
Vaszar Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8542 Vaszar, Fő u. 29. 
 
Szám: 22-   /2011.  
Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 16,30 órakor 
megtartott testületi üléséről 
 
Helye: Önkormányzat Házasságkötő-terme Vaszar, Fő u. 29. 
 
Jelen vannak:   Varga Péter   polgármester 
    Kiss Andrásné   képviselő 

Mezei Zsolt   képviselő 
    Mészáros Béláné  képviselő 
    Takács Ervin   képviselő 
    Takácsné Horváth Éva  képviselő 
     
        
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 Tóth Lászlóné igazg. ügyintéző 
 Szöllősi Szabolcsné jegyzőkönyvvezető 
  
Lakosság részéről: 1 fő. 
 
Varga Péter polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
testület határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. 
 
Kiss Andrásné képviselő és Mezei Zsolt képviselő személyében bejelenti a jegyzőkönyv-
hitelesítőket. 
 
Varga Péter polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. számú 
melléklete)  
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 
 

1. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatának beszámolója a 2010. évi tevékenységről 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

2. Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló értékelés megtárgyalása 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző  

3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(III….) 
önkormányzati rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2004.(IX.10.) rendelete módosításáról 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 



4. Vaszar Község Önkormányzatának 2010-2014. közötti ciklusra vonatkozó 
Gazdasági programja 
Előadó: Varga Péter polgármester 

5. Vaszar Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Varga Péter polgármester 

6. Rendőrkapitányi kinevezésről vélemény nyilvánítás 
Előadó: Varga Péter polgármester 

7. BM pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Varga Péter polgármester 

8. Vegyes ügyek 
 
16,43-kor Takácsné Horváth Éva képviselő megérkezik. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatának beszámolója a 2010. évi tevékenységről (2. melléklet) 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
beszámolóját a 2010. évi tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 

2. Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló értékelés megtárgyalása (3. melléklet) 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
  

3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(III….) 
önkormányzati rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2004.(IX.10.) rendelete módosításáról 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 



Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(IV.02.) önkormányzati 
rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2004.(IX.10.) rendelete módosításáról  
(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 

4. Vaszar Község Önkormányzatának 2010-2014. közötti ciklusra vonatkozó Gazdasági 
programja 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 
Varga Péter polgármester: Röviden ismerteti a programot. Megkérdezi van-e kérdés, 
hozzászólás. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket a program elfogadására. 
 
Kiss Andrásné képviselő: Ha ez így megvalósul a ciklus végére elégedettek lehetnek.Más 
jellegű: nem igazán ért egyet a lakosok felháborodásával a szemétdíj kapcsán. A lakosoknak 
kellett tudnia, hogy két szemetesedény van, s hogyan működik. 
 
Varga Péter polgármester: Tavalyi évben került szórólap kiküldésre a szolgáltató által, ezeket 
akkor is és most is ő szorgalmazta. Talán nem mindenki figyelt erre. Ez sehol sem kevesebb. 
Röviden ismerteti ezen térség és a pápai és hozzá tartozó térség szemétszállítási díj 
anomáliáit. Elmondja a díjképzés módját is. A szemétdíjnak fedeznie kellene minden kiadást. 
Ma érkezett levél a projekt megvalósításához szükséges hitelhez kapcsolódó elképzelésekről. 
Következő testületi ülésre tervezi behozni. Ismerteti az ügy előzményeit. 
 
Kiss Andrásné képviselő: Ennek a 21 milliónak lesz kihatása a szemétdíjra? 
 
Varga Péter polgármester: Lehet. A Győrszol már év elején szerette volna beépíteni. Júniusra 
prognosztizálható a döntés. 
 
További kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010-2014. közötti 
ciklusra vonatkozó gazdasági programját az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 

5. Vaszar Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 
Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TIOP pályázat nem kötelező 
közbeszerzés. Nem éri el az értékhatárt.Gondoltak rá, hogy lehet, hogy célszerű lenne a 
közbeszerzés.  
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: Nem érti magának a közbeszerzésnek a mikéntjét, kéri 
mondják el neki. 
 
Varga Péter polgármester és Pfilfné Bagics Judit körjegyző röviden ismerteti a közbeszerzés 
lényegét, az értékhatárokat, a menetét. 
 
Varga Péter polgármester: A közbeszerzési eljárás olyan mértékben védhet le bennünket, 
hogy az eljárást szakember végzi, megfelelően kerül lebonyolításra. Nem nyílt, hanem 
meghívásos. 



 
További kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési tervét az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 

6. Rendőrkapitányi kinevezésről vélemény nyilvánítás 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 
Varga Péter polgármester: Az anyag kiküldésre került, kéri a képviselők véleményét. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szappan Csaba pápai rendőrkapitányi 
kinevezését támogatja. 
 

7. BM pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 
Varga Péter polgármester: Ismerteti a pályázat lényegét. Elmondja a fűtéskorszerűsítés 
árajánlatának lényegét. Vannak költségvetés időpontja körüli árajánlatok például terem 
parkettázására, riszató készítésére. Most előtérbe került a faapríték, pellett. A műszaki 
szakember szerint ez nem kifizetődő még jelenleg. Így egy kondenzációs kazán kerülne 
beállításra, mely kiváltaná a mostani 6 kazánt. Az iskola még három szakaszra lenne osztva a 
fűtés racionalizálása miatt. Így gazdaságosabbá tehető a fűtés, talán olcsóbbá is válna.  
 
Takács Ervin  képviselő: Megkérdezi, hogy napkollektor nem lenne-e jó. 
 
Varga Péter polgármester: A műszaki szakember szerint, egyelőre nem érné meg. Túl sok 
kellene, s az élettartama kevés. Melegvizet lehetne vele termelni. 20 év alatt hozza vissza az 
árát. 15 év alatt viszont elhasználódnak. Cserélni kellene majd. Ő most egy független 
szakembertől kérte ezt az ajánlatot, akinek nem fűződik érdeke a kivitelezéshez.  
 
Mezei Zsolt képviselő: Talán azon is érdemes elgondolkodni, hogyha már van egy ilyen 
pályázati lehetőség, akkor más típusú megoldás, például a hőszivattyús megoldás jó lehetne.  
Vannak olyan fűtési módok, melyek a levegő hőtartamát használják fel, s ekkora épületnél is 
használható lenne. Az áram felvétele komoly, de hatékonyan működik.  
 
Kiss Andrásné képviselő: Őt azért fogta meg ez a gondolat, mert a Fundamentánál is kaptak 
hasonló anyagot. Zöld energia felhasználás. Borzasztó, hogy ilyen rövid időt hagynak egy 
pályázatra. 
 
Varga Péter polgármester: Ez az idő kevés ahhoz, hogy egy megújuló energiával foglalkozó 
szakember idejöjjön, s választ adjon. Ő nyitott bármire. Nézhetik az intézményvezető 
rangsorát is. Kérdés, hogy nyerünk-e, mert három éve Vaszar folyamatosan nyer. Két hét alatt 
nem tudott olyan szakembert találni, aki idejön, s ad egy árajánlatot. A Pócza Imrével sikerült, 
mint tervezővel egyeztetni, s egy normagyűjteményes ajánlatot bekérni. Az engedélyezés, 
tervezés ára is benne van. Festethetünk is, de kérdés, hogy milyen anyaggal, hogyan.  



 
Kiss Andrásné képviselő: Ha most ezt a lehetőséget kihagyják, az gond. Ha pedig most 
beadják, így is kell megvalósítani? 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Árajánlatot csatolni kell.  
 
Varga Péter polgármester: Ő szívesen megnézi a hőszivattyús megoldást is.  
 
Mezei Zsolt képviselő: Érdemes lenne megnézni.  
 
Varga Péter polgármester: Két döntési lehetőség van: próbálják meg a pályázatot jelen ajánlat 
ismeretében beadni, vagy nézzenek utána a hőszivattyús megoldásnak. Kéri a képviselőket 
véleményük megalkotására. 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: Az viszont nem rossz gondolat, hogy a következő 
pályázatokra rákészülni tervekkel. 
 
Varga Péter polgármester: Aki azzal egyetért, hogy szerdán ismét üljenek össze a döntés 
meghozatalához, kéri szavazzon: 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül a pályázattal kapcsolatos döntést 2011. március 30-i rendkívüli ülésre 
elnapolja. 
 

8. Vegyes ügyek 
 
Varga Péter polgármester: Önkormányzat hivatal épületére nincs villámhárító, a sporttelepnél, 
iskolában, óvodában a tavalyi felülvizsgálat kapcsán kerültek hiányosságok megállapításra. Erre 
árajánlat került bekérésre. Ismerteti ezen árajánlatokat. Összességében ez 700.000,- Ft. Kéri a 
képviselők döntését ezek megvalósítására. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bekért árajánlatok alapján a 
villámvédelmi, erősáram védelmi munkálatok elvégzéséhez szükséges 700.000,- Ft-ot 
költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a munkalatok elvégzésére. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 
 
Varga Péter polgármester: Ismerteti a HÉRA pályázat idei előírásait. Az idén nem 150 ezer 
forintot kaphat egy támogatott, hanem maximum 20 ezer forintot.  
Önkormányzatunkat megkereste Szűcs Józsefné, hogy az általa megörökölt 455 hrsz-ú és 791. 
hrsz-ú ingatlanrészeket felajánlja az önkormányzatnak a költségei megtérítése mellett. De sok más 
tulajdonos van még, s lehet egyben lenne érdemes.  
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szücs Józsefné felajánlásától, mely szerint 
a Vaszar 455 és 791. hrsz-ú ingatlant költségei megtérítése mellett feljánlja az önkormányzatnak 



nem zárkóznak el. A végső döntés meghozatala előtt feltérképezik az osztatlan közös tulajdonban 
lévő ingatlan többi tulajdonosát is az ajándékozás kapcsán. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2011. június 30.  
 
Varga Péter polgármester: Ismerteti a bérleti kérelmet, mely a Káposztáskertre vonatkozik. 
Azokon a területeken maradt olyan helyrazi szám, mely nem az önkormányzat tulajdonában van. 
Ő úgy gondolja, hogy addig, amíg nem a teljes mértékben van az önkormányzat tulajdonában, 
addig nem célszerű bérbeadni. Azt javasolja, hogy a gazdasági év végéig rendberakni a helyrajzi 
számokat, amik még nem az önkormányzatéi, s utána célszerű lenne egybevonni, s utána kiadni. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Káposztáskertet nem adja ki. A területen 
lévő nem önkormányzati ingatlan tulajdoni viszonyát megpróbálják tisztázni, s amennyiben 
sikerül, úgy ősszel térnek vissza az ingatlan bérbeadására. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30.  
 
Varga Péter polgármester: Elmondja, hogy az óvoda felújítása kapcsán a tetőről eltávolított 
alumínium lemez hulladék a mai napig az önkormányzatnál van. El kellene dönteni a sorsát.  
A képviselők javasolják a hulladéknak az iskola részére történő átadását, melyet az iskola 
hulladékgyűjtés kapcsán tud hasznosítani. 
 
Varga Péter polgármester: Javasolja, hogy a hulladékból befolyó összeget az iskola a napközis 
tanterem parkettázásának felújítására fordítsa. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011.(III.28.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda 2010. évben történt felújítása 
kapcsán keletkezett alumínium lemezhulladékot felajánlja az iskola számára 
fémhulladékgyűjtésre.  
 
Takács Ervin képviselő: Tóth Zoltán lakos szeretné, ha testület elé vinné a Gecsei úti javaslatát. 
Ez azt takarja, hogy 6 millióért eladná azt a területet. Ennyiért mindenestől odaadná a területet. Ő 
azt mondta, hogy 4 vagy 5 milliónál nem ad érte biztosan többet a testület. Tény, hogy elég 
frekventált területen van. De a közművek kiépítése nagyon nehéz.  
 
Takács Ervin képviselő szerint az az épület arra való, amire annak idején építették. Istállónak. Sok 
helyen beázik. A tetejét ki kellene javítani. Viszont a gerendázata jó.  
 
Kiss Andrásné képviselő: De gondolják végig, hogy állatsimogató, gyerektábor, stb. Ez járulékos 
költségekkel is jár. Oda kell felügyelő személy, szociális helyiség. 
 
Varga Péter polgármester: Esetleg hosszú távon érdemes végiggondolni a lehetőségeket. Ez egy jó 
minőségű épület. De valóban, nyilván vannak ennek járulékos költségei. Például kaszáltatni is 
kell. Több nyitott kérdés is van még. A testületnek ezt végig kell gondolni. Annyit mondott, 
hogyha nem kell az önkormányzatnak, lakást alakít ki.  
 



Takács Ervin képviselő: Nincs rá szüksége az önkormányzatnak, nem is szívesen venné meg, de 
sajnálná, hogyha idegen tulajdonosa lenne. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Varga Péter polgármester 19 óra 50 perckor bezárta az ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

Varga Péter polgármester   Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

Kiss Andrásné képviselő   Mezei Zsolt képviselő 
 


