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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

  
 

Készült: a képviselő-testület 2015. június 2-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 

Hardi János   képviselő  
   Lehner Lászlóné  képviselő 

Ringhoffer Eszter                 képviselő 
Gyöngyösi Olivér                 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  6 fő volt, 
Lanczendorfer Józsefné képviselő igazoltan maradt távol, a fentiek értelmében a határozatképesség 
biztosított.  
Németh Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére megkéri Vidáné Somogyi Tündét. 
 
Az ülés napirendjére a következőt javasolta: 
 
1.         „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”   
            pályázatról döntés; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 
2.        Egyéb ügyek; 
           Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester: a meghívóban szereplő napirend tárgyalására tett javaslatot, 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) amely elfogadását javasolja. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2015. (VI.02.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. június 2-i nyilvános testületi ülésének 
napirendi pontjait a meghívóban szereplő előterjesztés szerint 
fogadja el. 

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
    Határidő: azonnal 

 
 
1.         „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”   
            pályázatról döntés; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 
               Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat pályázatot szeretne benyújtani a  
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont 
aa), ac) és ad) pontok alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
megnevezésű Pályázati Kiírás előterjesztés (a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 1. b.) pontja szerint 
a meglévő Kossuth utcai járda felújítására, valamint az 1. c.) pont szerint új óvodai tornaszoba 
kialakítására. Mindkét pályázathoz 25% önerő szükséges az önkormányzat részéről. A járda 
felújításra a Makadám Kft. árajánlatot adott, miszerint aszfalt burkolattal 18.193.323 Ft, térkő 
burkolattal 19.434.220 Ft. Bruttó összegért vállalná el a beruházás kivitelezését. 
 
Ringhoffer Eszter kérdése: az orvosi rendelő előtt parkolót nem lehet ebből az összegből 
finanszírozni? 
 
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a pályázat csak meglévő utak, járdák felújítását teszi 
lehetővé, amennyiben nem megfelelő a támogatás felhasználása az pénzvisszavonással járhat. 
Felteszi a kérdést, hogy az olcsóbb vagy a drágább ajánlat legyen elfogadva. 
 
Ringhoffer Eszter szerint az aszfalt praktikusabb, kevesebb gondozással jár, míg a térkő szebb. 
 
Németh Csaba polgármester úgy gondolja, hogy az aszfaltos megoldás lenne célszerűbb, és egy 
kicsit olcsóbb is, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ezek figyelembe vételével hozzák meg 
döntésüket. 
Az óvodai tornaszoba kialakítása is szükséges lenne, mert mióta a gyermek létszám miatt a két 
csoportból három lett, a meglévő sport termet is csoport szobává alakították. A tornaszoba az új 
óvoda épületének részeként lenne terveztetve, melynek méretei körülbelül 150 m2 maga a terem, és 
90 m2 a vizesblokk, tárolók stb. A költségvetés elkészítésére Bódis Ferenc építési vállalkozót 
szeretné felkérni. Az engedélyes terv elkészülésének határideje szeptember lenne, amivel Szakács 
Erzsébet tervezőt bíznánk meg maximum 200.000 Ft díjazásért. 
Fodor István képviselő: Sikertelen pályázat esetén a tervezőnek kifizetett összeg elveszne? 
 
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy új óvoda építése szerepel az önkormányzat 
terveiben, így a terv tulajdonképp teljes mértékben nem veszne kárba. A tornaszoba 
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megvalósításához viszont a pályázatban kiírt teljes összeget, azaz 20 millió forintot kell 
igényelnünk, lehet még ez sem lesz elég az építéshez. A járdára viszont csak az árajánlat 75 %-át 
igényelnénk,  13.644.992 Ft-ot. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy határozzanak a mellékelt pályázati kiírásban szereplő feltételekről, 
összegekről, a pályázat benyújtásáról. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2015. (VI.02.) sz.   H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

az alábbi döntést hozta: 
 
1. Veszprémvarsány Község Önkormányzata a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok alapján az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” megnevezésű „b) Belterületi utak, járdák, hidak” 
pályázati alcél támogatási pályázati igényt nyújt be az alábbi 
pénzügyi feltételekkel: 
  Támogatási igény összege: 13.644.992,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 4.548.331,- Ft. 
A fejlesztés összköltsége: 18.193.323,- Ft. 
 
2. Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint igazolja, 
hogy a pályázathoz szükséges 25% -azaz 4.548.331,- Ft. összegű 
saját forrást a 2015. évi költségvetésben az előző évi 
pénzmaradvány keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg 
elkülönítéséről a költségvetésben. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok 
aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
            Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  

                                                        Határidő:  2015.06.09.,  
illetve a szerződéskötésre: folyamatos 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
  
50/2015. (VI.02.) sz.   H A T Á R O Z A T  
 

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Veszprémvarsány Község Önkormányzata a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok alapján az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” megnevezésű „c) Óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 
létrehozása” pályázati alcél támogatási pályázati igényt nyújt be 
az alábbi pénzügyi feltételekkel: 
  Támogatási igény összege: 20.000.000,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 6.720.800,- Ft. 
A fejlesztés összköltsége: 26.720.800,- Ft. 
 
2. Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint igazolja, 
hogy a pályázathoz szükséges 25% -azaz 6.720.800,- Ft. összegű 
saját forrást a 2015. évi költségvetésben az előző évi 
pénzmaradvány keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg 
elkülönítéséről a költségvetésben. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok 
aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
            Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  
 
Határidő:  2015.06.09.,  

illetve a szerződéskötésre: folyamatos 
 

 SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 



6 
 

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
51/2015. (VI.02.)              H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

az alábbi döntést hozta: 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő 
Testülete elfogadja a helyi sportfejlesztési koncepciót mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
52/2015. (VI.02.)                   H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzat feladata illetékességi területén a községi 
sporttevékenység támogatására az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a sporttal kapcsolatban az alábbi feladatokat 
tűzi ki, és ehhez kapcsolódóan a következő kötelezettségeket 
vállalja: 
 
a/ a sport rövid- és hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő  
sportkoncepció megvalósítása, 
b/ az a/ pont szerinti cél alapján a sporttal foglalkozó 
szervezetekkel való együttműködés, 
c/ óvodai tornaterem, mint legszükségesebb célkitűzés a helyi 
sportlétesítményhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséhez, 
d/ a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, 
működtetése, 
e/  ifjúsági sporttevékenység feltételeinek megteremtése, 
f/ az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények 
fejlesztése, 
g/ a szabadidősport feltételeinek fejlesztése, 
h/ sportrendezvények lebonyolításának segítése, 
i/ a község adottságainak megfelelő részvétel a belföldi, 
nemzetközi sportkapcsolatokban, 
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j/ az önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, 
k/ a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében 
közreműködés. 
Felelős:   Németh Csaba polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 
 

2.        Egyéb ügyek; 
           Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 
2.1.     Patent Security Kft. lakossági tájékoztató közzététele a község  honlapján; 
           Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a Patent Security Kft. azzal a kéréssel kereste meg 

őt, hogy a község honlapján az általuk küldött lakossági tájékoztatót közzétenni 
szíveskedjünk. Felmerül a kérdés, hogy milyen díjazás fejében vállalja ezt az 
Önkormányzat. 

 
Ringhoffer Eszter szerint ez függhet az adatmennyiségtől, a sorrendtől, időtartamtól. Illetve el 

kellene dönteni, hogy ez a helyi vállalkozókra is vonatkozna-e. Szerinte éves szinten 10.000 
Ft összeget kellene kérni a közzétételért. 

 
Fodor István elmondta, hogy az emberek talán jobban megbíznak azokban a cégekben, 

vállalkozásokban, akiknek a hirdetése egy önkormányzati honlapon szerepel. Úgy gondolja 
viszont, hogy 5.000 Ft elég lenne egy évre a közzétételért. 

 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről további hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2015. (VI.02.)     H A T Á R O Z A T   

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete aszerint dönt, hogy Veszprémvarsány Község 
honlapján vagyis a www.veszpremvarsany.hu honlapon 
közzétett hirdetés éves díja 5.000 Ft. 
 
A képviselő-testület felkéri Németh Csaba polgármestert, hogy 
a közzététel díjáról értesítse a Patent Security Kft. vezetőjét. 
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    Határidő: június 30. 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 

 
2.2.       Használt ruha gyűjtőedény kihelyezés kérelem; 

 Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy Huszár Tamás használt ruha gyűjtőedény kihelyezés 

kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A szelektív gyűjtő sziget mellett lehetne elhelyezni, 
mérete 1,15mx1,15mx2m. Feleslegessé vált tisztára mosott, becsomagolt ruhanemű, lábbeli 
elhelyezésére szolgálna. Az ürítés kéthetente történne. 
 
Fodor István elmondta, hogy a hulladékudvarban is van használt ruha leadására lehetőség, szerinte 
felesleges gyűjtőedény kihelyezése. 
 
Ringhoffer Eszter szerint sem szükséges, és nem biztos, hogy ezek a holmik oda kerülnek ahova 
kell. 
 
Németh Csaba polgármester javasolta, hogy a használt ruha gyűjtőedény kihelyezés kérelmet a 
képviselő-testület utasítsa el. 

 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2015. (VI.02.)     H A T Á R O Z A T   

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete aszerint dönt, hogy nem támogatja Huszár Tamás 
egyéni vállalkozó (9081 Győrújbarát, Kert u. 8. asz.: 
62272661-2-28) használt ruha gyűjtőedény kihelyezési 
kérelmét. 
 
A képviselő-testület felkéri Németh Csaba polgármestert, hogy 
az elutasításról a kérelmezőt, Huszár Tamás egyéni vállalkozót 
(9081 Győrújbarát, Kert u. 8. asz.: 62272661-2-28) értesítse. 
 
Határidő: június 30. 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 

 2.3.      Veszprémvarsány Könyves Kálmán u. 2. szám előtt található nyílt vízelvezető árok fel- 
 újítására kérelem, 
 Előadó: Németh Csaba polgármester; 
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 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy Ruzsovits Attila a Bakonyi Agrár Kft. ügyvezetője 

azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Könyves Kálmán u. 2. számú ingatlan előtt 
található nyílt vízelvezető árok betonlapokkal történő kiépítése ügyében dönteni szíveskedjenek, 
valamint az árokhoz kapcsolódó kapubejárat alatti áteresz cseréjéről és felújításáról 
gondoskodjanak. Indoklása szerint az árok a jelenlegi állapotában veszélyezteti az ingatlan és az út 
állagát. Betonlapozás esetén vállalnák a kapubejárónál a felső részben kialakítandó vasalt beton 
elkészítését, valamint a szükséges murva mennyiségét biztosítanák. 
 
Ringhoffer Eszter kérdezi, hogy mindez milyen anyagi terhet jelentene az önkormányzat számára. 
 
Németh Csaba polgármester szerint mindez 500 – 800 ezer Ft kiadást jelentene, amire az idei év 
költségvetéséből nincs lehetőség. Az önkormányzat támogatja a kérést, de egy nagyobb beruházás 
keretében lehetne a jövőben mindezt megvalósítani. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2015. (VI.02.)     H A T Á R O Z A T   

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szóbeli előterjesztést egyhangúlag elfogadja és 
aszerint dönt, hogy Ruzsovits Attila kérését támogatja, 
miszerint a Könyves Kálmán u. 2. számú ingatlan előtt 
található vízelvezető árok és a hozzátartozó kapubejáró 
felújításra szorul, de a megvalósítás majd egy nagyobb 
beruházás keretében fog zajlani. 
 
A képviselő-testület felkéri Németh Csaba polgármestert, hogy 
Ruzsovits Attila a Bakonyi Agrár Kft. ügyvezetőjét a 
határozatról értesítse. 
 Határidő: június 30. 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 

2.4. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról; 
Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző;  

Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző elmondja, hogy: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a 
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gyermekvédelmi, illtetve gyermekjóléti feladatok ellátásáról minden év május 31-ig beszámolót 
készít, melyet a testület megtárgyal.  
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nevében és megbízásából Veress Gyula elmondja, hogy: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8) 
pontja kiemeli, hogy a települési önkormányzat feladatai közé tartoznak a helyi közügyek, valamint 
a helyben biztosítható ellátandó önkormányzati feladatok úgy, mint a szociális, illetve gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások. Ebből adandóan Veszprémvarsány Község Önkormányzata a 
gyermekjóléti szolgáltatást, mint helyi közügyet, illetve közfeladat ellátást a Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény útján társulásos formában látja 
el.  
 
Ahogyan a jegyző asszony által említésre került, minden év május 31-ig az önkormányzatnak el kell 
készítenie egy átfogó értékelést a témában. Ezt követően az értékelést megszükségeltetik küldeni a 
területileg illetékes megyei kormányhivatalnak a mi esetünkben a GY-M-S Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának.  
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet a helyi 
önkormányzat felé. Az önkormányzat 60 napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal által 
készített javaslatot és intézkedéséről tájékoztatja a szociális és gyámhivatalt.  
 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről további hozzászólás, kérdés nem 
érkezett, szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2015. (VI.02.)     H A T Á R O Z A T   

Veszprémvarsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
aszerint dönt, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló 
beszámolót megismerte és elfogadja. 
 
A képviselő testület felkéri Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző 
asszonyt, hogy az értékelést a testület jelen jóváhagyó 
határozatával egyetemlegesen az 1997. évi XXXI. törvény 96. 
§. (6) bekezdése szerint továbbítsa a GY-M-S Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.  

 
     Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  
     Határidő: azonnal  
 
 
 
2.5.       Önkormányzat épületében található hátsó raktár ajtajának megerősítése, cseréje; 

 Előadó: Németh Csaba polgármester; 
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Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az új gépek biztonságos elhelyezése miatt szükség 
van az Önkormányzat épületében található hátsó raktár ajtajának megerősítésére, cseréjére. Az ajtót 
Szita László helyi vállalkozó fogja elkészíteni, kicserélni. 
 
A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül aszerint dönt, hogy hozzájárul a szóbeli 
előterjesztéshez, miszerint támogatja  az Önkormányzat épületében található hátsó raktár ajtajának 
megerősítésére tett kezdeményezést. 
 
2.6  Veszprémvarsány Község illetékességi területén található 637-es hrsz.-ú út megnevezésű 

ingatlan földmérővel történő kiméretéséről döntés. 
Előadó: Németh Csaba polgármester;  

Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a 637-es hrsz.-ú ingatlan önkormányzati ingatlan, de 
a pontos telekhatár nem ismert. Ezért szükséges a földmérővel való kimérés, hogy a jövőbeli 
gyommentesítése, karbantartása az ingatlannak biztosított legyen.  
 Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2015. (VI.02.)     H A T Á R O Z A T   

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
aszerint dönt, hogy a 637-es hrsz.-ú út megnevezésű ingatlan 
földmérővel való kimérését kezdeményezi. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges 
teendők elvégzésével. 
  Határidő: folyamatos 
Felelős: Németh Csaba polgármester 

 
Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők 
és a meghívottak részvételét. Az ülést 19,30 órakor bezárta.  

 
Kmf.  

 
Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester       jegyző 


