MUTATÓ
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott
nyílt soron kívüli testületi üléséről
Tárgy:

Hat. – Rend. száma:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-i
nyílt soron kívüli ülése napirendjeinek jóváhagyására
23/2015.(IV.30.)Kt.sz.
Vállalkozási szerződés jóváhagyása a Kisvidra 2005 Kft-el

24/2015.(IV.30.)Kt.sz.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

8/2015.(V.14.)önk.rend.

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére támogatási igény benyújtásáról
25/2015.(IV.30.)Kt.sz.
Megállapodás jóváhagyása a Váci Egyházmegyével

26/2015.(VI.30.)Kt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án
megtartott nyílt soron kívüli üléséről
Az ülés helye:

Községháza
Vezseny, Templom u. 1.

Az ülés vezetője:

Szabó Ferenc polgármester

Jelen vannak:

Ács László
Kálmán Dezsőné
Kondor István
Péter Károly képviselők

Az ülésen meghívottként jelen van:

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó

Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Az 5 képviselőből 4 fő (80%) jelen van. Javaslatot tesz a
jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend
menetére:
Napirend:
1. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díj megállapítása
Előadó: szabó Ferenc polgármester
2. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére pályázat
benyújtása
Előadó: Szabó ferenc polgármester
3. A Váci Egyházmegyével kötött megállapodás jóváhagyása
Előadó: szabó Ferenc polgármester
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015.(IV.30.) Kt. számú határozata
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-i nyílt soron kívüli
ülése napirendjeinek jóváhagyására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 30-i nyílt soron kívüli
ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:

Napirend:
1. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díj megállapítása
Előadó: szabó Ferenc polgármester
2. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
pályázat benyújtása
Előadó: Szabó ferenc polgármester
3. A Váci Egyházmegyével kötött megállapodás jóváhagyása
Előadó: szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

I.
Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testületének
24/2015. (IV.30.) Kt. számú határozata
Vállalkozási szerződés jóváhagyása a Kisvidra 2005 Kft-el
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2015. szeptember 1-től az óvodás,
iskolás gyermekek étkeztetésére vonatkozóan a Kisvidra 2005. Kft-el (5091 Tószeg, Mátyás
király u. 14. adószám: 13442491-2-16, Cégjegyzékszám: 16-09-008195) szerződést köt a
benyújtott ajánlatnak és az előterjesztett vállalkozói szerződésnek megfelelő tartalommal.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó Ferenc polgármester Helyben
2. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
döntésekor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének
8/2015.(V.14.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
Vezseny Község
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ban, a 151. § (2f) bekezdésében,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Vezseny Községi Önkormányzat által fenntartott Vezseny
Községi Óvodában óvodai nevelést igénybe vevő gyermekekre, és az önkormányzat
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási
intézmények tanulóira.
2.§ A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak összegeit a rendelet
melléklete tartalmazza.
3. § Jelen rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.
Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Melléklet a 8/2015. (V.14.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót
tartalmazó összegei 2015. szeptember 1. napjától.
1.)

Óvodai ellátás
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
összesen

2.)

Normál
90 Ft/nap
285 Ft/nap
85 Ft/nap
460 Ft/nap

diétás
105 Ft/nap
385 Ft/nap
100 Ft/nap
590 Ft/nap

Normál
105 Ft/nap
400 Ft/nap
100 Ft/nap
605 Ft/nap

diétás
110 Ft/nap
425 Ft/nap
105 Ft/nap
640 Ft/nap

Iskolai ellátás
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
összesen

II.

Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatot írt ki a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére, melynek keretében lehetősége van az
önkormányzatnak mikrobuszra pályázni. Ehhez szükség van a képviselő-testület döntésére is,
javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot,
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015.(IV.30.) Kt. számú határozata
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
támogatási igény benyújtásáról
1./
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beszerzésre
kerülő gépkocsival az elérhető szolgáltatásfejlesztés szükséges, a hátrányos helyzetű lakosság
életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások
igénybevételének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése,
közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése érdekében.
Emiatt a közlekedési szolgáltatás fejlesztését a különféle szolgáltatások ellátásához
kapcsolódóan szükségesnek tartja, a megvalósítandó célokról szóló – az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 5/A § (1) bekezdésében leírtaknak megfelelően elkészített – Szakmai
Programot elfogadja.
2./ Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiek alapján a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 2. §-a
alapján támogatási igényt nyújt be a település területén, egyéb szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan, kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése keretében 1 db új mikrobusz
beszerzésére (2. célterület).
3./ Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önerőként felmerülő ÁFA
összegét a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2015. május 4. (pályázat beadása)
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

III.
Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015.(IV.30.) Kt.sz. határozata
Megállapodás jóváhagyása a Váci Egyházmegyével
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Váci Egyházmegyével készült
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester helyben
2. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
4. Váci egyházmegye Ordináriusa (2600 Vác, Migazzi tér 1.)
26/2015. (IV.30.) Kt. sz. határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött
egyrészről Váci Egyházmegye Ordináriusa (2600 Vác, Migazzi tér, 1. képviseli dr. Beer
Miklós megyéspüspök ), mint Átadó
másrészről Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1., képviseli: Szabó
Ferenc polgármester) mint Átvevő
együttesen mint Szerződő Felek, a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1.
Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2012.05.15. napján, egyházi óvoda és iskola
alapítására Vezseny településen együttműködési megállapodás jött létre.
2.
Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodás, az iskolára vonatkozóan
2015. június 30. napjával, az óvodára vonatkozóan 2015. augusztus 31. napjával felmondásra
került az Átadó részéről, Szerződő felek megállapodnak a következőkben:
a) Az átadó 2015. szeptember 1-ig átadja az Átvevőnek a jelenleg Általános Iskola és
Óvoda tagintézményeként használt –természetben a Vezseny, Kossuth L. u.1-3. sz.
alatt, 458 hrsz. ingatlant, a rajta lévő épületekkel, ingóságokkal. Az átadás-átvétel leltár
szerint történik, a leltár fordulónapja az iskola esetében 2015. június 30. az óvoda

esetében 2015. augusztus 31. A közüzemi szolgáltatások díjának megfizetése ezen
időponttól Átvevőt terhelik.
b) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egyházmegye üzemeltetése alatt
bekövetkezett esetleges értéknövelő beruházás és felújítás költségével kapcsolatosan
Átadó semmiféle igényt nem támaszt Átvevő felé.
3.
Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Vác – Vezseny, …………….

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szabó Ferenc polgármester az ülést berekesztette.
Kmf.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

