
Szám: 22-6/2011.  
Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14-én 17,25 
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 
 Kalmár Csaba gazd. ügyintéző 
 Szöllősi Szabolcsné jegyzőkönyvvezető 
 Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló 
  
Lakosság részéről: - fő. 
 
Varga Péter polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van. 
 
Mészáros Béláné képviselő és Takács Ervin képviselő személyében bejelenti a jegyzőkönyv-
hitelesítőket. 
 
Varga Péter polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. számú 
melléklete)  
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 
 

1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(IV….) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 
4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról 
Előadó: Varga Péter polgármester  

2. Könyvvizsgálói jelentés megvitatása, elfogadása 
Előadó: Könyvvizsgáló 

3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(IV….) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
Előadó: Varga Péter polgármester 



4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(IV….) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről szóló 
1/2011. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előadó: Varga Péter polgármester  

5. Vegyes ügyek 
 
Varga Péter polgármester ismerteti a két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntéseket. 
(2. melléklet) 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(IV….) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 
4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról 
Előadó: Varga Péter polgármester  

 
Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Hozzászólás és kérdés hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  6/2011.(IV.16.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének 
módosításáról 
(A rendelet a jegyzőköny 3. melléklete.) 
 

2. Könyvvizsgálói jelentés megvitatása, elfogadása (4. melléklet) 
Előadó: Könyvvizsgáló 

 
Varga Péter polgármester: Az anyag kiküldésre került. 
 
Dr. Hárs Jószefné könyvvizsgáló: Nem kíván hozzáfűzni semmit, minden fontos bent 
található az anyagban. 
 
Kiss Andrásné képviselő: A kft leírására kérdez rá. Ez azt jelenti, amit gondol, hogy az a 
vagyon nincs meg? 
 
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló: 2008. óta felszámolás alatt van a kft. Az önkormányzatnak 
ez a részesedése leíródott teljesen értékvesztés címén. A befejezetlen beruházásokat felül 
kellene vizsgálni, s ha nem lehet vele mit csinálni, ki kellene selejtezni. Ez ugyan 
vagyonvesztést jelentene, de ennek ellenére ki kellene vezetni.  
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. év gazdálkodásáról, a 
beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztésnek megfeleleően elfogadja. 
 
Dr. Hárs Józsefné távozik. 



3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(IV….) önkormányzati 
rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  
Előadó: Varga Péter polgármester 

 
Varga Péter polgármester: 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 7/2011.(IV.16.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 

4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2011.(IV….) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről szóló 
1/2011. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előadó: Varga Péter polgármester  

 
Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Kiss Andrásné képviselő: Megkérdezi, hogy tényleg elmennek-e a konyhások nyugdíjba. 
 
Varga Péter polgármester: Egyelőre nem kiforrott, tegnapi hírben hallotta, hogy meg kívánják 
szüntetni az előrehozott öregségi nyugdíjat. Ha a jogszabályi feltételek nem változnak, úgy 
igen. Amennyiben nincs további kérdés, úgy kéri a testületet fogadják el az előterjesztést. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  8/2011.(IV.16.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.02.) rendeletének 
módosításáról 
(A rendelet a jegyzőköny 6. melléklete.) 
 

5. Vegyes ügyek 
 
Varga Péter polgármester: Ismerteti Rékasi Ferencné kérelmét mely a vaszari asszonykórus 
támogatási kérelmét tartalmazza. (7. melléklet) Kéri a képviselőket döntésük meghozatalára. 
A zenetanár számlát tud adni. 100 ezer forintot javasol egy évre. 
 
Kiss Andrásné képviselő: 80 ezer forintot javasol. Bár ő éppen most hallotta, hogy nem 
nagyon működik. Ezen ne múljon.  
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: A ténylegesen megtartott órákat fizessék ki csupán. Annak 
látja értelmét.  
 
Varga Péter polgármester: Akkor 80 ezer forint lenne az ez évi keret.  
 
Kiss Andrásné képviselő: Megkérdezi, hogy az asszonykórus pontosan mi is. 
 



Varga Péter polgármester: Nem bejegyzett egyesület. A számláknak az önkormányzat nevére 
kell szólnia. Szerződést lehet írni természetesen. Ezt követően a leigazolt órák után kerülhetne 
a számla kifizetésre.  
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vaszari asszonykórus működésének 
támogatásához a zenetanár díját biztosítja, melyre ez évre 80.000,- Ft-ot biztosít 
költségvetésében. Felhatalmazza a polgármestert Szórádi Árpáddal szerződés kötésére az 
asszonykórus oktatásával kapcsolatban. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 
 
Varga Péter polgármester ismerteti Rékasi Ferencné eladási szándékát a Dózsa u. 1. szám 
alatti ingatlannal kapcsolatban. (8. melléklet) 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: A ház előtti rész közterület, ott meg lehet állni. Ezért is 
furcsa az ajánlat. 
 
Mezei Zsolt képviselő: Még ha le is bontják a házat, ki fog oda bemenni parkolni.  
 
Varga Péter polgármester: Korábban, amikor az útfelújításról beszéltek, szó volt a parkoló 
kialakításáról, de ezt elhalasztották.. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6  „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rékasi Ferencné által az 
önkormányzatnak eladásra felkínált Vaszar, Dózsa u. 1. számú ingatlant nem kívánja 
megvásárolni. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a felajánlót. 
Felelős: Varga Péter polgármeste 
Határidő: 2011. április 30. 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: A kompetencia felmérés nagyon jó lett, országos szinten is. 
Csupán 3 iskola jobb az iskolánál szövegértésben. Elégedett az eredménnyel. 
 
Varga Péter polgármester: Gratulál az elért eredményhez. 
A biztosítónál a szerződés kötés esedékessé vált. Itt az inflációkövetés helyett egy külső 
alkuszcég ajánlatát felhasználva ugyanannál a biztosítónál jelentős csökkenés volt elérhető. A 
kátyúhoz kapcsolódó felelősségbiztosítás kerülne vissza a szerződésbe.Kéri a képviselőket, ha 
egyetértenek a 383.550,- Ft-os díjú biztosítás megkötésével, fogadják el a határozatot. 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6  „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 



Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AEGON biztosító biztosítási 
ajánlatát 383.550,- Ft-os összegben elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: 2011. április 20. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Varga Péter polgármester 18 óra 40 perckor bezárta az ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

Varga Péter polgármester   Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

Mészáros Béláné képviselő   Takács Ervin képviselő 
 


