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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
JEGYZŐKÖNYV  

Készült: a képviselő-testület 2015. február 13-án 18.00 órakor kezdődő nyilvános testületi 
üléséről; 
 
Helye: Veszprémvarsány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyalója 8438 
Veszprémvarsány Kossuth utca 44; 
 
Jelen vannak: Németh Csaba  polgármester     
   Fodor István    alpolgármester 

Gyöngyösi Olivér  képviselő   
Hardi János   képviselő  

   Lanczendorfer Józsefné képviselő 
   Lehner Lászlóné  képviselő 

Ringhoffer Eszter  képviselő 
   
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  
 
   Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nevében és megbízásából Veress Gyula 
     Határozatképesség: a nyílt ülésen a polgármesterrel együtt a képviselő-testület létszáma 7 fő volt, 
a fentiek értelmében a határozatképesség biztosított. 
 

I. 
 

Napirend előtt  
Németh Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére megkéri Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nevében és megbízásából 
Veress Gyulát. 
 
Az ülés napirendjére a következőt javasolta: 
 
1.         Veszprémvarsány Tűzoltó laktanya bővítése;     

Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 

2.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata; 
Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző; 

 
3.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata bérleti, térítési díjainak felülvizsgálata; 

Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 



3 
 

4.  Normatíva ellenőrzésből adódó visszafizetési kötelezettség teljesítésének ügye 2013-as 
évre vonatkozóan; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 

5.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata tulajdonában lévő kisbusz értékesítésének 
ügye; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

 
6.  Egyéb ügyek; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester: a meghívóban szereplő napirend tárgyalására tett javaslatot, 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) amely elfogadását javasolja. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. január 26-i ülésének napirendi pontjait a 
meghívóban szereplő előterjesztés szerint fogadja el. 

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
    Határidő: azonnal 

 
 

II. 
 

A  napirend  
1.  Veszprémvarsány Tűzoltó laktanya bővítése; 

Előadó: Németh Csaba polgármester; 
               Németh Csaba polgármester elmondja, hogy: a Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület benyújtotta a 
kérelmét, melyet a Képviselő-testület előterjesztésben meg is kapott, melyben kérelmezik az 
önkormányzat segítségét abban, hogy a műszaki-mentő gépjárművüket is el tudják helyezni, ehhez 
szükség lenne egy új kapu kialakítására a már meglévő szertárra. 
 
Ringhoffer Eszter képviselő kérdezi, hogy: mekkora összegről lenne szó? 
 
Németh Csaba polgármester elmondja, hogy: pontos számokról most még nem lehet beszélni, 
mert építési engedélyt is kell kérni, valamint egy áthidalót kell betenni, és egy kaput, persze ezt meg 
kell vásárolni, valamint a munkálatokat egy képesített szakemberrel el is kell végeztetni, de 
tudomása szerint a kaput és az áthidalót az egyesület megfizeti. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
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Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete aszerint dönt, hogy a Tűzoltó Egyesület 
Veszprémvarsány kérelmének helyt adva a Tűzoltó szertár 
épületén egy kaput alakít ki, hogy az egyesület műszaki-mentő 
gépjárműve elhelyezése is megoldható legyen.  
 
Utasítja a polgármester, hogy a munkálatok megkezdéséhez a 
szükséges építési engedélyezési eljárást indítsa el, a szükséges 
engedélyezés beszerzése után a megfelelő kivitelezőt keresse 
meg, valamint a használatbavételi engedélyt kérje meg az 
építményre. A határozatról értesítse a Tűzoltó Egyesület 
Veszprémvarsány elnökét Pethőné Gócza Veronikát (8438 
Kossuth Lajos u. 37.). 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete aszerint dönt, hogy a Tűzoltó Egyesület 
Veszprémvarsány kérelmének helyt adva a Tűzoltó szertár 
épületén egy kaput alakít ki, hogy az egyesület műszaki-mentő 
gépjárműve elhelyezése is megoldható legyen.  
 
Utasítja a polgármester, hogy a munkálatok megkezdéséhez a 
szükséges építési engedélyezési eljárást indítsa el, a szükséges 
engedélyezés beszerzése után a megfelelő kivitelezőt keresse 
meg, valamint a használatbavételi engedélyt kérje meg az 
építményre. A határozatról értesítse a Tűzoltó Egyesület 
Veszprémvarsány elnökét Pethőné Gócza Veronikát (8438 
Kossuth Lajos u. 37.). 

         Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 

  
2.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata; 
Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző; 

 Németh Csaba polgármester felkéri Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző asszonyt, hogy ismertesse 
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az SZMSZ-t. 
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző elmondja, hogy: a beterjesztett írásos előterjesztés alapján 
javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa annyiban, 
hogy 2015. január 1. napi hatállyal a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása és az azt 
megelőző döntések alapján az SZMSZben, ahol a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati 
Hivatal szerepel, azt módosítsa Écsi Közös Önkormányzati Hivatalra. 
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nevében és megbízásából Veress Gyula elmondja, hogy: a 
jegyző asszonyt megerősítve az SZMSZ-t felül kell vizsgálni, hiszen a 2011. évi CLXXXIX törvény 
43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén megalkotja 
vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az SZMSZ-t a 2014. 
október 12-e utáni több pontjában hatályba lépő rendelkezései alapján kell megalkotni. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi rendelet javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az …/2015. (... ...) számú a 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét 
megalkotja. 
 

          Határidő: 201... … ... 
Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A DÖNTÉSHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
  
7   IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
MEGALKOTTA AZ 
 
1/2015. (II. 10.) számú   önkormányzati rendelet  

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 10.) számú a 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét 
megalkotja. 
 

          Határidő: 2015. február 10. 
Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  

                                        
/Ör. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
3.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata bérleti, térítési díjainak felülvizsgálata; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
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Németh Csaba polgármester elmondja, hogy: a bérleti térítési díjak felülvizsgálata során szerinte 
jelenleg nem érdemes változtatni rajtuk. 
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző elmondja, hogy: a bérleti, térítési díjakon a későbbiekben is 
lehetőség nyílik változtatásra. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem változtat a bérleti, térítési díjak mértékén. 
 

    Határidő: azonnal 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem változtat a bérleti, térítési díjak mértékén. 

         Határidő: azonnal 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
4.  Normatíva ellenőrzésből adódó visszafizetési kötelezettség teljesítésének ügye 2013-as 

évre vonatkozóan; 
Előadó: Németh Csaba polgármester;  

Németh Csaba polgármester elmondja, hogy: 2013. évben a Veszprémvarsányi Fekete István 
Óvoda a PTKT fenntartásából átkerült a Veszprémvarsány Sikátor Bakonypéterd 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásába, mely során ugyan a 2013. év a PTKT fenntartásában 
indult de évközben történt ez a változás, mely során a normatíva igénylés során gondok jelentkeztek 
a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal részéről, hiszen a költségvetés tervezése a 
beszámolók készítése a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási ügyintézői 
végezték Bakonyszentlászló Községben. Az előirányzat igénylése során tévesen még egyszer 
igénylésre került a normatíva, mely jogtalan volt. Sajnálatos, hogy a visszafizetési kötelezettség az 
csak Veszprémvarsány Községet terheli. 
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Hardi János képviselő elmondja, hogy: ez a visszafizetési kötelezettség a Fekete István Óvoda 
miatt keletkezett, és a Veszprémvarsányi Iskolának nincs köze hozzá, mivel annak a fenntartása a 
KLIK-hez tartozik. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. évi normatíva ellenőrzésből adódó 
visszafizetési kötelezettségének eleget téve visszafizet 
2.215.837,-Ft-ot a 10032000-01031496 számú számlára, 
valamint 163.795,-Ft kamatot a 10032000-01034073 számú 
számlára a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron 
Megyei Igazgatósága részére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a pénzügyi ügyintézőt, hogy a 
Magyar Államkincstárral egyeztesse le a pontos kamat 
összeget, utalja át a megfelelő összeget és a pénzügyi teljesítés 
igazolásaként küldje meg a vonatkozó bankszámla kivonatot a 
területileg illetékes Magyar Államkincstár Győr-Moson-
Sopron Megyei Igazgatósága felé. 
 

    Határidő: azonnal 
     Felelős: Németh Csaba polgármester 
        Nyáriné Nagy Anita pénzügyi ügyintéző 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. évi normatíva ellenőrzésből adódó 
visszafizetési kötelezettségének eleget téve visszafizet 
2.215.837,-Ft-ot a 10032000-01031496 számú számlára, 
valamint 163.795,-Ft kamatot a 10032000-01034073 számú 
számlára a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron 
Megyei Igazgatósága részére. 
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A Képviselő-testület utasítja a pénzügyi ügyintézőt, hogy a 
Magyar Államkincstárral egyeztesse le a pontos kamat 
összeget, utalja át a megfelelő összeget és a pénzügyi teljesítés 
igazolásaként küldje meg a vonatkozó bankszámla kivonatot a 
területileg illetékes Magyar Államkincstár Győr-Moson-
Sopron Megyei Igazgatósága felé. 
 

    Határidő: azonnal 
     Felelős: Németh Csaba polgármester 
        Nyáriné Nagy Anita pénzügyi ügyintéző 
 
 
5.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata tulajdonában lévő kisbusz értékesítésének 

ügye; 
Előadó: Németh Csaba polgármester;  

Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy: az Önkormányzat 2014. 
évben pályázat segítségével vásárolt egy új Volkswagen Transporter 2.0 CRTDI típusú 
személygépkocsit, mely során a meglévő Mitsubishi L 300 KASTEN LANG D kisbusz feleslegessé 
válik, mivel két biztosítást és szerviz költséget nem érdemes fizetni, hiszen nincs is használatban 
már a kisbusz. Javasolja, hogy az árat 200.000,- Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület valamint 
helyileg kerüljön meghirdetésre első körben az szgk.. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mitsubishi L 300 KASTEN LANG D típusú 
kisbuszt értékesíti 200.000,- Ft + áfa ellenértékben, melyet 
vagy az Önkormányzat Házipénztárába egy összegbe kell 
megfizetni, vagy az Önkormányzat 59300326-15428237 
számla számú pénzintézeti Költségvetési számla megnevezésű 
számlájára utaljon át áron. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kisbusz 
hirdetésével, értékesítésével, visszterhes átruházásával 
kapcsolatosan járjon el, a szükséges nyilatkozatokat tegye 
meg, a vonatkozó szerződéseket írja alá. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mitsubishi L 300 KASTEN LANG D típusú 
kisbuszt értékesíti 200.000,- Ft + áfa ellenértékben, melyet 
vagy az Önkormányzat Házipénztárába egy összegbe kell 
megfizetni, vagy az Önkormányzat 59300326-15428237 
számla számú pénzintézeti Költségvetési számla megnevezésű 
számlájára utaljon át áron. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kisbusz 
hirdetésével, értékesítésével, visszterhes átruházásával 
kapcsolatosan járjon el, a szükséges nyilatkozatokat tegye 
meg, a vonatkozó szerződéseket írja alá. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 

 
6.  Egyéb ügyek; 

 
6.1.  Veszprémvarsány Község Kossuth illetve Horog utca vízelvezetés ügye; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy: a Veszprémvarsány 
Községben található Kossuth illetve Horog megnevezésű utca vízelvezetésének ügye nem várathat 
tovább magára.  
 
Fodor István alpolgármester kérdezi, hogy: milyen összegekről lehet beszélni ez esetben, 
valamint nincs-e pályázati lehetőség. 
 
Németh Csaba polgármester elmondja, hogy: pályázati lehetőség sajnos nincs a legkedvezőbb 
ajánlat az a Nyék Soft Tervező Kft.-t (9023 Győr, Fehérvári út 24.) ajánlata a Kossuth utca meglévő 
járda és kapcsolatok tervezése 460.000,- Ft. + áfa, és a Horog utca kb 480 m hosszon útépítés és 
csapadékvíz elvezetési vízjogi létesítési terv készítése a befogadóig 680.000,- Ft. + áfa. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
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testülete a Veszprémvarsány Horog megnevezésű utca 
vízelvezetésének megoldása kapcsán megbízza a Nyék Soft 
Tervező Kft.-t (9023 Győr, Fehérvári út 24.) a kivitelezési 
munkálatok elvégzésével az ajánlat szerint a Kossuth utca 
meglévő járda és kapcsolatok tervezése 460.000,- Ft. + áfa, és 
a Horog utca kb 480 m hosszon útépítés és csapadékvíz 
elvezetési vízjogi létesítési terv készítése a befogadóig 
680.000,- Ft. + áfa ellenértékben. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Nyék 
Soft Tervező Kft.-t (9023 Győr, Fehérvári út 24.) a szükséges 
nyilatkozatokat tegye meg, a vonatkozó szerződéseket, készítse 
el, írja alá. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Veszprémvarsány Horog megnevezésű utca 
vízelvezetésének megoldása kapcsán megbízza a Nyék Soft 
Tervező Kft.-t (9023 Győr, Fehérvári út 24.) a kivitelezési 
munkálatok elvégzésével az ajánlat szerint a Kossuth utca 
meglévő járda és kapcsolatok tervezése 460.000,- Ft. + áfa, és 
a Horog utca kb 480 m hosszon útépítés és csapadékvíz 
elvezetési vízjogi létesítési terv készítése a befogadóig 
680.000,- Ft. + áfa ellenértékben. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Nyék 
Soft Tervező Kft.-t (9023 Győr, Fehérvári út 24.) a szükséges 
nyilatkozatokat tegye meg, a vonatkozó szerződéseket, készítse 
el, írja alá. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
6.2.  Veszprémvarsány Község tulajdonában lévő Fecske ház bérleti ügye; 

Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy: mint ahogy a Képviselő-
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testület tudomásában is van a Fecskeházban lévő lakások 5 évre kerülnek kiadásra. Ezen lakások 
közül 4 db 2 szobás illetve 1 db 1 szobás lakás van. Jelenleg nincs kiadható bérlemény, de a 
kérelmezők sok esetben már jóval korábban beadják abbéli szándéknyilatkozatukat, hogy szeretnék 
a fentebb említett lakások valamelyikét megpályázni. Nos ez most is így van, hiszen Rafael Ádám 
(8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 72) és Gombár Beáta (9169 Barbacs, Ságvári E. utca 46) 
nevezetű kérelmezők beadtak egy ilyen minőségű kérelmet. Javaslom, hogy prioritásban vegyük 
figyelembe ezt a kérelmet, ha eshetőlegesen a közel jövőben megüresedne egy Fecskeházi lakás. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Veszprémvarsány Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő Fecskeházban található bérlakások kapcsán, 
ha üresedésre kerül sor akkor Rafael Ádám (8438 
Veszprémvarsány, Kossuth utca 72) és Gombár Beáta (9169 
Barbacs, Ságvári E. utca 46) nevezetű kérelmezőket előnyben 
részesíti mindaddig amíg az ilyen jellegű szándéka fennáll, 
mivel már ideje korán beadta a kérelmét arra vonatkozóan, 
hogy szeretne megpályázni egy Fecskeházi lakást. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Rafael 
Ádám kérelmét az esedékességig nyilván tartsa. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Veszprémvarsány Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő Fecskeházban található bérlakások kapcsán, 
ha üresedésre kerül sor akkor Rafael Ádám (8438 
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Veszprémvarsány, Kossuth utca 72) és Gombár Beáta (9169 
Barbacs, Ságvári E. utca 46) nevezetű kérelmezőket előnyben 
részesíti mindaddig amíg az ilyen jellegű szándéka fennáll, 
mivel már ideje korán beadta a kérelmét arra vonatkozóan, 
hogy szeretne megpályázni egy Fecskeházi lakást. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Rafael 
Ádám kérelmét az esedékességig nyilván tartsa. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
6.3.  PTKT társulási megállapodásának módosítási ügye; 

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző;  
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző asszony szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy: a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítására azért kell sort keríteni, 
részben, mert a társulás tagságát képező települések polgármesterei közül egyeseknek a neve nem 
pontosan került lejegyzésre a megállapodásban. Úgymint a Fenyőfő Község polgármesteréé, hiszen 
Ő úgy használja a nevét, hogy ifj. Klauz Dezső, de az ifj. megkülönböztetésre szolgáló név előtag 
úgymint név előtag nem létezik. Vagyis a születési anyakönyvi kivonatában nem szerepelhet, ez az 
előtag ebből kifolyólag a személy igazolványában sem kerülhet ez feltüntetésre.  
 
Másrészről a Veszprémvarsány Község polgármester Úr Németh Csaba polgármester Úr nem 
használja a harmadik nevét a Kálmán nevet, pedig az Ő születési anyakönyvi kivonatában szerepel 
ez a név, valamint a személyi igazolványában is, tehát ebből kifolyólag az Ő esetében fel kell venni 
ezt a nevet a megállapodás során. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának 
módosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:  

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás 
módosításait a mellékelt tartalom szerint elfogadja. A 
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
 

    Határidő: azonnal 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának 
módosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:  

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás 
módosításait a mellékelt tartalom szerint elfogadja. A 
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
 

    Határidő: azonnal 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
A képviselő testület a 2014. 12. 08-i ülésén hozott 143/2014. 
(XII.08.) sz. önkormányzati határozatot visszavonja 
 

    Határidő: azonnal 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
A képviselő testület a 2014. 12. 08-i ülésén hozott 143/2014. 
(XII.08.) sz. önkormányzati határozatot visszavonja 
 

    Határidő: azonnal 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
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6.4.  Veszprémvarsány Búcsú; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy: a Veszprémvarsányi Búcsú 
megrendezésére minden év április végén szokott sor kerülni. Az Önkormányzatnak folyamatosan 
problémát okoz a búcsú szervezésével kapcsolatos közterület használat díjának beszedése, a 
közterület tisztántartása, valamint a közterület megfelelő személyeknek történő használatának 
átengedése. Ez évben Horváth Tibor nevezetű Veszprémvarsány illetőségű vállalkozó benyújtotta 
kérelmét, hogy Ő szeretné az Önkormányzat által rendelkezésére bocsátható egész közterületet 
kivenni, és Ő mint főszervező bonyolítaná le a Búcsúval kapcsolatos intéznivalót. 
 
Fodor István alpolgármester elmondja, hogy: szerinte érdemes egy próbát tenni ebben az évben, 
hogy ez, hogyan fog ezek szerint lebonyolódni. Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy ez megvalósítható-
e. 
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző asszony elmondja, hogy:  természetesen megoldható, elsőként a 
közterületről szóló rendeletét kell megvizsgálni a településnek, meg kell határozni, hogy 
közterületek használatát engedi át ezen időre a Képviselő-testület, milyen ellenértékben teszi ezt 
meg, milyen fizetési határidővel, illetve azt is ki kell kötni, hogy a Búcsú szervezése után az eredeti 
állapotnak megfelelően kell átadni a vállalkozónak a közterületet az Önkormányzat felé. Ha mindez 
megállapításra kerül akkor ezt szerződésbe lehet foglalni. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2015. évi Búcsú megszervezésével megbízza Horváth Tibort, 
hogy a Búcsú szervezésének költségeit viselje és hasznait 
beszedje azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat részére 
40.000,- Ft.-ot fizessen meg 2 részletben. Az első esedékes 
részlet megfizetésére 20.000,- Ft. összegben a Búcsú 
megrendezése előtt három héttel a második esedékes részlet 
megfizetésére a Búcsú megrendezése után 15 nappal kerüljön 
sor. A Búcsú idejére az Önkormányzat a település Könyves 
Kálmán utcáját teljesen, a Kossuth utca páratlan számozású 
oldalát, a Rákóczi utca bolt előtti közterületét biztosítja a 
nevezett részére, a parkoló kivételével. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Horváth 
Tiborral (8438 Veszprémvarsány, Petőfi u. 21.) a szükséges 
nyilatkozatokat tegye meg, a vonatkozó szerződéseket, készítse 
el, írja alá. 
 

    Határidő: 2015. 03. 31. 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2015. évi Búcsú megszervezésével megbízza Horváth Tibort, 
hogy a Búcsú szervezésének költségeit viselje és hasznait 
beszedje azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat részére 
40.000,- Ft.-ot fizessen meg 2 részletben. Az első esedékes 
részlet megfizetésére 20.000,- Ft. összegben a Búcsú 
megrendezése előtt három héttel a második esedékes részlet 
megfizetésére a Búcsú megrendezése után 15 nappal kerüljön 
sor. A Búcsú idejére az Önkormányzat a település Könyves 
Kálmán utcáját teljesen, a Kossuth utca páratlan számozású 
oldalát, a Rákóczi utca bolt előtti közterületét biztosítja a 
nevezett részére, a parkoló kivételével. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Horváth 
Tiborral (8438 Veszprémvarsány, Petőfi u. 21.) a szükséges 
nyilatkozatokat tegye meg, a vonatkozó szerződéseket, készítse 
el, írja alá. 
 

    Határidő: 2015. 03. 31. 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2015. évi Búcsúra Hoffercsik Zsuzsanna (7090 Tamási, Ady 
E. u. 26.) helyfoglalási kérelmét elutasítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
Hoffercsik Zsuzsanna (7090 Tamási, Ady E. u. 26.) kérelmezőt 
értesítse a döntésről. 
 

    Határidő: 2015. 02. 28. 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2015. évi Búcsúra Hoffercsik Zsuzsanna (7090 Tamási, Ady 
E. u. 26.) helyfoglalási kérelmét elutasítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
Hoffercsik Zsuzsanna (7090 Tamási, Ady E. u. 26.) kérelmezőt 
értesítse a döntésről. 
 

    Határidő: 2015. 02. 28. 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
6.5.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata számítógépes gépparkjának fejlesztése; 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy: szükségessé vált az 
Önkormányzat számítógépes gépparkjának a felújítása ezzel kapcsolatosan megkéri Veress Gyulát, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nevében és megbízásából Veress Gyula köszöni a szót, 
elmondja, hogy: a számítógépes gépparkja Veszprémvarsány Község Önkormányzatának hasonló 
életkorú az épületével. Sajnálatos, hogy a Microsoft a Microsoft Windows XP támogatását 
megszüntette 2014. április 8-án, ebből kifolyólag a vírusok számára nyitva áll az Önkormányzat 
adathalmaza.  
 
A szükséges minimális fejlesztés a Windows XP- számítógépeken a Windows 7 szoftverre 
fejlesztés. Sok esetben az a probléma, hogy ahhoz, hogy a szoftvert cserélni lehessen ahhoz a 
hardvert is cserélni szükségeltetik.  
 
Három számítógépen elegendő a Windows 7 megvásárlása és telepítése, 2 új számítógépet kellene 
vásárolni Windows 7-el, és egy Microsoft Office 2013 Otthoni és kisvállalati verziót, illetve 5 darab 
16 GB-os pendrive-ot vásárolni. Az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal kapcsolatban áll az Uniq 
Net Informatikati Kft.-vel melynek ügyvezetője Khaut Zsolt aki ezen fejlesztések kapcsán 
előreláthatólag kb. 390.000,-Ft összegben állapította meg a költségeket. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 Németh Csaba polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot:  
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Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Önkormányzat számítógépes gépparkjának fejlesztésének 
kivitelezésével megbízza az Uniq Net Informatikati Kft.-t 
(9025 Győr, Töltés utca 11/a) melynek képviselője Khaut Zsolt 
az alábbi feltételekkel: 3 db Windows 7 megvásárlása és 
telepítése, 2 db új számítógép vásárlása Windows 7-el, 1 db 
Microsoft Office 2013 Otthoni és kisvállalati verzió vásárlása 
és telepítése, 5 darab 16 GB-os pendrive beszerzése.  
 
A felmerülő költségek fedezésére a Képviselő-testület 
előreláthatólag 390.000,- Ft.-ot különít el a 2015. évi 
költségvetés terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Uniq Net 
Informatikati Kft.-vel (9025 Győr, Töltés utca 11/a) melynek 
képviselője Khaut Zsolt a szükséges nyilatkozatokat tegye 
meg, a vonatkozó szerződéseket, készítse el, írja alá. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2015. (I.26.) sz.    H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbi döntést hozta:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Önkormányzat számítógépes gépparkjának fejlesztésének 
kivitelezésével megbízza az Uniq Net Informatikati Kft.-t 
(9025 Győr, Töltés utca 11/a) melynek képviselője Khaut Zsolt 
az alábbi feltételekkel: 3 db Windows 7 megvásárlása és 
telepítése, 2 db új számítógép vásárlása Windows 7-el, 1 db 
Microsoft Office 2013 Otthoni és kisvállalati verzió vásárlása 
és telepítése, 5 darab 16 GB-os pendrive beszerzése.  
 
A felmerülő költségek fedezésére a Képviselő-testület 
előreláthatólag 390.000,- Ft.-ot különít el a 2015. évi 
költségvetés terhére. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Uniq Net 
Informatikati Kft.-vel (9025 Győr, Töltés utca 11/a) melynek 
képviselője Khaut Zsolt a szükséges nyilatkozatokat tegye 
meg, a vonatkozó szerződéseket, készítse el, írja alá. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
6.6.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata főállású polgármesterének szabadság terve; 

Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző; 
 Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző asszony szóbeli előterjesztésében tájékoztatásul elmondja, 
hogy: ez évtől egy új rendelkezés során a főállású polgármestereknek szabadság tervet kell 
készíteniük, melyet a Képviselő-testületnek kell elfogadnia.  
 A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül elfogadja, hogy a következő testületi ülésen 
tárgyalják, meg a főállású polgármester szabadság tervét. 
 
 

III. 
 

Napirend után 
 

 
Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők 
és a meghívottak részvételét. Az ülést 21,30 órakor bezárta.  

 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 
 
 

Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit   polgármester              jegyző 


