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosítására. 

Felelős: Varga Péter polgármester, Kalmár Csaba gazdálkodási ügyintéző 

Határidő: folyamatos 
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5. Vegyes ügyek 

 

Varga Péter polgármester: Mivel az önkormányzatnak kötelezettsége vízkárelhárítási terv 

készítése, így ezt szeretné megrendelni. Ennek költsége 150.000,- Ft.  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013.(XI.13.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vízkárelhárítási 

tervének elkészítésére 150.000,- Ft-ot biztosít 2013. évi költségvetésében. Felhatalmazza a 

polgármestert a terv elkészíttetésére, a szerződés megkötésére. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. december 15. és folyamatos 

 

Varga Péter polgármester: Elmondja, hogy a villámvédelem kiépítésre került az óvodában, 

továbbá a feltárt érintésvédelmi hiányosságok megszüntetésre kerültek. A hangszórók 

kiépítését folytatni kell, s javíttatni a szükséges hangszórókat. Elmondja a képviselőknek, 

hogy megjelent a 103/2013.(XI.8.) MVH rendelet, ami központilag megjelent pályázatokat 

tartalmaz. Ismerteti a pályázatokat. Az egyetlen, amire lehetne pályázni, az a közösségi 

szolgáltatások fejlesztése keretében gépjármű, mely esetében a jelenlegi gépjárművet 

esetlegesen le lehet lecserélni. A gépjármű katalógus megjelenését meg kell várni, utána 

célszerű a döntést meghozni. 

 

A képviselők megtárgyalják az útfelújításra vonatkozó kérdéseket. Felmerülnek a hibás 

önkormányzati útszakaszok, a  felsőtemető bejárata, a Jókai utca előtti átfolyó állapota. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2013.(XI.13.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete útfelújítási munkálatok elvégzését 

határozza el az ezen szakfeladat előirányzata terhére a kapott központi támogatás erejéig ez 

évi költségvetés terhére. Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok elvégeztetésére. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Varga Péter polgármester 18 óra 20 perckor bezárta az ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Varga Péter polgármester    Pfilfné Bagics Judit jegyző  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 Takács Ervin Mezei Zsolt    

 képviselő alpolgármester 


