VITNYÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016.
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-én tartott
soros testületi üléséről
Az ülés helye: Vitnyéd Községi Önkormányzat Hivatalában 9371 Vitnyéd, Fő utca 7.
Jelen vannak:

Meghívottak:

Szalai Csaba
Tóth István
Antal József
Horváth Zsuzsanna
Ivancsics László
Kovács Sándor
Zsámboki László

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Pásztor Katalin
Molnár László

jegyző
Hanság Polgárőr Egyesület

később érkezett

Szalai Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés
6 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Ivancsics László és Kovács Sándor képviselőket javasolja, és ha
nincs egyéb javaslat, akkor kéri elfogadni a meghívóban szereplő napirendi pontokat, a
szociális kérelmek napirendi pontot törölni kell, mert nem érkezett kérelem, és napirend
előtt hallgassák meg a Hanság Polgárőr Egyesület elnökét
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangú igenlő szavazattal
egyetértett.

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 6 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
22/2016.(II.24.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok tárgyalását
hagyta jóvá:
Napirend előtt:
Hanság Polgárőr Egyesület elnökének tájékoztatása
Napirend:
1.
Vitnyéd Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása
2.
A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
3.
A Beledi Egyesített Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
4.
A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
5.
Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciók módosítása

6.
7.
8.
Felelős:
Határidő:

Vitnyéd község testvértelepülésének megvitatása
Lakáshoz jutók támogatása Vitnyéden
Egyebek
Szalai Csaba polgármester
folyamatos

Napirend előtt:
A Hanság Polgárőr Egyesület elnökének tájékoztatása
Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy 2015. novembere óta
működnek hivatalosan. Egyelőre szombatonként járőröznek a városban és a városi
rendezvények biztosításában segítenek. A rendőrség felügyelete alá tartoznak. Ő Vitnyéden
nőtt fel és ezért is gondolta, hogy ezeken a napokon szívesen kijönnének Vitnyédre is, vagy
segítenének a vitnyédi rendezvényeken. Amennyiben elegendő érdeklődő lenne, akkor
Vitnyéden is lehetne egy szervezet.
Szalai Csaba polgármester megkérdezi, hogy számukra milyen előnyei lennének az
együttműködésnek és milyen támogatásra számítanak.
Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület elnöke: A vitnyédi jelentkezők ki tudnának menni
velük járőrözni. Támogatást a megyei önkormányzattól és a kapuvári önkormányzattól
kaptak, amiből csak a legszükségesebb felszerelést tudják megvenni. A jelenlegi létszámuk 15
fő. Hivatalosan lovas szolgálatot is el tudnak látni, így mezőőri feladatokat is végezhetnek.
Szalai Csaba polgármester: Csak szombatonként járőröznek?
Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület elnöke: Igen, mert mindenki önkéntes, hét közben
mindenki dolgozik. A szombatokon kívül még a városi rendezvényeken felügyelnek.
Szalai Csaba polgármester: Amennyiben Vitnyédre is kijönnek, milyen támogatást kérnek.
Ebben az esetben hogyan működne a járőrözés? Egy csapat látná el Kapuvárt és Vitnyédet is,
vagy esetleg kettő.
Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület elnöke: Mindkét megoldás működhetne. Amióta
rendszeresen szolgálatban vannak, jóval kevesebb a városban a rongálás.
A Megyei Polgárőr Szervezettől kaptak külön gépjárművet azt kell fenntartaniuk. Nagyon
vigyáznak rá, a rendőrség udvarán tárolják és kizárólag a járőrözés idejére hozzák el.

Zsámboki László képviselő megérkezett, a testület létszáma 7 fő.

Ivancsics László képviselő: Szerinte érdemes lenne kipróbálni Vitnyéden is.

Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület elnöke: Ebben az esetben megállapodást kell kötni
az önkormányzatnak és az egyesületnek. Külön megállapodás kell a Kapuvári
rendőrkapitánysággal és a Megyei Rendőrkapitánysággal is. A várostól 50.- eFt támogatást
kaptak.
Pásztor Katalin jegyző kérdezi, hogy mennyi állami támogatást kapnak?
Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület elnöke: A tavalyi évben a BM-től 50.- eFt –ot
kaptak. Most pályázik működési költségekre. A kapuvári térfigyelő kamerák egy részét is a
polgárőr egyesület felügyeli.
Szalai Csaba polgármester: Támogatja az elképzelést, adjanak egy esélyt arra, hogy
bemutatkozzanak a faluban is, hátha lesz innen is érdeklődő.
Szavazást indítványoz arról, hogy:
1. Kössenek-e megállapodást a Hanság Polgárőr Egyesülettel vitnyédi járőrözésre?
2. Legyen-e felhívás a Vitnyéd Közbiztonságáért Egyesület létrehozására?

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
23/2016.(II.24.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. április 1. naptól
megállapodást köt a Hanság Polgárőr Egyesülettel arra vonatkozóan, hogy Vitnyéd község
közigazgatási területén is ellássák a polgárőri feladatokat.
A Képviselő-testület az egyesület működését negyedévente, külön döntés alapján támogatja.
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: 2016. március 31.

Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület elnöke: Köszöni a lehetőséget és a döntés alapján
mielőbb felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel.

1. napirendi pont:
Vitnyéd Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása
Szalai Csaba polgármester: Elmondja, hogy az előző testületi ülés óta, a megbeszélésnek
megfelelően a képviselői tiszteletdíj felajánlásokat osztotta fel. Ismerteti a főbb számokat.

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal megalkotja a
3/2016.(………) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

2. napirendi pont:
A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Pásztor Katalin jegyző: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Szalai Csaba polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, akkor szavazást indítványoz a
határozati javaslat elfogadásáról.

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
24/2016.(II.24.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Beledi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását és az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy jelen döntésről a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának elnökét értesítse.
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: 2016. február 29.

3. napirendi pont:
A Beledi Egyesített Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
Pásztor Katalin jegyző: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Szalai Csaba polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, akkor szavazást indítványoz a
határozati javaslat elfogadásáról.

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
25/2016.(II.24.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Beledi Egyesített Szociális Központ
Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy jelen döntésről a Beledi Egyesített Szociális Központot
értesítse.
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: 2016. február 29.

4. napirendi pont:
A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Pásztor Katalin jegyző: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

Szalai Csaba polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, akkor szavazást indítványoz a
határozati javaslat elfogadásáról.

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
26/2016.(II.24.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kapuvár Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti
módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy jelen döntésről a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának elnökét értesítse.
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: 2016. február 29.

5. napirendi pont:
Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciók módosítása
Pásztor Katalin jegyző: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Szalai Csaba polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, akkor szavazást indítványoz a
határozati javaslat elfogadásáról.

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
27/2016.(II.24.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tevékenységéhez
kapcsolódó 2016. évi alaptevékenységi kormányzati funkcióit az alábbiakkal egészíti ki:
COFOG
Megnevezése
041231
041232
041233
091140
091220
096015
104037
106020

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

A képviselő-testület az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 2016. évi
alaptevékenységi kormányzati funkciói közül az alábbiakat törli:
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,

egyéb szolgáltatások
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes
szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: 2016. február 29.

6. napirendi pont:
Vitnyéd község testvértelepülésének megvitatása
Antal József képviselő: A képviselő társakkal beszélgetve felvetődött az a gondolat, hogy
fogadjanak testvér települést. Választhatnának Erdély, Szlovákia, Ausztria és Szlovénia
területéről is.
Szalai Csaba polgármester elmondja, hogy a Bethlen Gábor pályázatnál ez volt az egyik
feltétel. Az Interreg pályázatokhoz szintén szükséges egy külföldi települési kapcsolat.
Zsámboki László képviselő: Amennyiben Ausztria felé nyitnak, akkor Németh Lajos
vállalkozónak kérjék a segítségét.
Szalai Csaba polgármester: Erdélyt ne hagyják ki a múltunk miatt sem és a gyermekeinknek is
fontos lenne.
Zsámboki László képviselő: Ausztria felé nincs érzelmi kötődés.
Antal József képviselő: Más önkormányzatokkal is beszélt ez ügyben. Először a képviselőtestületek tesznek látogatás és az utazás csak az üzemanyag árba kerülne mindkét
településen.
Szalai Csaba polgármester: Először az önkormányzatok testületei között menne az
együttműködés, később lehetne kiterjeszteni a családokra is. Javasolja, hogy Ausztria és
Erdély települései között gondolkodjanak.

7. napirendi pont:
Lakáshoz jutók támogatása Vitnyéden
Szalai Csaba polgármester: Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy a lakáshoz jutási
támogatást a településen másképpen kellene megoldani. Fontos, hogy a szülők a helyi
óvodába írassák be a gyermekeiket ezért javasolta a módosítást már a korábbi ülések
valamelyikén.
Ismerteti a rendelet tervezetet. A támogatás egy családra jutó összegét maximalizálná.

Antal József képviselő szerint két gyermek után adjanak plusz támogatást a harmadik után
már ne.
A képviselői vita eredményeként a jogosultsági jövedelemhatár a nyugdíjminimum 10
szerese.
A 2.§ (2) bekezdését javasolják kivenni a tervezetből.
Alaptámogatás mértéke: 100.000.- Ft.
Az első gyermekre, amennyiben a Vitnyédi Berekerdő Óvodába íratják be plusz 150.000.- Ft
támogatásra jogosultak a szülők. A második és minden további gyermek esetén (Vitnyédi
Berekerdő Óvodába történő beíratáskor) 50-50.000.- Ft támogatás jár, de maximum
családonként 400.000.- Ft támogatás lehet.
Amennyiben a támogatás eléri a 200.000.- Ft-ot, akkor jelzálogjogot kell bejegyeztetni.
Szalai Csaba polgármester: Aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a rendeletet, az
szavazzon.

A képviselő-testület 7 igenlő szavazattal megalkotja a 4/2016.(……….) önkormányzati
rendeletét a lakáshoz jutás támogatásáról.

8. napirendi pont:
Egyebek
Szalai Csaba polgármester: Elmondja, hogy a kultúrházat jó lenne helyi védelem alá venni. Ez
egyes pályázatok esetében plusz pontot jelentene. Ismerteti a rendelet tervezetet.
Amennyiben nincs kiegészítés, szavazást indítványoz.

A képviselő-testület 7 igenlő szavazattal megalkotja az 5/2016.(……….) önkormányzati
rendeletét a vitnyédi 312/1 helyrajzi számú ingatlan helyi, egyedi védelem alá helyezéséről.

Szalai Csaba polgármester: A 2015. december 16-i GySEV menetrend változtatás miatt írt
levelére válaszoltak. Ismerteti a levelet. Megpróbálja, hogy még két délutáni vonat megálljon
Vitnyéden?
Ivancsics László képviselő: Jó lenne, ha lenne még két délutáni vonat, ami megáll a faluban,
írjon még egy levelet a polgármester, hátha sikerül.
Szalai Csaba polgármester: Mindenki tudja, ha máshonnan nem, akkor a Kisalföld újságból,
hogy Grasl Korina vitnyédi kislány milyen beteg. Külföldön tudnák megműteni. Szeretne egy
gyűjtést indítani a faluban, esetleg nyitnának erre a célra egy számlát.

A testület a gyűjtés szervezéssel (ha szükséges, akkor a számla nyitással) egyhangúan
egyetértett.

Szalai Csaba polgármester elmondja, hogy két közérdekű munkás lesz a faluban, nem
önkormányzati közfoglalkoztatottak, de tudjanak róla a képviselők.
A Táncsics utcában megint gond van az új lakók kutyájával. Megtette a feljelentést a
szabálysértési hatóság felé, és az önkormányzattól is kiküldtek egy felszólítást. Mivel erre a
felszólításra eddig nem reagáltak, így bírságolni fognak.
Elindul a tavaszi közmunka program is, elfogadták a pályázatot 5 fő foglalkoztatását fogják
támogatni (útőr program).
Az óvoda pályázott a Veluxnál az udvari játékok felújítására.
Szintén az óvoda kezdeményezett alumínium doboz gyűjtést, valamint vasgyűjtést.
A TOP-os pályázatok előkészítése folyamatban van.
Az iskolai internet elkészült.
A korábbi jelzésre a konyhai ebéd minősége javult
Elkészült az új honlap, jelezzenek a képviselők, ha hibát találnak.
A Vitnyédi Hírmondó március 15. után fog megjelenni.
A március 15-i ünnepség 15.-én 16 órakor kerül megtartásra.
A Hírmondóval kapcsolatban elmondja, hogy szeretne bele gyerekrejtvényt, mesét, vagy
színezőt is. A cikkeket március 9-ig várja.
Zsámboki László képviselő: Nézzenek meg más települési újságot is.
Szalai Csaba polgármester: A falunap miatt üljenek le a vállalkozókkal, hasonlóan az előző
évhez.
Kovács Sándor képviselő: Jó lenne, ha a kisvállalkozókat is bevonnák.
Szalai Csaba polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Petőfi utca 3. számhoz
vitetett egy 8 m3-es konténert.
A tervezett M85-ös nyomvonal fotózását végzi egy kft., készítenek Vitnyédről is fotókat.
Horváth Jenő bácsi 90 éves lett, felköszöntötték.
Az önkormányzati vagyonbiztosítást át fogja dolgoztatni, mert sok hiányossága van.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy elkészült a színpad.
Tóth István képviselő: Sok helyen nem ég a közvilágítás a faluban.
Ivancsics László képviselő elmondja, hogy a temetőben 9 db hársfát megtépázott a szél, a
gallyakat a fűnyírás előtt össze kellene szedni és át kell nézni őket, hogy le kell-e vágni egyegy gallyat.
Szalai Csaba polgármester: A vérszilvák vágása után következik a temető.
A kultúrotthon előtti 2 db fenyőt szeretné kivágatni és helyette két újat ültetni. Később ez
lehetne a falu karácsonyfája.

Ivancsics László képviselő kérdezi, hogy a temet melletti árok kinek a tulajdona, mert rendbe
kellene tenni.
A Postakocsiban voltak régi fényképek, jó lenne egy párat megszerezni a faluháznak.
Szalai Csaba polgármester: Gondolkozzanak el az idegenforgalmi adó bevezetésén.
Zsámboki László képviselő: Készítettek a faluról panoráma képet. Nagyon jól sikerültek.
A légi fotózással kapcsolatban elmondja, hogy ne vessék el Kocsis László által felajánlott
repülést sem. Fotós lenne.
Kérdezi, hogy valakinek van-e olyan ismerőse, akinek drónja van. Nagyon különleges képeket
lehetne vele készíteni.
Több tárgy, hozzászólás nem hangzott el, az ülés 20 órakor befejeződött.
K.m.f.

Szalai Csaba
polgármester

Pásztor Katalin
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők

Ivancsics László
képviselő

Kovács Sándor
képviselő

