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Nagyvázsony Község Önkormányzata 
8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselő-testületének 2018. 
szeptember25.napján(kedden)18:00 órakor megtartott nyilvános képviselő - testületi üléséről. 

Ülés helyszíne: Nagyvázsony, Községháza 

Jelen voltak: Fábry Szabolcs János, polgármester 
 Zékány Zsolt, alpolgármester 
 Hubai János, képviselő 
 Stefanovitsné Sipos Mária, képviselő 
 Szautner Antalné, képviselő 
 Szegedi László, képviselő 
 Wágenhoffer Károlyné, képviselő 
 Szinesi Erna Eszter, jegyző 
  

Meghívott vendég: Oláh Gergely, várnagy, Kinizsi Kft. ügyvezetője 
 Stáhl Györgyné, vezető óvónő 
 Pető Mónika 
 Farkas Ildikó, Balázs Kávézó helyiségének bérlője 
  
  
Lakosság részéről:  1 fő 

Fábry Szabolcs János polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, és a lakosság részéről 
jelenlévőket, majd polgármester úr megállapította a testület határozatképességét, mivel a 
képviselő-testület 7 tagja közül 7fő jelen volt, és előterjesztette az ülés napirendjét. A napirenddel 
kapcsolatos módosítási javaslatként a második napirendi pontként való tárgyalásra javasolta az 
egyéb aktuális ügyek közül aFarkas Ildikó (Balázs Kávézó) kérelmével kapcsolatos napirendi pont 
megtárgyalását. 
Ellenvetés egyéb módosítási javaslatnem érkezett, Nagyvázsony Község Önkormányzatának 
képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatban 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a javaslatot a napirendi pontok változtatására. 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Szautner Antalné képviselőasszonyt és Szegedi Lászlóképviselő 
uratjavasolta. 

Szautner Antalné képviselő-asszony személyéről, mint jegyzőkönyv hitelesítő, a képviselő testület 
6igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással külön számozott határozat hozatala nélkül 
döntött. 

Szegedi László képviselőúr személyéről, mint jegyzőkönyv hitelesítő, a képviselő testület 6igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással külön számozott határozat hozatala nélkül döntött. 
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II. Elfogadott napirend: 

 

1. Pető Mónika kérelmének újra tárgyalása 
 

2. Farkas Ildikó (Balázs Kávézó) kérelme 
 

3. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázathoz 
képzés tárgyúközbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlatok kiválasztás (az 
anyag később kerülkiküldésre) 

 
4. EFOP-1.5.2. - 16-2017-00032 „Humánszolgáltatások fejlesztése 

Nagyvázsonyban, Pulán,Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” 
kódszámú pályázathoz kapcsolódóajánlatok kiválasztása (az anyag később 
kerül kiküldésre) 

 
5. Óvodavezetői pályázat kiírása 

 
6. Képviselői indítvány díj alapítására 

 
7. Közterületek elnevezése 

 
8. Vevőkijelölés a 705/9 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

 

9. E.On Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt szerződéskiegészítés a 705/4-
5,705/7-15. hrsz-úingatlanokkal kapcsolatban 

 

10. Csatlakozási javaslat a BURSA HUNGARICA 2019 hallgatói ösztöndíj-
pályázathoz 

 

11. Iskolai körzethatárok véleményezése 
 

12. Egyéb aktuális ügyek 
 

1. Telekcsere javaslat 
2. Mátyás Emlékév 
3. Honlap frissítése 
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II. Napirend tárgyalása 

1. PETŐ MÓNIKA KÉRELMÉNEK ÚJRA TÁRGYALÁSA 

Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 

Fábry Szabolcs János 

A jogi egyeztetés megtörtént a bekötő út kialakításával kapcsolatban. Tisztán látható már a 
jogszabályok vonatkozásában, hogy milyen lehetőségek és kötelességek vannak.Kéri a képviselő 
testület felhatalmazását arra a határozati javaslatra, hogy az önkormányzat vállalja a közterület 
közúttá történő bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba, ez szükséges az építési engedély 
megkötéséhez, a kérelmező vállalja a kialakítással kapcsolatos összes költséget (vízelvezetés, 
burkolat ellátás, világítás), melyet pontosan fel kell majd mérni, illetve közösen építész úrral 
átbeszélni. A közúttá történő bejegyzést vállalja az önkormányzat, hogy az építési engedélynek ne 
legyen akadálya, a megállapodás pedig részletezni fogja a költségeket. 

Pető Mónika 

Ahhoz, hogy az úttal bármit is lehessen tenni (lemurvázni), azt kell engedélyeztetni, mert az 
építkezés már engedélyezve van. A murváztatás ténye engedélyköteles, van egy kamara, akik a 
tervezőket összegyűjtik, onnan kell egy tervezőt kiválasztani és vele kell a murváztatást 
megterveztetni. 

Fábry Szabolcs János 

Ezek a költségek merülnek fel, szükséges lesz hozzá a tervező, illetve csapadékvíz elvezetés, 
közvilágítás… Ennek az útnak a karbantartását, kell majd még átbeszélni az egyeztetés folyamán, 
hogy mi az elképzelés. (Fenntartása, síkosság mentesítése télen…) 

Pető Mónika 

Ezt az utat bárki használhatja, akkor lehetne megcsinálni azt, hogy más ne használja, ha az út eleje 
le lenne zárva és lenne hozzá egy kulcs. Nem lenne lezárt terület, az önkormányzati feladatokat 
nem kívánják átvállalni. 

Fábry Szabolcs János 

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogyaz önkormányzat átadja az út karbantartását 
magánszemélynek, amíg csak egy célra használódik, addig a magánszemély tartsa karban.   

A közút bejegyzést támogatjuk, a részletek kidolgozására a testület felhatalmazza az 
önkormányzat polgármesterét, ő pedig szakemberként bevonja építész urat. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel ehhez a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, polgármester úr az előterjesztett határozati javaslatotszavazásra felterjesztette. 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma:7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 5igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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118/2018 (09.25.) Pető Mónika kérelmének újra 
tárgyalása 
 

Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő 
– testülete „Pető Mónika kérelmének újra 
tárgyalása ” szóló előterjesztést megtárgyalta arról 
a következő határozatot hozta: 

 Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő 
testülete Pető Mónika kérelmét támogatja, felkéri a 
polgármestert, hogy a Nagyvázsony 1367/3 hrsz-ú 
közterület engedélykérési eljárást az Önkormányzat 
indítsa el, a szükséges engedélyt szerezze meg. A 
megállapodást a kérelmezővel készítse elő 
 
Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 
Határidő:azonnal 

2. FARKAS ILDIKÓ (BALÁZS KÁVÉZÓ) KÉRELME 

Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester úr  

Fábry Szabolcs János 

Farkas Ildikó kérésére felolvassa a kérelmet.: „Tisztelt Polgármester úr. Tisztelt Képviselők! 2016. 
júliusában nyitottunk, azóta bővülünk szépülünk. Kezdetektől fogva kisebb-nagyobb áram ellátási 
problémáink vannak, ami mostanra már az üzemeltetést akadályozza. Szabó Gyula villamos ipari 
vállalkozó/E.ON dolgozó felmérte a jelenlegi állapotot és új bekötéssel tudja csak a problémát 
kiküszöbölni. Ennek várható költsége 1-1,5 millió Forint. A bekötés költségét kiegyenlítem, 
melyet kérnék, mint a házban maradandó érték, bérleti díjammal, lehetőség szerint kompenzálni. 
Tisztelettel: Farkas Ildikó” 

A költséget vállalja a vállalkozó és azt kéri a testülettől, hogy ezt az összeget vagy az összeg egy 
részét, mint ott maradó érték lelakhassa. 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy 2020-ig már adtak egy lelakási lehetőséget, így erre 2020-
tól lenne lehetőség.  Mivel 2026-ig van érvényes bérleti szerződés az épületre, így 6 éven keresztül 
havi 10.000 Ft-tal, durván 800.000 Ft értékben tudják ezt a beruházást jóváírni. A havi bérleti díjat 
10.000 Ft-tal csökkentenék, így az önkormányzatnak is marad kézzelfogható pénzügyi bevétele. 

Stefanovitsné Sipos Mária 

Támogatja az elvet, kérdése, hogyértéknövelő beruházásként eddig milyen összegű bérleti díj 
került jóváírásra. 

Szinesi Erna Eszter 

A pénzügyes kollégák utána néztek, 2016-2018 között több mint 900.000 Ft összegű beruházás 
került már jóváírásra a bérleti díjban, de ennél sokkal több és magasabb összegű beruházás is 
történt és a vállalkozó nem kérte annak beszámítását. 

Stefanovitsné Sipos Mária 
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Mennyi az az összeg, ami a 900.000 Ft-on felül a későbbiekben még beszámításra kerül? 

Szinesi Erna Eszter 

A továbbiakban havi 75.000 Ft összeggel lehet számolni. 

Fábry Szabolcs János 

Javasolja a 2020-2026 közötti időszakra havi 10.000 Ft értékben beszámítani ezt a beruházást, 
azzal a feltétellel, hogy a beruházást megelőlegezi és előre kifizeti a vállalkozó. 

Elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel ehhez a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, polgármester úr az előterjesztett határozati javaslatot szavazásra felterjesztette. 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma:7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
119/2018 (09.25.) FARKAS ILDIKÓ (BALÁZS 
KÁVÉZÓ) KÉRELME 

Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő 
– testülete „FARKAS ILDIKÓ (BALÁZS 
KÁVÉZÓ) KÉRELME” szóló előterjesztést  

1./ Nagyvázsony község Önkormányzata Farkas 
Ildikó (8291 Nagyvázsony, Nemesleányfalu u. 24 
egyéni vállalkozó kérelmét az általa üzemeltetett 
kávéház elektromos hálózat bővítésére vonatkozó 
kérelmét támogatja.  

2./ A képviselő – testület felkérte a jegyzőt, hogy a 
bérleti szerződés módosítására úgy, hogy 2020-2026 
közötti időszakra havi 10.000 Ft értékben kerül 
beszámításra az elektromos hálózat bővítése 
beruházást, azzal a feltétellel, hogy a beruházást 
megelőlegezi és előre kifizeti a vállalkozó és terjessze a 
testület elé. 

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 
  Szinesi Erna Eszter jegyző 
Határidő: 2018. október 31. 
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3. EFOP-1.5.2-16-2017-00032 HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 
PÁLYÁZATHOZ KÉPZÉS TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL 
KAPCSOLATOS AJÁNLATOK KILÁSZATÁS (AZ ANYAG KÉSŐBB KERÜL 
KIKÜLDÉSRE) 
 

Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester úr  

 
Fábry Szabolcs János  

Köszöntötte Dr. Nyiri Csaba ügyvéd urat. A közbeszereztetési pályázat esetében az egyik pályázó 
részéről egy adat hibásan került feltöltésre, illetve rossz helyre, melyet kért figyelembe venni. 
Ennek az adatnak a figyelembevételével szükséges újra meghozni a döntést.   

Dr. Nyiri Csaba 

Köszöntötte a jelenlévő tagokat, illetve a hallgatóságot. Megbízta az önkormányzat azzal, hogy a 
képzések és rendezvények tekintetében lefolytassa a közbeszerzési eljárást. Szeptember 11-én 
született már döntés mindkét eljárás vonatkozásában.A döntés kihirdetését követően a 
RaabeKlett Oktatási Tanácsadó és KiadóKft. és az Innovatív Műhely Bt. közös ajánlattevők 
jelezték, hogy a hiánypótlási felhívásnak eleget tettek és szerintük erre tekintettel nem érvénytelen 
az ajánlatuk. Be is csatolták a képernyő képet és az volt látható, hogy nem oda töltötték fel a 
hiánypótlásukat ahova kellett volna, de feltöltötték. Tekintettel arra, hogy ez az eredményt nem 
befolyásolja, javasolja, hogy hozzanak egy új bírálatot és tekintsék érvényesnek az ajánlatukat. A 
későbbi utóellenőrzés szempontjából ez a leghelyesebb és célra vezetőbb megoldás, így is csak a 
harmadik legjobb ajánlatot tették. Annyiban érinti a szerződéskötést, hogy a 10 napos 
moratórium újra indul a képzés esetében, a rendezvényszervezést nem érinti. Dr. Nyiri Csaba és a 
Bírálóbizottság tagjai javasolják a képviselő testületnek, hogy a korábbi döntést érintetlenülhagyva 
a RaabeKlett Kft. és Innovatív Műhely Bt. közös ajánlattevők ajánlatát nyilvánítsák érvényesnek 
és a korábbi döntést ennyiben módosítsák. Kéri a képviselő testület tagjait, hogy döntsön a 
Bírálóbizottság javaslatának megfelelően. 

Fábry Szabolcs János 

Megköszönte a tájékoztatást, majd kérdezte jegyző asszonyt, hogy a Bírálóbizottság milyen 
döntést hozott. 

Szinesi Erna Eszter 

A Bírálóbizottság megerősíti az elhangzottakat, az előbb ismertetett tartalommal előterjeszti 
elfogadásra és név szerinti szavazásra. 

Az eljárás első része tekintetében a Bírálóbizottság javasolja a RaabeKlett Kft. és az Innovatív 
Műhely Bt. közös ajánlattevők ajánlatának érvényessé nyilvánítását, a bírálati lapok 5. pontjában 
foglaltakra tekintettel. 

Fábry Szabolcs polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés hozzászólás nem 
volt, az előterjesztést név szerinti szavazásra felterjesztette.  

Szegedi László szavazata: igen 
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Szautner Antalné szavazata: igen 

Wágenhoffer Károlyné szavazata: igen 

Zékány Zsolt szavazata: igen 

Fábry Szabolcs János szavazata: igen 

Stefanovitsné Sipos Mária szavazata: igen 

Hubai János szavazata: igen 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma:7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

120/2018.(IX.25.) képviselő – testületi határozat: 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete 
„EFOP-1.5.2-16-2017-00032. Humán szolgáltatások 
fejlesztése pályázathoz képzés és rendezvény tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlatok kiválasztás”szóló 
előterjesztést megtárgyalta arról a következő határozatot 
hozta: 

1./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése” projekt kapcsán „Szolgáltatás 
megrendelés – Képzés” 1. rész - Humánerőforrás - 
menedzsment jellegű képzések tárgyban a beérkezett ajánlatok 
és a Bírálóbizottsági javaslat alapján név szerinti szavazással 
döntött: 
Fábry Szabolcs: Igen, Zékány Zsolt: Igen, Hubai János: igen, 
Stefanovicsné Sípos Mária: Igen, Szautner Antalné: igen 
Szegedi László: Igen,, Wágenhoffer Károly Ottóné: Igen 
szavazattal - az eljárás nyertesévé a Pallasz Group Nonprofit 
Kft. (1077 Budapest, Király u. 51. félemelet 3., 24903244-2-
42). ajánlatát nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette 
a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Fábry Szabolcs János 
polgármester Urat az összegezés kiküldését követően a 
szerződésnek – a Kbt.-ben foglaltak figyelembe vételével – az 
aláírására.  

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester  
Határidő: a döntés közlésére és a szerződés 
aláírására a Kbt.- ben meghatározottak szerint 
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4.  EFOP-1.5.2. - 16-2017-00032 „HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE       
NAGYVÁZSONYBAN, PULÁN, KAPOLCSON, MENCSHELYEN ÉS    
BADACSONYTOMAJON” KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ 
KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ BEÉRKEZETT 
AJÁNLATOK KIVÁLASZTÁSA) 

 

Fábry Szabolcs János 

Megérkezett az 5 árajánlat, javasolja a pályázathoz leginkább közelítő és legjobb árajánlatot tevő 
UP Kommunikációs és Média Kft. ajánlatát elfogadni és nyertesnek kihirdetni. 

Polgármester úrmivel a napirendi ponttal kapcsolatban érdemi kérdés hozzászólás nem volt,az 
előterjesztést szavazásra felterjesztette.  

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

121/2018.(IX.25.) képviselő – testületi  
határozat :  

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete 
EFOP-1.5.2-16-2017-00032. Humán szolgáltatások fejlesztése 
pályázathoz kommunikációs tevékenység elvégzéséhez 
beérkezett ajánlatok kiválasztás szóló előterjesztést 
megtárgyalta arról a következő határozatot hozta: 

1./ Nagyvázsony község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint ajánlatkérő megállapítja, hogy a EFOP-1.5.2-
16-2017-00032. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázathoz 
kommunikációs tevékenység elvégzéséhez érvényes ajánlatot 
nyújtott be.  

1) UP Kommunikációs és Média Kft. (2724 Újlengyel Petőfi 
S. u. 48, 23994638-2-13.) 5327800 Ft + ÁFA  

2) Pelaburan Kft. (1064 Budapest Podmaniczky u. 57. II/14. 
22670285-2-42.) 5829725 + Áfa  

3) Wadlane Kft. (1037 Budapest Lestyán u. 3. III/11, 
23424616-2-41.)5651225 + Áfa  

4.) Orchis Media Kft. (2000 Szentendre Aradi u 12, 24063881-
2-13) 5829725 + Áfa 

5.) A-Film Bt. (1136 Budapest Pannonia u 54. II/2.) 
6007800 + Áfa 
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2./ Nagyvázsony község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
EFOP-1.5.2-16-2017-00032. azonosító számú- Humán 
szolgáltatások fejlesztésepályázathoz kommunikációs 
tevékenység elvégzéséhez beérkezett ajánlatok alapján a 
legjobb árajánlatot adóként az UP Kommunikációs és Média 
Kft. (2724 Újlengyel Petőfi S. u. 48, 23994638-2-13.) 
választotta ki 5327800 Ft + ÁFA összegben melynek 
fedezetét a pályázatban e célra rendelkezésre álló támogatás 
biztosítja. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Fábry Szabolcs János 
polgármester urat az összegezés kiküldését követően a 
szerződésnek az aláírására. 

Felelős:  Fábry Szabolcs János polgármester  
Határidő: a döntés közlésére és a szerződés aláírására  

 

5. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 

Fábry Szabolcs János 

Tisztelettel köszönti az óvoda vezetőjét és munkatársakat a Mesevár Óvoda és Bölcsődéből az 
óvodavezetői pályázat kiírása kapcsán.  A pályázatot október 26-i beadási határidővel és 
november 1-i kezdéssel hirdetnék meg a kötelező felületeken a Mesevár Óvoda és Bölcsőde 
vezetői állására. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr, mivel ehhez a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, az előterjesztést elfogadásra javasolta és szavazásra felterjesztette. 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma:7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

122/2018.(IX.25.) Képviselő - testületi határozat 

 

Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést az alábbiak szerint 

határozott:  

 

A képviselőtestület a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsöde óvodavezetői (magasabb 

vezetői) beosztásának ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal 
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NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

pályázatot hirdet 

 

Intézményvezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt 

évre szól, 2018. November 1 napjától 2023. augusztus 31. napjáig. 

 

A munkavégzés helye: 

Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 8271 Nagyvázsony Petőfi u. 13-15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot 

a munkatársak felett. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás; 
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 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt.  

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére 

szóló 5 éves vezetési program, 
 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához; 
 előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását 
nyílt vagy zárt ülésen kívánja –e. 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a 

vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által 

kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből 

nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:2018. október 26. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ……………. nyújt, a +36 88 515-217-es 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Nagyvázsony Község Önkrományzata 

Polgármestere részére történő megküldésével (8271 Nagyvázsony Kinizsi P. u. 96.).) – a 

borítékon feltüntetve a „Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde” és az „Óvodavezetői 

pályázat” megjelölést.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot Nagyvázsony Község Önkormányzatának 

képviselőtestülete dönta megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje:2018. október 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2018.  
 www.nagyvazsony.hu internetes oldal – 2018.  

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. 
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Felelős:   Fábry Szabolcs János polgármester 

Közreműködik:  Szinesi Erna Eszter jegyző 

Határidő:  2018. (pályázat megjelentetése 
 
6. KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY DÍJ ALAPÍTÁSÁRA 

Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 

Fábry Szabolcs János 

Kéri, hogy ezt a jóés támogatandó kezdeményezést Szautner Antalné és Szegedi László az 
indítvány benyújtói ismertessék. 

Szegedei László 

Az utolsó évzárón a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Vázsonyi Alapítvány is kitüntetett 
tanulókat.Felmerült, hogy az önkormányzatnak is egy hasonló gesztust kellene gyakorolnia az 
iskola felé, miszerint alapítsanak egy díjat azon gyerekeknek, akik az iskolaévek alatt a legjobb 
közösségi munkát végzik, hiszen nemcsak a tanulmányi eredményt, hanem ezt is érdemes lenne 
jutalmazni. Ilyen jellegű díjnak a megalapításával ki tudnák mutatni, hogy az Önkormányzat is az 
iskola és a gyerekek mellett áll. 

Szautner Antalné 

Örömét szeretné kifejezni, hozzátette a legjobb tanulókat már jutalmazzák, eddig a közösségi 
munka díjazása elmaradt és ugyanolyan fontosnak kellene megítélni, mint a tanulmányi 
eredményt, innen jött az ötlet. 

Zékány Zsolt 

Nagyon örül a kezdeményezésnek. Kérdésként merül fel, hogy ez a díj csak a 8. osztályos 
tanulókra vagy bármelyik évfolyamra vonatkozhat. 

Szautner Antalné 

Mivel nem 1 tanévben lévő munkáról van szó, hanem folyamatos példamutató közösségi 
munkának kell hozzá meglennie, véleménye szerint nem kimondottan a 8. osztályos, hanem 7. 
vagy 8. osztályos tanulók közül választanák ki. 

Wágenhoffer Károlyné 

Támogatja az ötletet, az iskolában eddig ez valóban hiányzott, ösztönözné a gyerekeket arra, hogy 
egymásért tegyenek. 

Csebi Pogány Péter 

Kérdésként merül fel, hogy 1 személy megkaphatná-e mind a három díjat, vagy három diák kapna 
egy-egy díjat. 

Szautner Antalné 
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Minden egyes döntést, egy tantestületi megbeszélés előzne meg. Vannak olyan évek, amikor két 
díjra ugyanaz a diák jogosult, a kitűnő tanuló volt az utolsó két évben a legjobb németes is, 
viszont a közösségi munka esetében nem feltétlenül őket jutalmazták volna. 

Fábry Szabolcs János 

Azért jó ez a díj, mert lehet olyan diákokat is jutalmazni, akik nem kitűnő tanulók, viszont 
közösségi munkájuk példaértékű. Jó a kezdeményezés, a tantestület tapasztalatára bízná, hogy 
milyen javaslatot fogalmaz meg pedagógiai, nevelési szempontból a kiválasztást illetően. Nagyon 
örül neki, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a polgármester adja át a díjat a testület 
nevében, viszont szeretné, hogy a kezdeményező képviselő társa itt ott legyen. 

Szegedi László 

Az előterjesztés úgy szól, hogy a díjat a Tanári kar és a Diákönkormányzat javasolná, hiszen a 
tanulmányi eredmény az mérhető, ez viszont szubjektív dolog. A diákok javasolhatnák ki volt az a 
társuk, aki szívén viselte az iskola sorsát és ez alapján tudna dönteni a képviselő testület. 

Fábry Szabolcs János 

Javasolja az elvi döntés meghozatalát, a díjazással kapcsolatban a testületnek egy rendeletet kell 
megfogalmaznia, a rendelet pedig majd meghatározza, hogy lehet javaslatot tenni a tantestület 
felé. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés 
hozzászólás nem volt, az elvi döntés elfogadására a javaslatot szavazásra felterjesztette. 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma:7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 

123/2018.(IX.25.) képviselő – testületi határozat: 
 
Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete 
„Képviselői Indítvány Díj Alapítására”szóló előterjesztést 
megtárgyalta arról a következő határozatot hozta: 
1./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Díjat Alapít azon tanulók részére, akik az 
iskolaévek alatt a legjobb közösségi munkát végzik és 
Nagyvázsony jó hírnevét szolgálják. 

2./ A Képviselő-testület felkéri Szinesi Erna Eszter jegyzőt a 
rendelet előkészítésére.  

Felelős: Szinesi Erna Eszter jegyző  
Határidő: 2018. november 30. 
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7. VEVŐKIJELÖLÉS A 705/9 HRSZ-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA 

Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 

Fábry Szabolcs János  

A 705/9 hrsz-ú terület a Széchenyi utca közepén helyezkedik el.A telek vásárlás részleteinek 
ismertetésére felkérte alpolgármester urat. 

Zékány Zsolt 

A 705/2 hrsz-ú terület vásárlására Mesterházi Rékaaláírta az első szerződést.Egy fiatal pár 
szeretné CSOK kedvezménnyel megvásárolni a 705/9 hrsz-ú ingatlant, erre adtak be egy kérelmet 
és kéri a határozat meghozatalát, hogy ezt megvásárolhatják. 

Stefanovitsné Sipos Mária 

Ez a második telek, ami el fog kelni, viszont korábban,amikor elkezdődött a telkek hirdetése és 
jelentkeztek vevő jelöltek, határozatot hoztak konkrét személyekről, kérdés, hogy velük mi 
történt. 

Fábry Szabolcs János 

Szabó Tímea elállt a vásárlástól, Szalaiék mégsem építkeznek, a Novus Interiör Hungary Kft. 
haladékot kért október közepéig, tehát a kijelölt vevők közül kettő elállt a vásárlástól, így azok a 
telkek újra értékesíthetőek. Október 1-től indulni fog egy kampány, egy rövid reklámanyag a 
Facebookon, hogy minél több telek értékesítésre kerüljön. 

Stefanovitsné Sipos Mária 

Mikor számíthatunk bevételre a szerződés szerint, milyen fizetési határidő van? 

Fábry Szabolcs János 

Egyedül egy fő érdeklődött részletfizetési lehetőség iránt (Horváth Géza), de nem jutott 
vevőkijelölésig az ügy, a többi vevő nem kért haladékot a fizetést illetően. 

Zékány Zsolt 

A telek összegének első felét, 1.500.000 Ft-ot 5 banki napon belül kell befizetni, a fennmaradó 
részt pedig a közművesítésbefejezéséig. 

Fábry Szabolcs János 

A gáz kiépítésére 2019.05.31-ig kerül sor, a víz, villany, csatorna már készen van. 

Wágenhoffer Károlyné 

Egy nagyvázsonyi lakosnak is 3.000.000 Ft a telek vásárlás, vagy van további kedvezmény? Hány 
év a beépítési kötelezettség? 
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Fábry Szabolcs János 

További kedvezmény a CSOK, nagyvázsonyi lakosoknak is 3.000.000 Ft. Az építkezést 4 éven 
belül kell megkezdeni. További építési feltételek is vannak, pl. a homlokzatokra, nyílászárókra, 
magasságokra, arculatokra van korlátozás, illetve 300 m2 a beépíthetőség. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban érdemi kérdés 
hozzászólás nem volt, a 705/9 hrsz-ú ingatlan megvásárlására(Kovács Szilvia, szül: Kugler Szilvia 
részére) a vevőkijelölést szavazásra felterjesztette.  

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2018.(IX.25.) képviselő – testületi határozat: 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete 
Vevőkijelölés a 705/9 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásáraszóló előterjesztést megtárgyalta arról a 
következő határozatot hozta: 

1./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Vevőkijelölés a 705/9 hrsz-ú ingatlant a 2018. szeptember 
20-án kelt ingatlan értékesítési kérelem alapján Kovács Szilvia 
született Kugler Szilvia (an: Polgár Ilona, Veszprém, 
1980.02.26.) és Kovács Zoltán (an: Kiss Erika, Veszprém, 
1979.06.15) részére 3.000.000.- Ft azaz hárommillió forint 
összegért értékesíti, a további vételár kedvezmény összegéről a 
vevő által benyújtott igazolások, nyilatkozatok alapján külön 
határozatban a későbbeikben dönt. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Fábry Szabolcs János 
polgármester urat az adásvételi szerződés aláírására.  

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester  
Határidő: azonnal 

Zékány Zsolt 

A 705/2 hrsz-ú telek (Mesterházi Réka) esetében ügyvéd úr hiányolta, hogy nem megfelelő a 
képviselő testület 121/2017 (VII.31) számú határozata. 

Szinesi Erna Eszter 

Igen a 121/2017 (VII.31.) határozat nem tartalmazza, a 705/2 hrsz-ú ingatlan vevőjének pontos 
megjelölését, így javasolja a határozat módosítását. 
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Fábry Szabolcs János 

A határozat pontosításra kerül, azzal, hogy 705/2 hrsz-ú telek vevője Mesterházi Réka (an: Henn 
Ildikó, Veszprém, 1986.02.11.)  

  
Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés 
hozzászólás nem volt, a határozati javaslat módosítását szavazásra felterjesztette.  

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 6 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

125/2018.(IX.25.) képviselő – testületi határozat: 

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a „121/2017 (VII.31. 
határozatának pontosítása” című napirendi pontot 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

1./ Nagyvázsony község Önkormányzatának 
képviselő – testülete az előterjesztésben szereplő 
nagyvázsonyi 705/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
121/2017 (VII.31) számú határozatát pontosítja 
azzal, hogy a vevő személye Mesterházi Réka (an: 
Henn Ildikó, Veszprém, 1986.02.11.)  

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester  
Határidő: azonnal 

 

8. E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZRT SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS 
A 705/4-5, 705/7-15. HRSZ-Ú INGATLANOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

Fábry Szabolcs János 

Ha ragaszkodunk hozzá, hogy az E.ON a gázszerződést teljesítse közel 270.000 Ft + ÁFA 
összegbe kerülne telkenként, ha viszont a határidőt 2019.05.31-re módosítjuk, akkor a már 
meglévő hálózat bővítése esetében ingyenesen rákötik a két telekre is a gázt. 

Zékány Zsolt 

Szeretné támogatni a második megoldást, miszerint a határidő módosításra kerül 2019.05.31-re, 
így a telkek felére kerül csak gáz októberben, a többire pedig jövőre, viszont több mint fél millió 
Forint kerül megspórolásra. Egy dolgot lehetett volna megkérdezni, ha az eredeti szerződéshez 
ragaszkodunk, akkor milyen kötbért fizettek volna, de javasolja, hogy fogadják el a határidő 
módosítást. 
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Szegedi László 

Mióta behozták az ingyenes bekötést a lakosság részére, azóta nincs kapacitásuk. 

Fábry Szabolcs János 

A bekötési igények száma a két és félszeresére ugrott a kapacitásukhoz képest, ezért kérik ezt a 
határidő módosítást. Ez most nagyon jól jön, mert az utolsó két telek (250 méter miatt)nem fért 
volna bele az ingyenes bekötésbe. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban érdemi kérdés 
hozzászólás nem volt, az elhangzott határozati javaslatot szavazásra felterjesztette.  

 

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 6 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

126/2018.(IX.25.) képviselő – testületi határozat: 

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta a „E.On Közép-Dunántúli 
Gázhálózati Zrt szerződés kiegészítés a 705/4-5, 
705/7-15. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban” 
című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  

1./ Nagyvázsony község Önkormányzatának 
képviselő – testülete az előterjesztésben szereplő 
E.On Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt szerződés 
kiegészítést a 705/4-5, 705/7-15. hrsz-ú 
ingatlanokkal a földgázellátását biztosító vezeték 
kivitelezésének véghatáridejével kapcsolatban 
elfogadta a 2019.05.31-ei határnapot. 

2./ Nagyvázsony község Önkormányzatának 
képviselő – testülete felhatalmazza Fábry Szabolcs 
János polgármestert, hogy az elosztói csatlakozási 
szerződés módosításokat aláírja 

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester  
Határidő: azonnal 

9. CSATLAKOZÁSI JAVASLAT A BURSA HUNGARICA 2019 HALLGATÓI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ 
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Fábry Szabolcs János  

Ez egy jó kezdeményezés, eddig is megtörtént a csatlakozás, kéri jegyző asszonyt ismertesse a 
részleteket. 

Szinesi Erna Eszter 

A csatlakozási szándékot október 3-ig regisztrációval kell jelezni, illetve a pályázatok kiírását 
október 5-ig meg kell tenni, ahogy a korábbi években is történt. Két fordulós, az A típusú 
esetében az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
jelentkezhetnek, a B típusú esetében ugyanúgy az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű felsőoktatási intézményben tanulók jelentkezhetnek. 

Stefanovitsné Sipos Mária 

Mivel rövid a határidő kéri, hogy a lehető legtöbb fórumon kerüljön hirdetésre, hogy senki ne 
maradjon le róla, aki jogosult rá és szeretné igénybe venni. 

Szinesi Erna Eszter 

A benyújtás határideje majd 2018. november 6.-a lesz. 

Fábry Szabolcs János 

A csatlakozási határidő rövid, a diákoknak 2018. november 6-ig kell majd jelentkezniük és 2018. 
december 6-ig kell elbírálni. A honlapra is ki fog kerülni, illetve egy rövid összefoglaló a 
Facebookra is felkerül. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban érdemi kérdés 
hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra felterjesztette.  

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma: 7fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2018.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018/2019.évi 
fordulójában” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza. 
Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójához. 
A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójának általános feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a folyósítás 
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során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
csatlakozáshoz szükséges Nyilatkozatot aláírja, s a jegyző 
közreműködésével megtegye a szükséges intézkedéseket a 
pályázat kiírására és elbírálására. 
Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak érdekében, 
hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe az 
ösztöndíjak fedezete betervezésre kerüljön. 
Felelős:  „Csatlakozási nyilatkozat” megküldése, a pályázat 
kiírása:  Fábry Szabolcs János polgármester 
Határidő: 
Csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2018. október 3. 
A pályázat kiírására:  2018. október 5. 
A pályázat elbírálására: 2018. december 6. 
Pénzösszeg biztosítása: 2019. évi költségvetés tervezésekor 
 

10. ISKOLAI KÖRZETHATÁROK VÉLEMÉNYEZÉSE 

Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 

Fábry Szabolcs János 

A 2019-2020 tanévre meg kell már tenni, nincs változás, továbbra is azokat az iskolai 
körzethatárokat kérik, amik eddig is voltak a megállapodások értelmében. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban érdemi kérdés 
hozzászólás nem volt, az iskolai körzethatárok véleményezésének elfogadását szavazásra 
felterjesztette.  

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2018.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 

 
Nagyvázsony község Önkormányzatának 
képviselő – testülete a „Kötelező felvételt 
biztosító általános iskola körzethatárának 
megállapítására javaslat” című előterjesztést 
megtárgyalta és a következő döntést hozta: 

Nagyvázsony Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete jóváhagyta, hogy Nagyvázsony 
Község vonatkozásában a kötelező felvételt 
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biztosító általános iskola a 037131 OM 
azonosítású - Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8291 
Nagyvázsony, Iskola u. 1). 

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 
Határidő: azonnal 

Szegedi László jelezte, hogy kimaradt egy napirendi pont, melynek tárgyalására a 
következő napirendi pontként került sor. 

11. KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSE 

Fábry Szabolcs János 

Elfogadásra került, hogy az óvoda mögötti kis köz Óvári Ferenc köz lesz, a Temető utca neve 
Klastrom utcára módosul, jelezve majd a táblákon, hogy volt Temető utca, illetve az Új utca pedig 
Széchenyi utca lesz a határozat értelmében.  

A határozati javaslat értelmében a nagyvázsonyi 642/18. hrsz-ú, 642/17. hrsz-ú, 1367/5. hrsz-ú 
és 677. hrsz-ú név nélküli közterületek „Óvári köz” elnevezést, a nagyvázsonyi 705/16. hrsz-ú 
név nélküli közterület a „Széchenyi utca” elnevezést kapja, a jelenlegi Temető utca neve 
„Klastrom utca” elnevezésre módosul. 

Zékány Zsolt 

Óvári köz lesz, vagy Óvári Ferenc köz? 

Fábry Szabolcs János 

Óvári köz pontosan. 

Stefanovitsné Sipos Mária 

A lakosság részéről érkezett vélemény a Temető utca elnevezés módosításával kapcsolatban? 

Fábry Szabolcs János 

A lakosok támogatták a módosítást, az újságban is megjelent róla a hirdetés. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel a napirendi ponttal kapcsolatban érdemi kérdés 
hozzászólás nem volt, az előterjesztett határozati javaslatot szavazásra felterjesztette.  

Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 
Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – testülete a napirenddel kapcsolatosan 7 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

 



Szám: NV/3-…/2018 
21 

129/2018.(IX.25.) Képviselő - testületi határozat 

 

Nagyvázsony Község Önkormányzata megtárgyalta a 
„Közterületek elnevezésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő – testülete a 
nagyvázsonyi  
- a jelenlegi Temető utca nevét „Klastrom utca” elnevezésre 
módosítani, 

- a nagyvázsonyi 642/18. hrsz-ú, 642/17. hrsz-ú, 1367/5. hrsz-ú 
és 677.hrsz-ú név nélküli közterületeket „Óvári köz”  

- a nagyvázsonyi 705/16. hrsz-ú név nélküli közterületet 
„Széchenyi utca” 

elnevezést adja. 
A képviselő – testület felkéri a Jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti 
új közterület elnevezést a Központi Címregiszterben vezesse át. 
Ezt követően a változásról tájékoztassa a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát és valamennyi 
Nagyvázsony közszolgáltatást nyújtó céget, szervezetet, valamint 
tájékoztassa a lakosságot helyben szokásos módon történő 
közzététellel.  
Felelős:  Fábry Szabolcs János polgármester 
  Szinesi Erna Eszter jegyző  
Határidő:  2018. szeptember 30.  
 

12. EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK 
 

1) Telekcsere javaslat 
 

Fábry Szabolcs János 
 
Kéri a képviselő testület felhatalmazását arra, hogy egy telekcsere javaslatot kezdeményezhessen 
Németh Ferenccel, Pető Mónikával. Leányfalu és Nagyvázsony között a falu északi részén egy 
egybefüggő birtoktest tulajdonosai különböző helyrajzi számmal. Megpróbálna egy javaslatot 
megfogalmazni feléjük, hogy a Péter bácsiék mögötti út maradhasson szekérút. Vagy 
Önkormányzati tulajdonba kerülve úgy, hogy cserébe kapnának ugyanannyi négyzetmétert, vagy 
úthasználati jog bejegyzésével kérnék, hogy ne zárja le azt a részét a falunak. 
 

2) Mátyás Emlékév 
 

Fábry Szabolcs János 
 
A Mátyás Emlékév keretében Hunyadi Akadémiát hirdetne meg a Mátyás Emlékév Bizottság a 
helyi iskolások számára, ennek december 2-án lenne egy kiállítás megnyitó ünnepsége, illetve a 
meghirdetett pályázatok díjkiosztása, eredményhirdetése. 
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3) Honlap frissítése 

 
Stefanovitsné Sipos Mária 
 
A honlapra a testületi jegyzőkönyvek, meghívók, tájékoztatók tavaly december óta nem kerültek 
feltöltésre, ezt a hiányosságot kellene pótolni, mert a lakosság a honlapon keresztül nem tud 
tájékozódni. 
 

 
Fábry Szabolcs János polgármester úr mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat egyéb napirendi 
pontra nem volt, megköszönte a részvételt és az aktív munkát, majd anyilvános képviselő – 
testületi ülést 19:05órakor bezárta. 

K . m . f . 

Fábry Szabolcs János  Szinesi Erna Eszter 
polgármester jegyző 

Szautner Antalné Szegedi László 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


