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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 1/2016. 

 
Ikt. Szám: 84/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
   

a 2016. január 18-án tartott nyilvános testületi üléséről. 
 
 
 
 
 
 
      Határozat: 1., 2., 3., 4.;     
     
      Rendelet: 1.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: 
Vidáné Somogyi Tünde 
igazgatási ügyintéző 
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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

Készült: a képviselő-testület 2016. január 18-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 

Lehner Lászlóné                  képviselő 
Hardi János                           képviselő 

            Lanczendorfer Józsefné       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,  
igazoltan távol volt Ringhoffer Eszter, a fentiek értelmében a határozat-képesség biztosított. 
 
Németh Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére megkéri Vidáné Somogyi Tündét. 
 
Az ülés napirendjére a következőt javasolta: 
 

1. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a köztisztviselői 
illetményrendszer egyes elemeiről szóló rendelet megalkotásáról; 

            Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző; 
 

2. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 
Veszprémvarsányi Mezőőri szolgálattal kapcsolatosan; 

            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
3. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Tornaszoba 

építéséhez szükséges közbeszerzési megbízásról; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester; 
     

4. Egyéb ügyek; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester: a meghívóban szereplő napirend tárgyalására tett javaslatot, 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) amely elfogadását javasolja. 
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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: 
 
1/2016. (I.18.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2016. január 18-i nyilvános testületi ülésének napirendi pontjait a 
meghívóban szereplő előterjesztés szerint fogadja el. 

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
    Határidő: azonnal 

 
1. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 

            köztisztviselői illetményrendszer egyes elemeiről szóló rendelet megalkotásáról; 
            Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző; 
               Németh Csaba polgármester felkérte Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző asszonyt a napirend 
ismertetésére. 
 
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a 2016-os költségvetési 
évben ismét lehetőség van a felső és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők illetményének 
kiegészítésére. A tavalyihoz hasonlóan az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal tagtelepülései Képviselő-
testületeinek külön-külön el kell fogadni, illetve rendeletet kell alkotni a köztisztviselők 
illetménykiegészítésének mértékéről. Javasolja 2016. január 1. napjától való alkalmazással, hogy a 
Hivatal felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő 
mértékű illetménykiegészítésre legyen jogosult. 
 
Németh Csaba polgármester megköszönte a szóbeli előterjesztést, javasolta, hogy Veszprémvarsány 
Község Képviselő-testülete minősített többséggel fogadja el az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL megalkotta az 
 
1/2016. (I.25.)        önkormányzati rendeletét 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzata képviselő testülete 

elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja a 
1/2016. (I.25.) számú az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről szóló 
rendeletét, aminek hatályba lépése 2016. január 25. Ezzel 
egyidejűleg a 2/2015. (III.15.) önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

                                                                                  Határidő: azonnal 
                  Felelős: Németh Csaba polgármester 



4 
 

 (az Ö.R. a jegyzőkönyv mellékletét képezi)        
 
      2.   Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 
            Veszprémvarsányi Mezőőri szolgálattal kapcsolatosan; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az Agro-Milch Kft. képviseletében Kiss József ügyvezető 
Úr írásos megkeresésben bejelentette, hogy a Veszprémvarsány Község Önkormányzatával közösen 
üzemeltetett mezőőri szolgálatra gazdasági társaságuk 2016. január 1. napjától nem tart igényt. 
Indoklásként leírta, hogy a fenti időponttól kezdődően az eddigi gyakorlat szerinti finanszírozást nem 
tudják biztosítani, a feladatot a gazdasági társaság a jövőben saját eszközeivel kívánja megoldani. 
 
Veress Gyula elmondta, hogy a mezőőri szolgálatban Sikátor Község Önkormányzata is érdekelt, hiszen 
a mezei őrszolgálat kapcsán közösen fogadtak el 1998. évben egy rendeletet, mely szabályozza a 
szolgálatot. Tehát a megszüntetésről, vagy az önálló tovább folytatásról Sikátor Község Önkormányzata 
képviselő-testületének is döntést kell hoznia. Amennyiben mindkét testület meghozza határozatát, a 
megszüntetésről, vagy tovább üzemeltetésről azt követően lehet érdemben dönteni. 
 
Németh Csaba polgármester még elmondta, hogy a helyi földtulajdonosokkal felvettük a kapcsolatot, 
de ők sem tartanak igényt a szolgáltatásra. 
 
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: 
 
2/2016. (I.18.) sz.   H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő testülete az alábbi döntést hozta: 

 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata és Sikátor Község Önkormányzata 1998. évben együttesen 
megalkotta az 1/1998. (XII.15.) számú együttes rendeletét a mezei őrszolgálat szabályozásáról, – ezáltal 
létrehozván a mezőőri szolgálatot – mely változatlan tartalommal mind a mai napig hatályban van. 
 
A Veszprémvarsány Községben működő földhasználók jelezték, hogy nem kívánják a továbbiakban a 
mezőőri szolgálatot igénybe venni. Mivel a mezőőri szolgálat finanszírozása a földhasználók által 
történik, ahogy ez a fent megnevezett rendeletben van részletezve, Veszprémvarsány Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tudja fenntartani a szolgálatot. 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a mezőőri szolgálat 
megszüntetését. 
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Sikátor Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy 2015. január 31-ig nyilatkozzon afelől, hogy a mezőőri 
szolgálat megszüntetéséhez hozzájárul – ebben az esetben hozza meg a megszüntetésről szóló 
határozatát, valamint az 1/1998. (XII.15.) számú együttes rendeletét a mezei őrszolgálat szabályozásáról 
helyezze hatályon kívül – vagy nyilatkozzon afelől, hogy önállóan tovább kívánja-e folytatni a mezőőri 
szolgálatot. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa Sikátor Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a szükséges döntést meghozhassa. 
 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 3.       Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Tornaszoba 
            építéséhez szükséges közbeszerzési megbízásról; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester; 
     
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az „Óvodai Tornaszoba kialakítása Veszprém-varsányban” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására két ajánlat érkezett. A 
Prime Consulting Kft. 350.000Ft + Áfa, azaz bruttó 445.000 Ft megbízási díj ellenében vállalná. Buza 
Veronika egyéni vállalkozó a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálását, illetve új készítését bruttó 50.000 
Ft, a Közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítását pedig bruttó 250.000 Ft összegért készítené 
el. Buza Veronika ajánlatát előnyösebbnek tartja, így kéri a Képviselő-testületet annak elfogadására. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés elfogadását 
a javasolt kiegészítésekkel. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL 
megalkotta az 
 
3/2016. (I.18.)                    H A T Á R O Z A T 
                                                        Veszprémvarsány  Község  Önkormányzata   képviselő -testülete  
                                                       aszerint dönt, hogy  az „Óvodai Tornaszoba kialakítása Veszprém-   
                                                       varsányban” tárgyú projekthez  kapcsolódó  közbeszerzési eljárás  
                                                       teljes  körű lebonyolításával, illetve  a   Közbeszerzési Szabályzat 
                                                       elkészítésével Buza Veronika (9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 24. 2. 
                                                       ajtó, asz.: 66418779-1-28) egyéni vállalkozót bízza meg. 
                                                       A Közbeszerzési Szabályzat elkészítésének díját bruttó 50.000 Ft, 
                                                       míg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítását  
                                                       bruttó 250.000 Ft összegben határozza meg. 
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Buza Veronika 
egyéni vállalkozót  (9022 Győr,   Tarcsay Vilmos u. 24. 2. ajtó, asz.: 
66418779-1-28) egyéni vállalkozót a döntésről tájékoztassa, illetve 
felhatalmazza, hogy az eljárással kapcsolatban eljárjon, a szükséges 
szerződéseket, megállapodásokat aláírja. 

 
              Határidő: 2016. január 31. 
               Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 6 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
6 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL megalkotta az 
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4/2016. (I.18.)                    H A T Á R O Z A T 
                                                        Veszprémvarsány  Község  Önkormányzata   képviselő-testülete  
                                                       aszerint dönt, hogy  az „Óvodai Tornaszoba kialakítása Veszprém 
                                                       varsányban” tárgyú projekthez  kapcsolódó  közbeszerzési eljárás  

lebonyolítására,  valamint a Közbeszerzési Szabályzat elkészítésére  
Dr. Drull Attila  a   Prime   Consulting Kft.   vezetője   (1133  
Budapest, Esztergomi u.     asz.:  14714517-2-41) által adott ajánlatot 
elutasítja. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Dr. Drull Attilát  
a   Prime   Consulting Kft.   vezetőjét   (1133  Budapest, Esztergomi 
u.     asz.:  14714517-2-41) a döntésről tájékoztassa. 

 
              Határidő: 2016. január 31. 
               Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
      4.   Egyéb ügyek;  
            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
4/1.    Közúti jelzés kihelyezésével kapcsolatos megkeresés;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. írásos megkeresésben 
tájékoztatta, hogy a 82 számú Veszprém-Zirc-Győr mr. főút forgalmi rend felülvizsgálata során 
megállapította, hogy a főút 43+507 km szelvényében a jobb oldalon (takarékszövetkezet mellett) 
csatlakozó 737 hrsz. alatti szilárd burkolatú útról hiányzik az elsőbbséget szabályozó tábla. A tábla 
valóban hiányzik, annak pótlásáról gondoskodni kell. 
 
A Képviselő-testület határozat hozatal nélkül úgy dönt, hogy a 82 számú Veszprém-Zirc-Győr mr. főút 
43+507 km szelvényében a jobb oldalon (takarékszövetkezet mellett) csatlakozó 737 hrsz. alatti szilárd 
burkolatú útról hiányzó elsőbbséget szabályzó tábla pótlásáról és kihelyezéséről gondoskodik. 
 
 
 
                                                                           
Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők és a 
meghívottak részvételét. Az ülést 19,00 órakor bezárta.  

 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 

Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester       jegyző    


