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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 7/2016. 

 
Ikt. Szám: 84-8/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
   

a 2016. április 19-én tartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről. 
 
 
 
 
 
 
      Határozat: 46., 47., 48., 49., 50.; 
                                                                                                 
  
      Rendelet: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: 
Vidáné Somogyi Tünde 
igazgatási ügyintéző 
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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: a képviselő-testület 2016. április 19-én 18.00 órakor kezdődő rendkívüli 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 VP-6-7.4.1.1-16 

számozású a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat kapcsán; 

            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
2.   Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Óvodai, 

iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 
létrehozása pályázatból eredő Tornaszoba építés kapcsán felmerült Közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában; 

            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: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL 
az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2016. (IV. 19.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2016. április 19-i rendkívüli 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 VP-6-7.4.1.1-16 

számozású a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat kapcsán; 

            Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 Németh Csaba polgármester elmondta, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 számozású a vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű 
pályázat került kiírásra, amelyet  az  Önkormányzat  szeretne benyújtani.    A pályázat  útján  elnyerhető  
összeg a második célterületnél  50 millió forint. Három célterület: az első az épületek hőszigetelése, itt a 
tűzoltó laktanya korszerűsítése, víz- és hőszigetelése, külső nyílászárócsere lenne. Második célterület az 
épületek felújítása, itt a ravatalozó, az evangélikus templom, valamint az önkormányzat épületének 
felújítására lehetne pályázni. A harmadik célterület minket nem érint, mert azt az ezer fő alatti települések 
részére írták ki. A pályázatnál előnyt, illetve plusz pontot jelent a konzorcium, ezért Lázi Község 
Önkormányzatával, valamint az Evangélikus Egyházzal közösen kellene azt benyújtani. Az önerő 15 %.  
 
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 TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL  
az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2016. (IV. 19.) sz.   H A T Á R O Z A T  
 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképet meghatározó 
épületek rekonstrukciójával, a település kisméretű infrastruktúráját és alapvető szolgáltatásait kívánja 
fejleszteni. 
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A Képviselő-testület ezen célkitűzésének megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Program 
keretében meghirdetett VP-6.7.4.1.1-16 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be a településkép 
szempontjából meghatározó épületek felújítására, a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint, az 
ott meghatározott támogatási értékre. A felújítás jelentős mértékben hozzájárulhat a település 
fejlődéséhez. A fejlesztés céljával a képviselő-testület egyetért, a szükséges önerőt vállalja. 
 
A fejlesztés megnevezése: Településképi rekonstrukció Veszprémvarsány és Lázi községekben 
 
A pályázattal érintett helyrajzi szám és az ingatlan megnevezése: 
 

1. Veszprémvarsány 4. és 5. helyrajzi számon fekvő ravatalozó felújítása és 
kapcsolódó tereprendezés, térkövezés 

2. Veszprémvarsány 152/A helyrajzi számon található polgármesteri hivatal 
felújítása 

3. Veszprémvarsány 286. helyrajzi számon található tűzoltó szertár felújítása 
 
 
A fejlesztés tárgya: Az épületek külső felújítása, ravatalozó esetén a felújítás mellett tereprendezés 
 
Konzorciumi partner 1.: Sikátori Evangélikus Egyházközség 
 
A konzorciumi partner pályázati része a Veszprémvarsány, 132. helyrajzi számon található 
evangélikus templom külső felújítását tartalmazza. 
 
Konzorciumi partner 2.: Lázi Község Önkormányzat 
 
A konzorciumi partner pályázati része a Lázi. 285. helyrajzi számon található orvosi rendelő épület 
külső felújítását és korszerűsítését tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye, az ahhoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Németh Csaba Kálmán, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.   Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Óvodai, 

iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 
létrehozása pályázatból eredő Tornaszoba építés kapcsán felmerült Közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában; 
Előadó: Németh Csaba polgármester; 

 
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása pályázatból eredő Tornaszoba építés kapcsán 
Közbeszerzési eljárást indítottunk. Sajnos csak egy ajánlat érkezett a gépészeti munkák elvégzésére, de 
nagyon magas áron, amit viszont nem tudunk elfogadni. Javasolja, hogy forrásfedezet hiánya miatt a 
közbeszerzési eljárást a képviselő-testület nyilvánítsa sikertelenné.  
 
Németh Csaba polgármester mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
48/2016. (IV.19.)       H A T Á R O Z A T   
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.) a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: KBT.) 115. §-a alapján indított, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az „Óvodai tornaszoba kialakítása 
Veszprémvarsányban” megnevezésű 1/2016. számú Ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatot a 
VATAM Hungária Kft. (9022 Győr, Móricz Zsigmond rkp. 1., B1/D3 t.varga@vatam.hu) nem 
fogadja el. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 
 Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Csaba polgármester 

 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2016. (IV.19.)       H A T Á R O Z A T   
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.) a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: KBT.) 115. §-a alapján indított, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az „Óvodai tornaszoba kialakítása 
Veszprémvarsányban” megnevezésű 1/2016. számú Ajánlattételi felhívás alapján a közbeszerzési 
eljárást fedezet forrás hiánya miatt eredménytelenné nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 

 Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Csaba polgármester  
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2016. (IV.19.)         H A T Á R O Z A T  
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Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.) a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: KBT.) 115. §-a alapján indított, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az „Óvodai tornaszoba kialakítása 
Veszprémvarsányban” megnevezésű 1/2016. számú Ajánlattételi felhívás alapján új közbeszerzési 
eljárást kíván kiírni, melynek az előkészületi munkálataira felkéri Buza Veronika közbeszerzési 
referenst. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 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    


