
Vaszar Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

 

Szám: 22-…../2012.  

Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 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 

    Takácsné Horváth Éva  képviselő 

    Takács Ervin    képviselő 

     

Tanácskozási joggal jelen van: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

  Kalmár Csaba gazd. ügyint. 

 Hunyadi SE részéről Pődör Ákos, Pődörné Szilos Krisztina 

Lakosság részéről: 0 fő. 

 

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

testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van.  

 

Szabó Miklós és Mezei Zsolt alpolgármesterek személyében bejelenti a jegyzőkönyv-

hitelesítőket. 

 

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

 

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

tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI..) önkormányzati 

rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

2/2011.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 

2. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás projektjének 

önrészfizetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

3. Hunyadi SE 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Előadó: Hunyadi SE elnöke 
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4. Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzata Általános Iskolai Intézményi Társulása 

2012. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

5. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI...) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 

6. Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

7. Megállapodás elfogadása Ihász Gábor Általános Iskola és Vaszar-Gecse-Takácsi 

Községek Körjegyzősége között 

Előadó: Varga Péter polgármester 

8. Iskolai osztály létszám megemelése 

Előadó: Varga Péter polgármester 

9. Tagóvodai csoportszám és létszám meghatározása 

Előadó: Varaga Péter polgármester 

10. Vegyes ügyek 

11. Ihász Gábor Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázattal kapcsolatos döntéshozatal 

(zárt ülés keretében) 

 

Varga Péter polgármester a napirendi pontok előtt ismerteti a két ülés között eltelt eseményeket, 

átruházott hatáskörben hozott döntéseket. (2. melléklet) 

 

Takács Ervin képviselő 16 óra 40 perckor megérkezik. Így a testület létszáma 7 főre emelkedett. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI..) önkormányzati 

rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

2/2011.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (3. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ami január 1-jével elmaradt, az kerül most a 

GYŐRSZOL részéről pótlásra. Valószínű, hogy hatósági áras lesz majd ez a szolgáltatás. 

Információi szerint körülbelül 8 % haszna van ezen a szolgáltatónak. A kukaürítések száma 

viszonylag alacsony lett, megváltoztak a szokások. Amit kért, hogy a pápai térségben legyen 

olcsóbb a hulladékszállítás, nem sikerült megvalósítani. Egységesek lesznek a díjak. Ez évtől az 

önkormányzatnak viszont már kell az ingatlanok kukáiért is fizetni díjat negyedévente.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(VI.28.) önkormányzati 

rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

2/2011.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete.)  

 

2. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás projektjének 

önrészfizetéséhez kapcsolódó megállapodás elfogadása (4. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az önrész megfizetésének ez a második 

fejezete. Az önkormányzatok többsége ezt a megoldást választotta, nem tudták fizetni ezen 

összeget. Az alapító okiratban a konkrét összeg szerepelt. A 3 önkormányzat kicsit módosíttatott a 
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megállapodáson, figyelemmel az új jogszabályi előírásokra. Az önkormányzatoknál ez a vagyon 

még nem is szerepel. Vagyonunk majd az önkormányzat által kifizetett rész után keletkezik. Amíg 

ezen tételek nem kerülnek átvezetésre a társulási megállapodáson (alapító okiraton) addig nem 

kerül ide a vagyon sem. Addig nem látják értelmét a társulásnál a módosításnak, amíg a központi 

szabályozás nem valósul meg.  

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Megkérdezi, hogy nem fenyeget bennünk az a veszély, hogy a 

Győr városa úgy emeli a díjat, ahogy kénye-kedve tartja. 

 

Varga Péter polgármester: Jelenlegi szabályozás szerint a szavazati aránya nem haladhatja meg a 

49,9 %-ot.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat, a Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

között a társulási megállapodásban meghatározott önrészt meghaladó rész megfizetésének 

átengedéséről szóló megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2012.június 

 

3. Hunyadi SE 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló (5. melléklet) 

Előadó: Hunyadi SE elnöke 

 

Varga Péter polgármester: Az SE elnöke nem tudott eljönni, de Pődörné Szilos Krisztina és Pődör 

Ákos képviseli a sportegyesületet.  Az anyag kiküldésre került. Megkérdezi, van-e valami 

kiegészíteni valójuk. 

 

Pődör Ákos SE képviseletében. Szakmailag két vonalon futott a fotball és a kézilabda. Most az a 

cél, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Úgy gondolja, hogy ez sikerült. Egy utánpótlásépítést 

folytatnak, úgy gondolja sikerrel. Most van dilemma, hogy jövő évben az ifi csapatot elindítsák-e 

vagy sem. Ennek nyilván akkor lesz értelme, ha stabilan tudják működtetni. Ez majd júliusra 

kristályosodik ki. Szeretnék a női kézilabdát is új alapokra helyezni. Egyrészt tovább vitték 

Vaszar község szereplését, másrészt az általános iskolában és az óvodában is elkezdték a 

kézilabda sport építését. Emellett párhuzamosan a gazdasági feltételrendzsert is szerették volna 

kiépíteni, s sikerült is. A pályázat egy része sajnos nem érkezett meg. Az egyik támogató még 

csak harmadát utalta át a támogatásának. Ez okoz némi problémát. Ezt az ütemet átütemezik 

2012/13-as időszakra. A 2012/13-as időszakra is adtak be pályázatot. Bíznak a kedvező 

elbírálásban. Bízik benne, hogy mind az óvodában, mind az iskolában sikerült megfelelő szakmai 

támogatást nyújtaniuk. A falusi spartakiádon másodikak lettek, míg a futballcsapat a 

sportszerűségi versenyen első lett. 

 

Varga Péter polgármester megköszöni a kiegészítést. 

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Nagyon jó, hogy az egyesület képviseletében ott vannak az 

iskolában, és a kisgyerekekkel is nekiálltak foglalkozni. Úgy gondolja, hogy az oktatók 

személyisége is megfogja a gyerekeket. 

 

Varga Péter polgármester: Gyökeres változást vittek végbe a sportegyesületben, inkább 

preferálták a helyi fiatalokat. Ez a pályázatnak is köszönhetően sikerült. Ezt szeretnék 

továbbvinni. A törekvés megvan, bíznak a jövőben. A sportegyesület finanszírozása jelentősen 
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javult e pályázatnak köszönhetően. Bár nem minden pénz realizálódik, de még így is viszonylag 

jó az anyagi helyzet az eddigiekhez képest.  

 

Pődör Ákos: Kérné, hogy az egyesület támogatását hadd kaphassák meg, hogy a folyamatos 

finanszírozás biztosított legyen. 

 

Varga Péter polgármester: Az eredetileg a rendeletben elfogadott összegből fennmaradt rész 

természetesen átutalható az egyesület számára.  

 

Kiss Andrásné képviselő: Amikor elolvasta a beszámolót, megragadta, hogy újraszervezték a 

sportcsapatot, s a helyiekre épül most. Ez neki régóta vesszőparipája volt, hogy helyiek legyenek. 

Örül az itt elhangzottaknak.  

 

Pődör Ákos: Szerencsére sok tehetséges helyi fiatal van a faluban, s az is elmondható, hogy az 

edzésekre, meccsekre mindig pontosan eljönnek a fiatalok.  

 

További hozzászólás és kérdés hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Hunyadi SE 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Varga Péter polgármester kéri, hogy a képviselő-testület fogdja el Hunyadi SE-vel kötött, ezen 

pályázatban foglalt célok megvalósításához, utánpótlás nevelésére vonatkozó bérleti szerződést. 

(5/A. melléklet) 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Vaszari Hunyadi SE és az 

önkormányzat között létrejött, a Vaszar 089/25. hsz-ú sportpályára vonatkozó, 2011. június 1-től 

2012. június 30-ig szóló bérleti szerződést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Varga Péter polgármester elmondja, hogy az új pályázathoz kapcsolódóan a 2012/13-as évre 

vonatkozóan is lehetőség nyílik a sportpálya bérbeadására az utánpótlás nevelés céljára a Vaszari 

Hunyadi SE-val. Az előterjesztés részét képezi ezen megállapodás tervezet, melyet kér, hogy a 

testület fogadjon el. A bérleti díj nem kerülne emelésre, továbbra is 2.000,- Ft/óra kerülne 

meghatározásra. (5/B. melléklet) 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Vaszari Hunyadi SE és az 

önkormányzat között a Vaszar 089/25. hsz-ú sportpályára vonatkozó bérleti szerződést az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2012. július 2. 
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4. Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzata Általános Iskolai Intézményi Társulása 

2012. évi költségvetésének módosítása (6. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar, Gecse és Takácsi 

Önkormányzatok Általános Iskolai Intézményi Társulásának 2012. évi módosított költségvetését 

67. 598e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja a határozat 1. melléklete szerint. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Költségvetési 
szerv 

megnevezése 
Ihász Gábor Általános Iskola 

  
1. melléklet a 
56/2012.(VI.26.) 
határozathoz 

Feladat 
megnevezése 

---------------------------- 
 

Ezer forintban ! 

    

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése 
Eredeti előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

 (A) ( B ) ( C ) ( D ) 

  Bevételek     

1. 
I. Intézményi működési 

bevételek (1.1.+…+1.8.) 
0 0 

1. 1. Áru- és készletértékesítés 0 0 

1. 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 

1. 3. Bérleti díj 0 0 

1. 4. Intézményi ellátási díjak 0 0 

1. 5. Alkalmazottak térítése 0 0 

1. 6. Általános forgalmi adó bevétel 0 0 

1. 7. Osztalék, hozambevétel 0 0 

1. 8. Kamatbevétel 0 0 

2. 
II. Véglegesen átvett 

pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 
0 3 000 

2. 1. 
Támogatásértékű működési 

bevételek 
0 0 

2. 2. 
Támogatásértékű felhalmozási 

bevételek 
0 0 

2. 3. 
EU-s forrásból származó 

bevételek 
0 3 000 

2. 4. Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 

3. 
III. Felhalmozási célú egyéb 

bevételek 
0 0 

4. IV. Közhatalmi bevételek 0 0 

5. V. Kölcsön 0 0 
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6. 
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 

maradványa (6.1.+6.2.) 
0 0 

6. 1. 
Előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 
0 0 

6. 2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele 
0 0 

7. VII. Önkormányzati támogatás 63 836 64 598 

8. 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1+2+3+4+5+6+7) 
63 836 67 598 

  Kiadások     

( A) (B) ( C ) ( D ) 

1. 
I. Működési költségvetés 
kiadásai (1.1+…+1.5.) 

63 836 66 818 

1. 1. Személyi  juttatások 40 265 41 416 

1. 2. 
Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó 
10 421 10 732 

1. 3. Dologi  kiadások 13 150 14 670 

1. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 

1. 5. 
Egyéb működési célú 

kiadások 
0 0 

2. 
II. Felhalmozási költségvetés 
kiadásai (2.1+…+2.4) 

0 780 

2. 1. 
Intézményi beruházási 

kiadások 
0 0 

2. 2. Felújítások 0 0 

2. 3. 
EU-s forrásból finanszírozott 

támogatással megvalósuló 
programok, projektek kiadásai 

0 780 

2. 4. 
Egyéb fejlesztési célú 

kiadások 
0 0 

3. III. Kölcsön 0 0 

4. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(1+2+3) 
63 836 67 598 

Éves engedélyezett létszám 
előirányzat (fő) 

  16 16 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   0 0 

 

5. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(VI...) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
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Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(VI.28.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzókönyv 7. melléklete.) 

 

6. Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása (8. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter 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 57/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Ihász Gábor Általános Iskola alapító 

okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja 

 

7. Megállapodás elfogadása Ihász Gábor Általános Iskola és Vaszar-Gecse-Takácsi 

Községek Körjegyzősége között (9. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter 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 58/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ihász Gábor Általános Iskola és a 

Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége közötti megállapodást az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. A hatálybalépéssel egyidejűleg az eddigi megállapodás hatályát veszti. 

Felelős: Intézményvezető, körjegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

8. Iskolai osztály létszám megemelése (10. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Kiss Andrásné képviselő: Itt arról van szó, hogy mint fenntartó megengedjük, hogy 31-es létszám 

legyen az első osztályba. 

 

Varga Péter polgármester: Ezt a létszámot aztán mindig figyelni kell.  

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Mint pedagógus elmondja a mai kisiskolások oktatásának 

nehézségét. Elmondja azt is, hogy a napközire is egye nagyobb az igény. Úgy gondolja, hogy a 

fenntartóval egyeztetni kell majd a továbbiakkal kapcsolatban.  

 

Szabó Miklós alpolgármester: Ő is igazat ad abban, hogyha első osztályban nincs megfogva a 

gyermek, akkor az nagyon nehéz. 

 

Varga Péter polgármester: Az anyagi lehetőségek azok bekorlátozódnak. Az, hogy az 

önkormányzat anyagi forrást tegyen oda az iskolához még, az nehézséget fog okozni. 
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Adóemelések nélkül eljutnak oda, hogy nem tudnak nagyobb összeget hozzátenni. Sajnos ezek 

olyan számok, amikor eljön az az idő, hogy 300-400 ezer forintos kiadáson is rengeteget fognak 

gondolkodni. Sajnos – úgy néz ki most –, az elvonásokat nem tudják pótolni, vagy nagyon 

nehezen. A kiutat a mostani ismeretek birtokában nehéz megtalálni. A legújabb hírek szerint az 

szja helyben maradó részét elviszik, az iparűzési adó marad. Az első nagyobb összegű, mint a 

második, s sokkal többet kell érte dolgozni. Ő úgy gondolja most, hogy jövő tanévtől, illetve 

2013. január elsejétől az önkormányzat ráhatása meg fog szűnni. Sajnos a konkrét szabályozások 

ismeretlenek még. Nehéz előre tervezni. Nem tudja anyagilag hogyan fogják az egyes 

pályázatokat finanszírozni. 

 

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Mint az iskola pedagógusa úgy gondolja, hogy ezt majd a 

fenntartóval kell megbeszélni. Már gondolkodtak több variáción. Esetleg a nem kötelező 

szakkörökről. Ha a fenntartó azt mondja, hogy nem tudja finanszírozni, akkor végig kell gondolni 

a fontosságokat. 

 

Varga Péter polgármester: Régebben is beszéltek már a szakkörökről, azok nem kötelező voltáról.  

 

Szabó Miklós alpolgármester: Végig kell esetleg gondolni, hogy az SE nem végezhetne-e az 

utánpótlásnevelésben olyant, ami nem a kötelező órakeretben volt benne. 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többszörösen 

módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a törvény 3. 

mellékletének II. rész 7-8. pontjában meghatározottak alapján Vaszar Község Önkormányzata 

(Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzata Általános Iskolai Intézményi Társulása) 

fenntartásában működő Ihász Gábor Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben induló osztályok, 

csoportok esetében a maximális létszámtól való eltérést – az alábbiak szerint–  engedélyezi.   

 

A 

Intézmény 

 

B 

Évf./ 

Csoport 

Osztály 

C 

Jogszabály 

szerinti max. 

létszám 

(Közokt tv. 3. 

melléklet 

szerint) 

D 

Fenntartói 

döntés 

alapján 

maximális 

létszám 

(Közokt tv. 3. 

melléklet II. 7. 

pont) 

E 

2012/2013. 

nevelési évre 

felvehető 

maximális 

létszám/osztály 

Ihász Gábor Általános 

Iskola 

1. 

osztály 26 31 31 

 

Határidő: 2012/2013. tanévtől  

Felelős: Varga Péter polgármester 

 Intézményvezető 

 

 

9. Óvodai csoportszám és létszám meghatározása (11. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  
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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 60/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többszörösen 

módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a törvény 3. melléklet I. 

részére tekintettel, a 3. mellékletének II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint Takácsi 

Község Önkormányzata (Takácsi, Vaszar, Gecse Községek Önkormányzata Napközi Otthonos 

Óvoda Intézményi Társulása) fenntartásában működő Bóbita Napközi Otthonos Óvoda, és ezen 

belül a Napsugár Tagóvoda a 2012/2013. tanévben indulócsoportok számát és a csoportok 

esetében a maximális létszámtól való eltérést – az alábbiak szerint -  engedélyezi.   

 

       A 

Óvoda 

csoportszám 

C 

Maximális 

létszám/csoport 

Kt. 3. melléklet 

D 

Fenntartói 

döntés alapján 

maximális 

létszám/csoport 

Kt. 3. II. 7-8. 

E 

2012/2013. 

nevelési évre  

felvehető 

maximális 

létszám/csoport 

Bóbita 

Napközi 

Otthonos 

Óvoda 

Takácsi  

1 csoport 

25 33 33 

 Napsugár 

Tagóvoda 

2 csoport 

25 30 30 

 

Határidő: 2012/2013. tanévtől  

Felelős: Kunszt Szabolcs polgármester 

 Intézményvezető 

 

10. Vegyes ügyek 

 

Varga Péter polgármester: Elmondja, hogy most szombaton, 30-án falunap lesz. 

A költségvetésben van keret még útfelújításra, és a kultúrház ablakainak cseréjére. Eddig ez 

utóbbival nem foglalkoztak, célszerű megvárni a BM-es pályázatokat, hiszen a kettő együtt 

sikeres pályázat esetén ez évben nem kivitelezhető anyagilag. A képviselői tiszteletdíjakkal 

kapcsolatban mivel nem érkezett javaslat, ezért kikerült a költségvetési rendeletből ennek fedezete 

a fejlesztéshez került át.  

Az útfelújításhoz kapcsolódóan ismerteti a képviselőkkel a Gárdonyi utca felújítására érkezett 

ajánlatokat. Külön érkezett ajánlat az utca alsó és felső szakaszára. Összeségében 5,8 millió forint. 

Kért a csomópont átépítésre is ajánlatot a Fő utca és a Patonai utca csatlakozásánál. Itt a 

háromszög aszfaltozása 1,3 millió forint, útszegélyezéssel és úgy 730 ezer forint. Kátyúzás esetén 

négyzetméterenként 6.800,- Ft. A költségvetési rendeletbe úgy 100 m2 kátyúzás fedezete került 

beépítésre. Kéri a képviselők véleményét. Ez a teljes felújítást, mindenhol a nagyobbat nézve 

összesen 7,5 millió forint. Ennek a fedezete be van tervezve a költségvetésbe.  

Természetesen amennyiben a korában beadott BM-es pályázatok kedvező elbírálást nyernek, úgy 

alaposan végig kell gondolni a megvalósítandó pályázatokat, a költségek, az önerő fedezetét.  

 

Szabó Miklós alpolgármester szerint a Gárdonyi utcának csupán az alsó szakaszát kellene 

megcsinálni.  
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Varga Péter polgármester: A későbbiekben még nyilván szükséges lenne a Bocskai utca, a 

Mézeshegybe vezető útfelújítása is, s esetlegesen forgalomeltereléssel a teherforgalmat is 

kivezetni a község területéről. Ami még fontos dolog, az a templomfelújításhoz kapcsolódik. Az 

egyházközségnek plusz kiadásai merültek fel. Gyűjtést indítottak, melyből kb. 600 ezer forint jött 

össze. Ami plusz kiadás jelentkezett az érintésvédelmi, villámvédelmi felújítás.  

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Ennek 1.278.000,- Ft a költsége. 

 

Varga Péter polgármester: Ami látható, hogy az egymillió forint betervezett kamat céljára 

biztosított támogatás nem lesz elég. Úgy kalkulálja, hogy minimum 1 millió kell ennek fedezetére. 

Ha jók az információi, az egyház a padkábelezés költségét kifizette.  

 

Kiss Andrásné képviselő: Jól tudja-e, hogy az önkormányzat a kárpótlásból 2,5 millió forintot 

kapott. Ha adtak az egyháznak 1 millió forintot a kamatteher fedezetére, akkor az egyház saját 

pénzét kapta vissza. 

 

Varga Péter polgármester: Megnézte az ezzel kapcsolatos határozatot. Összesen 12,5 millió forint 

volt, melyből 10 millió forintot kapott meg az egyház, 2,5 millió forintot az önkormányzat.  

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Az egyház pénzét az érsekség kapta meg, s benyújtott számlák 

alapján kapták meg.  

 

Kiss Andrásné képviselő: Megkérdezi, hogy az önkormányzat mikor kapta meg a pénzt. 

 

Varga Péter polgármester: 2006 nyarán kapta meg az önkormányzat az őt megillető összeget. Az 

Exner házzal sincs összekötve a kárpótlás. A kiadott állami határozatban nem került semmi ezzel 

kapcsolatban kikötésre, csupán anni, hogy átengedheti az egyház külön megállapodás alapján. 

Úgy gondolja, hogy itt most az a kérdés, hogy mi az önkormányzat szándéka.  

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Egyszer már felmerült az Exner-házas gondolat. Ő arra is gondolt, 

hogy ő a saját tiszteletdíját odaadta volna erre a célra. Így, hogy nincsen, ha úgy dönt az 

önkormányzat, hogy tudja ezt az egyházi pluszkiadást támogatni, szívesen venné.  

 

Varga Péter polgármerster: A költségvetés módosító javaslata elkészült. Eddig nem érkezett 

javaslat a tiszteletdíjra. Tiszteletdíjat most július 1-től lehetne megállapítani a képviselőknek év 

végéig. 2010. óta nem volt tiszteletdíj. Úgy beszélte az alpolgármester úrral, hogy a tiszteletdíj 

kapcsán egyeztetni kellene a testületnek. Természetesen 6 hónapra meg lehet állapítani magasabb 

tiszteletdíjat is.  

 

Szabó Miklós alpolgármester: És ha nem vesznek fel tiszteletdíjat, hanem ahelyett, annak az 

összegét az egyházra fordítják, támogatásra? 

 

Varga Péter polgármester: Nyilván ez járulékmentes, mert ebben az esetben nem tiszteletdíjat 

állapít meg az önkormányzat. Nyilván ekkor az van, hogy nem személy szerint mond le a 

képviselő a tiszteletdíjról, hanem tiszteletdíj helyett az egyházat támogatják. 

 

Kiss Andrásné képviselő: És mi van akkor, ha kérnek tiszteletdíjat, s felét ajánlják fel. Mondjuk 

megállapítanak egy összeget, s a felét felajánlják az egyháznak? 

 

Varga Péter polgármester: Lehet, de ekkor személyenként kell dönteni az összegekről. De, ha 

azon gondolkodnak, hogy felajánlanak, akkor inkább kevesebb összeget célszerű megállapítani, 

végiggondolva a felajánlást. De nyilván tiszteletdíj felvétele esetén a fejlesztésekből kell levenni.  

 

Mészáros Béláné képviselő: Megkérdezi, hogy mások hogyan csinálják. 
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Kiss Andrásné képviselő: Ő nem bánná, ha lenne tiszteletdíjuk. Nem álszentkedik. Úgy gondolja, 

más csak beszél, nem tesz. Ők sokat tesznek. Megnézte interneten, sok helyen van, hasonló 

méretű településen is jóval magasabb tiszteletdíj. Ha van olyan lehetőség, hogy adjanak 

támogatást is, akkor gondol arra, hogy felajánl. A falu nem erőlteti meg magát, mert a 600 ezer 

forint nem túl nagy támogatás. 

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Ő is arra gondol, hogy mindig szinte ugyanazok ajánlanak fel 

támogatást. Ő azt hitte, hogy ezt az összeget hamar össze lehet szedni. 

 

Szabó Miklós alpolgármester: Mi lenne, ha az idén nem vennék fel a tiszteletdíjat, s jövőre 

állapítanának meg. S abból mindenki lemondhatna, amire akarnak. 

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Ők már mennyit itt ülnek, őt jó érzéssel tölti el. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Ez a tiszteletdíj nem segít ki senkit. Ő is úgy érzi, hogy ez évben nem 

kellene felvenniük tiszteletdíjat. 

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Akármennyit adnak oda, segítség. 

 

Varga Péter polgármester: Sajnos a használatba vételt nem fogja megkapni az egyház a 

villámhárító nélkül. Akkor a kamat tovább fog halmozódni, nem tud elszámolni a használatba 

vételi engedélyig.  Minden évben van most már egy ideje valami, ami plusz teher. Volt a 

GYŐRSZOL önerő, a hitelvisszafizetés is. 

 

Kiss Andrásné képviselő: Valahol, nagyon kellene a falu felé tudatosítani, hogy mit tesznek a 

képviselők, mit adnak, mit hová adnak.  

 

Mészáros Béláné képviselő: A buszon is azt sutyorogják, hogy miért kell mindent az egyháznak 

adni. Miért nem költenek utakra pl. 

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Jöjjenek ide, mint megválasztott képviselőknek, döntést kell 

hozniuk. Nem lehet 1600 embert meghallgatni, mindenkinek a véleményét figyelembe venni. A 

templom most középpontba került. Majd, ha elkezdődik a kultúrház felújítása, akkor majd az fog 

középpontba kerülni. Ha valaki másképpen gondolja, induljon a választásokon, s hozzon jobb 

döntést. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Ha valaki volt képviselő, akkor tudja, hogy akkor semmi döntés sem 

születhetett volna, ha mindig az egyes személyek véleménye került volna figyelembe vételre. 

Nem működne semmi. 

 

Kiss Andrásné képviselő: Ő nem azt mondja, hogy ne vállalják fel a döntéseiket. Vállalják fel, de 

propagálják, hogy hátha öttel több ember érti meg. 

 

Varga Péter polgármester: Az útfelújítást nyáron kell csinálni, mert akkor lehet aszfaltozni.  

 

Kiss Andrásné képviselő: A felső temető felső sorába jó lenne valahogy vizet vezetni. 

 

Varga Péter polgármester: Nemrég ment fel megnézéni, de nem találta a közkút helyét.  

 

Kiss Andrásné képviselő: A temetőn kívül van egy közkút, állítólag onnan is visznek vizet.  

 

Varga Péter polgármester: Majd a vízművel egyeztet az ügyben, hogyan lehetne megoldani. 

Kéri a képviselőket térjenek vissza a Gárdonyi utca felújítására, s az egyházra. 
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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 61/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi utca alsó szakaszának 

javítására, a Fő utca – Patonai utca kereszteződésénél csomópont építésére, önkormányzati utak 

kátyúzására  aVia Vomito Kft ajánlatát elfogadja, s 2012. évi költségvetésében ennek fedezetére 

4.688 e Ft-ot biztosít  

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2012.augusztus 31. 

 

Varga Péter polgármester: A másik nyitott kérdés, a templom dolga.  

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Ha ennyi pénzt odaadnak, akkor az egyház köszönje meg 

nyilvánosan is. Az egyházmegye jobban is támogathatta volna a saját ügyüket. Ők a falu pénzét 

adják. 

 

Kiss Andrásné képviselő: Ő hívő katolikus, de ő sem gondolt ennyit. Persze, támogatja, mert ez is 

a falué.  

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Neki ez ugyanolyan rosszul esik. De sajnos nem tud ellene tenni. 

Ennek elszenvedői.  

 

Takácsné Horváth Éva képviselő: Mondják ki, hogy a saját tiszteletdíjukra eredetileg szánt 

összeget is az egyház támogatására fordítják.  Kéri, erről hozzanak határozatot. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. évben a képviselők 

nem vesznek fel tiszteletdíjat, hanem ehelyett a Szent György Római Katolikus Egyházközség 

által a vaszari templomfelújítás pluszköltségét támogatja. 

 

Varga Péter polgármester: Kéri, hogy a testület hozzon döntést arról, hogy az egyház 

kamatkiadását plusz egymillió forinttal, a villámvédelmi rendszer kiépítését 1,3 millió forinttal 

támogatja. Így az egyház 2012. évi teljes támogatási összege, melyet a költségvetési rendeletbe be 

kell állítani, az eddigi egymillió forinttal együtt összességében 3,3 millió forint. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szent György Római Katolikus 

Egyházközség 2012. évi támogatási összegét 3,3 millió forintra emeli meg. Felkéri a 

polgármestert, hogy a változást a költségvetési rendeleten vezettesse át. 

Felelős: Varga Péter polgármester, Kalmár Csaba gazdasági ügyintéző 

Határidő: Következő költségvetési rendelet módosítása 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Ő itt csak köszönetet mondhat. Papok jöhetnek, mehetnek, de a 

templom itt marad. Felmerül az is, hogy a 2006-ban hozott testületi dönté, mely az egyházi 2,5 

milliós kárpótlást a Vaszar, Fő u. 11. szám felújítására rendeli költeni kell-e. 
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Varga Péter polgármester: Az egyházi határozatban erre semmi utalás, ez csupán önkormányzati 

döntés. Úgy gondolja, hogy az egyház támogatása az elmúlt évben, ebben az évben lefedi ezt az 

összeget. Bár ilyen kötelezettség nincs is. Javasolja a képviselőknek, hogy a maguk számára 

testületi határozatban rögzített kötelezettséget szüntessék meg. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2012.(VI.26.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2006.(III.9.) határozatban előírt azon 

kötelezettséget, hogy az egyházi kárpótlásból származó 2,5 millió forint csak a Vaszar, Fő u. 11. 

szám alatti ingatlan felújítására és állagmegóvására használható fel, hatályon kívül helyezi.  

 

Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti a képviselőkkel, milyen jellegű adatszolgáltatást kellett 

és kell a járási rendszer kialakításával kapcsolatban tennie a körjegyzőség vonatkozásában. 

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Varga Péter polgármester 17 óra 50 perckor bezárta az ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Varga Péter polgármester    Pfilfné Bagics Judit körjegyző  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 Szabó Miklós Mezei Zsolt  

 alpolgármester alpolgármester 

 


