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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Készült Vanyarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 6. -án 
megtartott, nyílt üléséről. 
Jelen vannak: Hrncsjár Mihályné polgármester 
 Cselovszki László alpolgármester 
 Tiszovszki István képviselő 
  Mlinkó Nándor képviselő 
  Szabó Sándor képviselő 

Táborszki András képviselő 
 

Hrncsjár Mihályné polgármester köszönti a képviselő-testületi tagokat, és a jegyzőt.  
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülésen 6-fő jelen van, így a 
képviselő-testület határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Táborszki András képviselőt, akit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott. 
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira. 
 
1./  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 

történő csatlakozásról szóló döntés.  

Előterjesztő: Hrncsjár Mihályné polgármester 
 
2./ Az „energetikai” pályázattal kapcsolatban, tulajdoni lapon szereplő megnevezés 
módosításának kéréséhez történő hozzájárulás. 
Előterjesztő: Hrncsjár Mihályné polgármester  
 
3./ Az anyakönyvi eseményekről szóló önkormányzati rendelet, módosító 
rendelettervezetének jóváhagyása. 
Előterjesztő: Hrncsjár Mihályné polgármester  
 
4./ Szirák Község Önkormányzat csatlakozási kérelmének megtárgyalása. (Vanyarci 
Házi Szociális Gondozási Társulás.) 
Előterjesztő: Hrncsjár Mihályné polgármester  
 
5./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak megválasztása.  
Előterjesztő: Hrncsjár Mihályné polgármester  
 
6./” A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről”, valamint „A 
reklámelhelyezésekről” szóló önkormányzati rendelettervezetek megtárgyalása, és 
elfogadása. 
Előterjesztő: Hrncsjár Mihályné polgármester  
 
7./ Egyebek. 

 
 

A napirendeket a képviselő testület egyhangúlag elfogadta. 
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1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 

történő csatlakozásról szóló döntés.  

Hrncsjár Mihályné: 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje lejárt, így azt már elküldtük, de szeretném, ha 
a testület megerősítené csatlakozási szándékát, mivel ez egyenlőre nem jelent anyagi 
kötelezettségvállalást. 
 
Cselovszki László: 
Természetesen csatlakozunk, és ha lesz ismét kérelmező, akkor támogatást is nyújtunk, 
ahogyan eddig is nyújtottunk. 
 
A képviselő-testület 6 igen, szavazattal, a következő határozatot hozta: 
 

82/2017.( X.6.) számú képviselő-testületi határozata: 
/Csatlakozási szándék, Bursa Hungarica/ 

1./ Vanyarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy 
támogatóként csatlakozni kíván a Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hrncsjár Mihályné polgármester 
 

2./ Az „energetikai” pályázattal kapcsolatban, tulajdoni lapon szereplő megnevezés 
módosításának kéréséhez történő hozzájárulás. 

 
Hrncsjár Mihályné: 
Az energetikai pályázatot már megnyertük, de a kivitelezés előkészületei során felvetődött, 
hogy a tulajdoni lapon az épület megnevezéseként „ kivett irodaház, és orvosi rendelő” 
szerepel, így a bejegyzés módosítását kell kezdeményeznünk, hiszen az energetikai pájázatot 
a polgármesteri hivatalra nyertük meg. 
A földhivatal tájékoztatása szerint testületi döntés kell a megnevezés módosításához. 
 
A képviselő-testület 6 igen, szavazattal, a következő határozatot hozta: 
 

83/2017.( X.6.) számú képviselő-testületi határozata: 
/Módosítási kérelem/ 

Vanyarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 5 hrsz-ú, természetben Vanyarc Veres Pálné út 54 szám alatt 
található ingatlana, tulajdoni lapon szereplő „kivett irodaház, orvosi rendelő és garázsok” 
megnevezését, „Polgármesteri hivatal, orvosi rendelő és garázsok” megnevezésére módosítja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hrncsjár Mihályné polgármester 
 

3./ Az anyakönyvi eseményekről szóló önkormányzati rendelet, módosító 
rendelettervezetének jóváhagyása. 

 

Várnai Ildikó: 

Nemrégiben fogadta el a képviselő testület, az önkormányzat anyakönyvi eseményekről szóló 
rendeletét, de sajnos benne maradt egy fél mondat, miszerint az anyakönyvvezető megbízási 



 - 4 -

díja tartalmazza az esetlegesen felmerülő útiköltségét is. Mivel az anyakönyvvezető hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötés helyszínére történő szállításáról a házasulandók kötelessége 
gondoskodni, így ezt a fél mondatot a rendeletből szükséges kihagyni. A módosításról készült 
rendelettervezetet megkapták, kérem, hogy fogadják el.  

 
Vanyarc Község Önkormányzat képviselő testülete 6 igen szavazattal megalkotta  

a 8/2017.( X.6.) számú rendeletét a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint hivatali 
munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és 

díjairól szóló 5/2017 (VII.11.) számú rendeletének módosításáról. 

( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
4./ Szirák Község Önkormányzat csatlakozási kérelmének megtárgyalása. (Vanyarci 
Házi Szociális Gondozási Társulás.) 
 
Hrncsjár Mihályné: 
Önök előtt van a Sziráki testület döntése, miszerint csatlakozni kívánnak a Vanyarci 
székhelyű Házi Szociális Gondozási Társulásunkhoz. Mindannyian emlékeznek rá, hogy 
eredetileg a társulási megállapodást a közös hivatalunk 3 településre, azaz Vanyarc, Szirák, 
Bér községek társulására készítette el ez év tavaszán. A Sziráki testület akkor úgy döntött, 
hogy nem kíván csatlakozni, vagy az is lehet, hogy egyszerűen nem tárgyalta az előterjesztést. 
A társulási megállapodást, ezt követően átdolgoztuk, és Bér és Vanyarc közösen létrehozta a 
társulást, amit be is jegyeztek 2017. július 1.-vel. A társulásnak már van törzskönyve, 
adószáma stb. Ezután kértünk működési engedélyt a feladatellátásra, ami a mai napig még 
nem érkezett meg, bár már tudjuk, hogy hamarosan megkapjuk. A működési engedélyhez 
szükség volt szakmai programra,szervezeti és működési szabályzatra, és még nagyon sok 
mindenre, amely dokumentumokat két településre készítettük el. Szirák település csatlakozási 
szándékáról 2017 augusztus végén döntött, így nem értem, hogy miért nem éltek akkor ezzel a 
lehetőséggel, amikor erről eredetileg megállapodtunk. Az biztos, hogy társuláshoz csatlakozni 
csak évfordulóval lehet. A magam részéről nem kívánok ehhez többet hozzáfűzni, kérem, 
hogy döntsenek. 
 
Szabó Sándor:  
Mekkora munka átdolgozni minden dokumentumot beleértve a működési engedélyt ? 
 
Várnai Ildikó: 
Nem kevés, de még a meglévő társulás sem kezdte meg a feladatellátást, még az 
előkészületeknél tartunk. 
 
Cselovszki László: 
Szerintem egyértelmű, 2019. január 1.-től tudjuk fogadni Szirákot. Ennek az évnek mindjárt 
vége, és még nincs működési engedély.  
 
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta: 
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84/2017.( X.6.) számú képviselő-testületi határozata: 
/Belépési  kérelem/ 

Vanyarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy 
támogatja Szirák Község csatlakozási kérelmét 2019. január 1.-től, a Vanyarci Házi Szociális 
Ápolás és Gondozási Szolgáltatási Társulásba. 
 

Határidő: 2019 január 1 
Felelős: Hrncsjár Mihályné polgármester 
 

 
5./ Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak megválasztása.  
 
Hrncsjár Mihályné: 
Az előterjesztést elolvasták, hozzuk meg döntésünket. 
 
A képviselő-testület 6 igen, szavazattal, a következő határozatot hozta: 
 

85/2017.( X.6.) számú képviselő-testületi határozata: 
/Hatvan és térsége/ 

Vanyarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja akként 
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja Rodek Antal 3000 Hatvan, 
Horváth Mihály út 23. 2/8. szám alatti lakos, Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd 
utca 25. szám alatti lakos és Dr. Szalai László 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47. szám alatti 
lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását a társaság e tárgyban tartandó 
taggyűlése napjától számított 3 éves határozott időtartamra akként, hogy a felügyelő 
bizottsági tagok tisztségüket ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látják el.  

 
Vanyarc Község Önkormányzata felhatalmazza Vanyarc polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Vanyarc Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági 
jogokat Vanyarc Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak 
megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 
Felelős: polgármester  
6./” A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről”, valamint „A 
reklámelhelyezésekről” szóló önkormányzati rendelettervezetek megtárgyalása, és 
elfogadása. 
 
Várnai Ildikó: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya figyelemfelhívó levélben 
tájékoztatott rendeletalkotási kötelezettségünkről. 
A törvény előírásainak megfelelően a helyi önkormányzat képviselő-testülete, településképi 
rendelet hiányában 2017. október 1.-ig megalkotja a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a 
településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletét. Ezek a rendeletek 
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biztosítják, hogy az önkormányzat polgármestere a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 
tekintetében településképi bejelentési eljárást folytasson le. 
Mindkét rendelet tervezete  elkészült, azokat mindannyian átolvasták. 
 
Hrncsjár Mihályné: 
Véleményem szerint kicsi az esélye, hogy a rendelettervezetben felsorolt minőségű, és méretű 
reklámhordozók kihelyezésére kérelem, vagy bejelentés érkezzen hozzám, de javaslom a 
rendelettervezetek elfogadását. 

 
Vanyarc Község Önkormányzat képviselő testülete 6 igen szavazattal megalkotta  

a 9/2017.( X.6.) számú rendeletét a reklámelhelyezésekről. 

( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Vanyarc Község Önkormányzat képviselő testülete 6 igen szavazattal megalkotta  
a 10/2017.( X.6.) számú rendeletét a településképi bejelentési eljárásról és településképi 

kötelezésről. 

( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
7./ Egyebek. 
 
Hrncsjár Mihályné: 
Elkészült a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjak megállapítását tartalmazó 
rendelettervezet is. Azért nem szerepel a meghívóban, mert csak később tudtuk megküldeni az 
erről szóló előterjesztést. Remélem mindenki át tudta olvasni, és el is tudjuk fogadni, még a 
mai ülésen. Mivel a társulás székhelye Vanyarc, így elegendő a rendelet megalkotása és 
elfogadása a székhely településen. 
 
Várnai Ildikó: 
Az önköltségszámítást már sikerült elkészíteni, ezen alapul a rendelettervezetben szereplő 400 
forintos óradíj. Az önköltségszámításból azért látszik, hogy ennél csak több lehet a bekerülési 
költség, hiszen nem szerepelnek benne banki költségek, munkaszervezeti kiadások, illetve a 
szakmai vezető plusz kiadásai. Például a szakmai program elkészítésének költségei sem. Ezek 
alapján az egy órára eső térítési díj összege 400 Ft/óra. 
 
  
Felvetődött még annak lehetősége hogy az önkormányzat az ellátást igénybevevők részére a 
gondozási díjhoz támogatást nyújt, olyan formában, hogy a havi gondozási díj 5000 forint 
összeg feletti díját, a gondozást igénybevevő Vanyarci állandó lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel rendelkező ellátottak helyett, megfizeti. Amennyiben a testület tagjai 
ezzel egyetértenek, úgy erről külön határozatban hozzanak döntést. 
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Szabó Sándor: 
A szociális keretünk terhére elszámolható a támogatás, ez évente 500.000-600.000 forint. 
Ennyivel tudjuk támogatni az időseket, illetve a gondozásra szorulókat. Majd egy évi 
működés után újra lehet gondolni, a tapasztalatok alapján. 
 
 
 
Hrncsjár Mihályné: 
Mivel első körben arról nyilatkoztattuk a gondozást, igénybevevőket, hogy vállalnák-e 5000 
forint gondozási díj megfizetését havonta, és ezt is nagyon vonakodva vállalták, így 
támogatom, hogy próbáljunk meg hozzájárulni. Meglátjuk, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, 
ha el tudjuk kezdeni végre a szükségletfelmérést követően a tényleges munkát. 
Először hozzunk döntést a rendelet elfogadásáról. 
 

Vanyarc Község Önkormányzat képviselő testülete 6 igen szavazattal megalkotta  
a 11/2017.( X.6.) számú rendeletét A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjak 

megállapításáról. 

( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Hrncsjár Mihályné: 
Most kérem, hogy aki egyetért a házi szociális ellátást igénybevevő Vanyarci ellátottak 
gondozási térítési díj részleges mértékű átvállalásával, az kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen, szavazattal, a következő határozatot hozta: 
 

86/2017.( X.6.) számú képviselő-testületi határozata: 
/Térítési díj részleges átvállalása/ 

 
Vanyarc Község Önkormányzat képviselő testülete jelen határozatával akként dönt, hogy a 
házi szociális ellátást igénybevevő Vanyarci lakosok térítési díjának megfizetéséhez oly 
módon járul hozzá, hogy a havi térítési díj 5000 forint összeget meghaladó részét a gondozott 
helyett megfizeti a Vanyarci házi szociális ápolás és gondozási Szolgáltatási Társulás 
számára. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
Várnai Ildikó: 
Még egy dolog felvetődött a folyamatban lévő belső ellenőrzési vizsgálat kapcsán. A közös 
hivatal SZMSZ-ban módosítani szükséges a belső ellenőrzést végző ellenőr megnevezését, 
aki 2017. január 1.-től Vitézné Hugyecz Zsuzsanna, valamint szükséges az SZMSZ 
kiegészítése egy 6. függelékkel, mely a szervezeti felépítés ábráját tartalmazza.  
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A képviselő-testület 6 igen, szavazattal, a következő határozatot hozta: 
 

87/2017.( X.6.) számú képviselő-testületi határozata: 
/Közös Hivatal SZMSZ/ 

 
Vanyarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, jóváhagyja a Vanyarci Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú függelékkel történő 
kiegészítését, mely a szervezeti felépítés ábráját tartalmazza, valamint felkéri a jegyzőt, a 
belső ellenőrzést végző személy megnevezésének módosítására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. 

Kmf. 
 

------------------------   -------------------------- 
Hrncsjár Mihályné                   Várnai Ildikó 

polgármester                       jegyző 
 

----------------------------------------------------- 
    Táborszki András 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


