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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 5/2016. 

 
Ikt. Szám: 84-5/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
   

a 2016. március 7-én tartott nyilvános testületi üléséről. 
 
 
 
 
 
 
      Határozat: 30., 31., 32., 33.;    
    
      Rendelet: 5.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: 
Vidáné Somogyi Tünde 
igazgatási ügyintéző 
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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: a képviselő-testület 2016. március 7-én 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 
            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 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 helyi 

adókról szóló 12/2013. (VII. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

 
2.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. fordulós 

tárgyalása; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

 
3.  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 
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A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2016. (III. 7.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2016. március 7-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 helyi 

adókról szóló 12/2013. (VII. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

      Németh Csaba polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy dr. Katona Éva háziorvos 
kérésére szükséges a helyi adó rendelet felülvizsgálata. Felkérte Veress Gyula igazgatási ügyintézőt a 
napirend ismertetésére. 
 
Veress Gyula megköszönte a szót, üdvözölte a Képviselő-testület tagjait. Elmondta, hogy a Magyar 
Orvosi Kamara írásban kereste meg az Önkormányzatot a tavalyi év folyamán, és javaslatot tett a helyi 
háziorvosok iparűzési adómentesítésére 2016. évtől. Ennek oka, hogy az orvosi ellátás zavartalan 
maradjon. A képviselő-testület a 98/2015. (XI.23.) számú határozatával ezt a kérést nem támogatta. 
Törvény ad lehetőséget az iparűzési adó mentességre, de az Önkormányzat 12/2013. (VII.01.) számú a 
helyi adókról szóló rendeletét ismét módosítani szükséges ezáltal. Minderről elsőként határozat 
formájában kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy a szándék fennáll-e és ez alapján kidolgozásra 
kerül a rendelet tervezet, amit a Miniszter Elnökség felé véleményezésre fel kell terjeszteni. A 
hozzájárulás után lehet ismét tárgyalni, illetve a helyi adókról szóló rendeletet módosítani.  
Hardi János képviselő elmondta, hogy a helyi orvosokat támogatni kell, előre kell néznünk, a 
háziorvosaink mindegyike közel áll a nyugdíjkorhatárhoz, vagy már nyugdíjas korú. A praxisokat nehéz 
eladni, az iparűzési adómentesség talán csábító lehet egy pályakezdő orvos számára. Megerősíti az előző 
véleményét, miszerint a vállalkozó háziorvosaink részére biztosítani kell az iparűzési adómentességet. 
 
Németh Csaba polgármester mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta a rendelet tervezet elkészítését, ezáltal az orvosok 
támogatását, és a tervezet megküldését a Miniszterelnökségnek. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2016. (III. 7.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
aszerint dönt, hogy a 12/2013. (VII.01.) számú a helyi adókról 
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szóló rendeletét a Miniszterelnökség véleményezése után 
módosítja, miszerint a helyi háziorvosok iparűzési adómentesítését 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a rendelet-tervezet 
előkészítésével és annak felterjesztésével a Miniszterelnökség elé. 

 
    Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző 
    Határidő: folyamatos   
2.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. fordulós 

tárgyalása; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

 
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetését a Képviselő-testület előző ülésen már első fordulóban tárgyalta. A tervezet bevételi és 
kiadási oldalát részletesen ismertette a testülettel. Kitért a reprezentációs adó mértékére, ami 
megkérdőjelezheti a falunap megrendezését az idei évben. Az arra szánt összeget esetlegesen 
ingatlanvásárlásra fordíthatná az Önkormányzat, figyelembe véve a megnövekedett igényt a lakosság 
részéről.  
 
Gyöngyösi Olivér képviselő szerint a falunap egyre nagyobb nyűg, a lakosság már nem igazán akarja. 
 
Ringhoffer Eszter képviselő úgy gondolja, ha van az a baj, ha nincs akkor pedig az.  
 
Hardi János képviselő elmondta, hogy a fiatalok számára a falu érdekeit figyelembe véve valóban 
biztosítani kell a telekvásárlás lehetőségét. De ha a falunappal kapcsolatban nem is túl nagy az 
érdeklődés, mégis éves szinten kiemelkedő rendezvénynek számít, amit érdemes lenne közösség formáló 
célból is megtartani. 
 
Németh Csaba polgármester, a falunap kérdésének megtárgyalását a következő ülés alkalmával 
javasolja. Mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a 
napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL megalkotta a: 
 
 
5/2016. (III. 11.)                           önkormányzati rendeletét 
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megalkotja az 5/2016. (III.11.) számú a 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésről szóló rendeletét. 
 

          Határidő: 2016. március 11. 
Felelős: Németh Csaba polgármester 

                                        
/Ör. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
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3.         Egyéb ügyek 

Előadó: Németh Csaba polgármester;  
3.1.       Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Iskola     
             Konyha számára sütő vásárlásáról; 
             Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy szintén az előző ülésen volt téma az Iskola Konyha 
számára új sütő vásárlása. Javasolja, hogy az első verzió kerüljön elfogadásra, miszerint 780.000 Ft + 
Áfa  azaz 990.600 Ft értékben az Inox-Bázis Kft.-től vásároljuk meg a 10 tálcás légkeveréses sütőt.  
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
32/2016. (III. 7.)                     H A T Á R O Z A T 
                                                                   Veszprémvarsány Község Önkormányzat   képviselő-testülete 
                                                                  aszerint dönt, hogy az Iskola Konyha részére 780.000 Ft + Áfa  
                                                                  azaz  990.600 Ft értékben az Inox-Bázis Kft.-től (9090 Pannon- 
                                                                  halma,  Arany J. u.   Központi major)   megvásárolja a   PF9010 
                                                                  cikkszámú, 10 tálcás légkeveréses sütőt.  
 
                                                                  A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megrendelés,  
                                                                  illetve a vásárlás lebonyolításával. 
 
                                                                  Felelős:  Németh Csaba polgármester 
                                                                  Határidő:  folyamatos 
 
3.2. Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Bruck Balázs 

fecske lakás bérleti kérelmével kapcsolatban; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy Bruck Balázs írásos kérelmet nyújtott be Fecske-ház 

bérletére. Jelenleg nincs kiadó lakásunk, de üresedés esetén részére biztosítani lehet, amennyiben a 
program feltételeit vállalja, illetve teljesíti. 
 
Németh Csaba polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
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33/2016. (III. 7.)                          H A T Á R O Z A T  Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete aszerint dönt, hogy a Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő Fecskeházban található 
bérlakások kapcsán, ha üresedésre kerül sor akkor Bruck Balázs 
(2481 Velence, Rákóczi utca 8/a.) nevezetű kérelmezőt 
előnyben részesíti mindaddig amíg az ilyen jellegű szándéka 
fennáll, mivel kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy 
szeretne megpályázni egy Fecskeházi lakást. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Bruck 
Balázs (2481 Velence, Rákóczi utca 8/a.) kérelmezőt a döntésről 
értesítse, valamint kérelmét az esedékességig nyilván tartsa. 
 

    Határidő: folyamatos 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
 
 
 
 Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők és a 
meghívottak részvételét. Az ülést 19,10 órakor bezárta.  

 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 

Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester       jegyző    


