
 

 

 

Vaszar Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

Szám: I/37-10/2022.  

Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 28-án 17,00 

órakor megtartott nyilvános testületi üléséről 

 

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

 

Jelen vannak:  Mezei Zsolt   polgármester 

Balogh András  alpolgármester 

Dr. Tiboldné Tamási Szilvia alpolgármester 

Kovácsné Kalmár Beáta képviselő 

Máté Angelika  képviselő 

Dr. Nagy Judit  képviselő 

Radnai Zoltán   képviselő 

 

  

Tanácskozási joggal jelen van:  Pfilfné Bagics Judit  jegyző 

      

Lakosság részéről: 0 fő. 

 

Mezei Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 

a testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van. Máté Angelika és Radnai Zoltán 

képviselők személyében bejelenti a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Dr. Nagy Judit jelezte késését. 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. 

melléklete)  

 

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

tartózkodás nélkül a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Belső ellenőri jelentés, intézkedési terv elfogadása 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit 

2. Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtásáról döntéshozatal 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester  

3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(...) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021.(IV.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

4. Beiskolázási támogatás összegéről döntéshozatal 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 
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5. VP6-7.2.1.1-21 pályázat előleglehíváshoz kapcsolódó döntéshozatal 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

6. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

7. VP6-7.2.1.1-21 pályázat közbeszerzéshez kapcsolódó döntéshozatal 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

8. Térítési, bérleti díjakról döntés 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

9. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(VI..) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2021.(III.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester  

10. Vegyes ügyek 

 

Napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármester ismerteti az átruházott hatáskörben hozott 

döntéseket. (2. melléklet) 

 

A képviselő-testület a két ülés között megtett intézkedésekről szóló beszámolót egyhangúlag 

elfogadja. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Belső ellenőri jelentés, intézkedési terv elfogadása (3. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit 

 

Pfilfné Bagics Judit jegyző: 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 26/2022.(VI.28.) határozata  

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentést, valamint a belső 

ellenőri jelentés intézkedési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

2. Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtásáról döntéshozatal (4. melléklet) 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester  

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat a 76 m3 tűzifára 

pályázhat. 

 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022.(VI.28.) határozata  

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 

76 erdei m3 keménylombos fafajta tűzifára. Az önkormányzat erdei köbméterenkénti 1000,- 

F+Áfa önerőt (maximum 96.520,- Ft-ot) biztosítja. Az önkormányzat a szociális célú 

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

Felelős: Mezei Zsolt polgármester 

Határidő: pályázati kiírásban adott 
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3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(...) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021.(IV.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A módosítás csak a mellékletet érinti. 

 

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

és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(V.28.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021.(IV.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 

 

4. Beiskolázási támogatás összegéről döntéshozatal (6. melléklet) 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kovácsné Kalmár Beáta képviselő: Tavaly változott az összeg, emelés is volt. 

 

Máté Angelika képviselő: Ez az összeg már jelent támogatást a szülőknek. 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti a képviselők javaslata alapján a tavalyi összeggel a 

határozati javaslatot. A képviselők nem szeretnének változtatni a tavalyi támogatási mértéken. 

 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022.(VI.28.) határozata  

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben szociális feladatok 

támogatására rendelkezésére álló források alapján az 5/2021.(IV.5.) önkormányzati rendelet 

15. §-ában meghatározott beiskolázási települési támogatás összegét a következőkben 

határozza meg: 

a vaszari állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás tanulók, középfokú és felsőfokú 

nappali tagozatos tanulmányokat folytató tanulók részére fejenként 10.000,- Ft-ot biztosít 

támogatásként. 

Felelős: polgármester 

Határidő: rendeletben adott 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

 

Kalmár Csaba gazdálkodási ügyintéző: A konyhához hozzájárulásként átadáson is 

gondolkodtak, de a költségvetési törvény nem teszi lehetővé, hogy ez szociális kiadásként 

elszámolható legyen. 

 

17 óra 26 perckor Dr. Nagy Judit képviselő megérkezik. 
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A képviselők a karácsonyi támogatással kapcsolatban konzultálnak, majd arra a 

következtetésre jutnak, hogy a karácsonyi támogatást biztosítani szeretnék akkor is, ha 

mindenkinek kérelmet kell benyújtania, s határozat hozatala szükséges. Erről később születik 

döntés. 

 

5. VP6-7.2.1.1-21 pályázat előleglehíváshoz kapcsolódó döntéshozatal (7. melléklet) 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022.(VI.28.) határozata  

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak 

fejlesztése című támogatási program keretein belül pályázatot nyújtott be, melyre az Irányító 

Hatóság Támogatói Okiratban részesítette az alábbi fejlesztési megnevezés alatt: 

 

Projekt címe: Külterületi utak állapotának javítása Vaszar községben  

Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe/ helyrajziszáma:  

Vaszar 085 hrsz;   Vaszar 094 hrsz;   Vaszar 0180 hrsz 

A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 

Projekt összes költsége: 135.656.869.-Ft 

Projekt elszámolható költsége: 135.649.918.-Ft 

Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege és forrása:  

6.789.463.-Ft- saját forrásból 

Igényelt támogatás összege:  129.021.069.-Ft 

Elnyert támogatás összege:  128.867.406.-Ft 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös 

és szükséges és a fenti projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önerő összegét a 

költségvetésben elkülöníti. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Közbeszerzési szabályzat elfogadása (8. melléklet) 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022.(VI.28.) határozata  

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vaszar Község Önkormányzat 

közbeszerzési szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

7. VP6-7.2.1.1-21 pályázat közbeszerzéshez kapcsolódó döntéshozatal (9. melléklet) 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti a javaslatot. A határozati javaslat kiküldésre került. Nyílt 

közbeszerzési eljárást kell kiírni. Mindhárom út felújítására külön benyújtható ajánlat. 

Legalább kettő ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatot. 
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Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022.(VI.28.) határozata  

1. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 

felhívás alapján benyújtott 3307425248 azonosító számú pályázat végrehajtása 

vonatkozásában Vaszar Község Önkormányzata Külterületi út felújítása tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítását határozza el. 

2. A becsült értéket a Kbt. 28. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően Ajánlatkérő 

meghatározta, azt dokumentálta. Az építési beruházás becsült értéke tervezői tételes 

költségvetés alapján került meghatározásra. A közbeszerzés eljárás becsült értéke: 

1. rész tekintetében: nettó 33.065.308,-Ft 

2. rész tekintetében: nettó 32.274.245,-Ft  

3. rész tekintetében: nettó 36.130.866,-Ft  

 

3. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának 

szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.  

4. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján kerül lefolytatásra. 

5. Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor a Kbt. 19. §-ban foglaltakat 

figyelembe vette, egybeszámítási kötelezettség nem állt fenn.  

6. A Képviselő–testület az eljárás ajánlati felívását és közbeszerzési dokumentumát 

elfogadja.  

7. A Képviselő–testület felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás megindítása iránt a 

további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: polgármester 

 

8. Térítési, bérleti díjakról döntés (10. melléklet) 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester 

 

Mezei Zsolt polgármester: A képviselőkkel történt egyeztetés alapján ismerteti az 

előterjesztést. Kéri a képviselőket hozzák meg döntésüket. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022.(VI.28.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes étkezési formáknál az 

önköltségi árat az alábbiakban határozza meg (az önköltségi árak az ÁFÁ-t tartalmazzák): 

Bölcsődés: 1.450,- Ft 

Óvodás:  1.304,- Ft  

Napközis: 1.389,- Ft 

Menzás (napi egyszeri étkezés)                             1.228,- Ft 

Napi 2-szeri étkezés 1.308,- Ft 

Felnőtt étkezés (külsős)                                         1.387,- Ft 

Szociális étkezés           1.387,- Ft  

Ezen önköltségi ár képezi alapját Gecse Község önkormányzata felé a rezsiköltség 

kiszámlázásának az óvodás és a szociális étkezők felé. (A mindenkori térítési díj 

megállapítása rendeletben történik.) 
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Felelős: gazdálkodási ügyintéző 

Határidő: 2022. augusztus 1. és folyamatos 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti a felnőtt étkezés önköltségi díját a számítások alapján.  

 

Máté Angelika képviselő: Sajnos az árak nagyon elszálltak.  

 

Balogh András alpolgármester: A 2.000.- Ft-os díj is általános ma már. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen”, 1 „nem” szavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022.(VI.28.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt étkezés térítési díját (a 

4/2021.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. § hatálya alá nem tartozó személyek esetén) 

1.400,- Ft-ban határozza meg 2022. július 1. napjától. 

Felelős: élelmezésvezető 

Határidő: Folyamatos 

 

Mezei Zsolt polgármester: A kultúrház, ebédlő bérleti díjairól is kellene beszélni. A 

bérbeadási díjak másutt sokkal magasabbak. 

 

Kovácsné Kalmár Beáta képviselő: Klíma nélkül nyáron nagyon meleg az épület. 

 

Radnai Zoltán képviselő: Emelne kultúrház bérleti díjakon. 

 

Dr. Tiboldné Tamási Szilvia alpolgármester: Az energiaárak emelkedése miatt mindenképpen 

emelni kellene a díjakon. 

 

Balogh András alpolgármester: Ő is emelne, nem is keveset. 

 

Máté Angelika képviselő: Az ebédlő bérletét egy szintre hozná  a kultúrházéval. 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ő nem óránként kérné a 2.000,- F-os díjat, hanem alkalomra 

állapítana meg bérleti díjat. Ő a sörpadokért és az asztalokért is kérne bérleti díjat. 1.000-

1.000 Ft-ot.  

 

Balogh András alpolgármester: Minden nagyon megdrágult. Ő 1-1 sörpad-sörasztal 

garnitúráért simán 3 ezer forintot elkérne. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen”, 1 „nem” szavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022.(VI.28.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatást biztosító épületeit 

(művelődési ház, konyha) és felszerelési tárgyait 2022. július 1-től a következő feltételekkel 

adja bérbe: 

1. Kultúrház nagyterme és az előtér helyiség együttesen kiadva lakodalomra, ballagásra: 

a. ha lakodalom esetén a vőlegény vagy a menyasszony, ballagás esetén a szülők állandó 

vaszari lakóhellyel rendelkeznek 75.000,- Ft/alkalom 

b. ha az a. pontban foglalt nem teljesül: 100.000,- Ft/alkalom (azaz nem rendelkeznek 

állandó vaszari lakóhellyel) 
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2. Kultúrház nagyterme önállóan: 50.000,- Ft/alkalom 

3. Kultúrház előtér helyiség önállóan: 30.000,- Ft/alkalom 

4. Árusoknak az előtér helyiség 5.000,- Ft/alkalom (maximum 4 óra) 

5. Fő u. 16. szám alatti ebédlő bérbeadása: 30.000,- Ft/alkalom 

6. Helyi civil szervezetek a kultúrház nagytermét és előcsarnokát évente egy alkalommal 

ingyenesen vehetik igénybe. 

7. Evőeszközök (tányér, villa, kanál, kés, terítő) bérbeadása 

a. 50 fő, vagy az alatti igény esetén 10.000,- Ft/alkalom 

b. 50 fő feletti igény esetén 15.000,- Ft/alkalom. 

 

A helyiségeket ugyanabban az állapotban kell visszaadni a bérbeadónak, amilyen állapotban 

átadásra került. (A takarítás a bérlőt terheli.) Az okozott károkért bérlő anyagi felelősséggel 

tartozik. 

8. 1 szett (1 db sörasztal és hozzá 2 db sörpad) bérleti díja 3.000,- Ft/alkalom (azaz 

1.000,- Ft/db.). 

 

A határozat hatálybalépésével a 9/2020.(II.13.) önkormányzati határozat hatályát veszti azzal, 

hogy a 2022. július 1-előtti foglalásokra vonatkozóan amennyiben 2022-ben kerül a 

bérbevétel megvalósításra a rendelkezéseit még alkalmazni kell.   

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, intézményvezetők 

 

9. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(VI..) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2021.(III.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Mezei Zsolt polgármester  

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja a szociális étkezés mai díjait, 

és a kiszámolt díjakat. 

 

A képviselők megbeszélik az előterjesztés anyagát. 

 

Máté Angelika képviselő: A szociális étkezésnél bevezetné a differenciált,  jövedelemhez 

kötődő emelést. 

 

Mezei Zsolt polgármester: Azon gondolkodna el, hogy egy lépcsőben, vagy két lépcsőben 

történjen emelés. 

 

Dr. Tiboldné Tamási Szilvia alpolgármester: Megkérdezi, hogy az önkormányzati 

hozzájárulást nem lehetne-e megemelni. 
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Kalmár Csaba gazdálkodási ügyintéző: Csak a tartalék terhére lehet az emelést megvalósítani. 

 

Balogh András alpolgármester: Megemelné a díjakat. Sajnos az előállítás költsége is emelkedett. 

 

Máté Angelika képviselő: Attól tart, hogy ha meglesz emelve a díj, többen vissza fogják mondani 

a szociális étkezést. 

 

Mezei Zsolt polgármester: Amikor 2020-ban megemelték a díjat, ott is egy hónapig volt 

visszaesés, de utána visszaállt az igénybevétel, mert rájöttek, hogy a boltban vásárolva sem tudják 

olcsóbban kihozni az étkezést. 

 

Máté Angelika képviselő: 850, illetve 950-ért adná a szociális étkezést. És a kiszállítást nem 

venné le 80 Ft-ra, hagyná 100 Ft-tal. 

 

Mezei Zsolt polgármester: 880,- Ft-ért adná a kiszállítás nélküli étkezést és a másikat 980,- Ft-ért. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen”, 1 „nem” szavazattal, tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(V.30.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2021.(III.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

 

10. Vegyes ügyek 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti a rendőrség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. (12. 

melléklet) 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2022.(VI.28.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Mezei Zsolt polgármester: Ismerteti a képviselőkkel a Pápai Vízmű Zrt. felhívását vízhasználat 

korlátozására vonatkozó javaslatát. Ismerteti a falunappal kapcsolatban az eddig összeállt 

napirendet. 

 

További hozzászólás és kérdés hiányában a polgármester 19 óra 25 perckor bezárja a testületi 

ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Mezei Zsolt polgármester   Pfilfné Bagics Judit jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

  

    

 Máté Angelika Radnai Zoltán     

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
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