
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 23. napján tartott testületi 
ülésén.

Testületi ülés helye: Vargai Művelődési Ház Közösségi Tér
Varga, Fő u. 32.

Jelen vannak: Lukácsné Lembach Anita polgármester, Krapecz József
alpolgármester, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné 
jegyzőkönyvvezető, Pál Piroska képviselő igazoltan távol

Lukácsné Lembach Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 
testületi tagból 2 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeken túl vegyék fel a falugondnok jutalmazása, valamint az 
egyebek napirendi pontokat megtárgyalásra.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi pontokat 
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

1. / Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2. / Varga Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / 2021. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Polgármester cafetéria juttatásának megállapítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / Falugondnok jutalmazása
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester

6. / Egyebek

A napirend tárgyalása

ÍJ  Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 2021. évi 
költségvetési rendelet módosításáról megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, 
áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette a rendeletmódosítás tartalmát.



Lukácsné Lem Im ii Anita polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2021. évi költségvetési 
rendelet módosításának tervezetét.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Varga Község Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete 

Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021.(111.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2 ./Varga Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés Varga Község Önkormányzata 2021. évi szárszámadásáról a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 2021. évi 
zárszámadásról szintén megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. 
Részletesen ismertette a zárszámadás tartalmát.

Lukácsné Lembach Anita polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2021. évi zárszámadás 
tervezetét.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Varga Község Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete 

Varga Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.



3./ 2021. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Varga Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában, valamint a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
beszámolója a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszonis Tímea aljegyző ismertette Varga Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ beszámolóját.

Lukácsné keni hadi Anita polgármester javasolta Varga Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ beszámolóját elfogadásra.

Varga Község Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Varga Község Képviselő-testűidének 
22/2022.ÍV. 23.) KTH. szánni 

határozata

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Község Önkormányzata 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, 
valamint a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester

4 ./Polgármester cafetéria juttatásának megállapítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy amikor a január 1-i változáshoz hozzá igazították a 
polgármester bérét, akkor elmaradt a cafetéria keretének megállapítása. Ez természetesen jár neki, csak 
megállapító határozat is szükséges. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a törvényi előírásoknak 
megfelelően évi 200.000 Ft összegben állapítsák meg a polgármester cafetéria juttatását.

Krapccz József alpolgármester javasolta , hogy a képviselő-testületnek a polgármester cafetéria 
juttatását elfogadásra.

Varga Község Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Varga Község Képviselő-testületének 
23/2022.1V. 23.1 KTH. számú 

határozata

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Lukácsné Lembach Anita polgármester részére évi 200.000 Ft cafetéria 
juttatást elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Krapecz József alpolgármester



5./ Faliigondnok jutalmazása
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester

Lukácsné Lem hadi Anita polgármester elmondta, hogy a szomszédos felsőegerszegi falugondoki 
szolgálat megalakulásával Felsőegerszeg községnek már nincs szüksége Varga község falugondnok 
segítségére .A vargai falugondnok segítségére 12 évig számíthattak a felsőegerszegi lakosok és 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata. Jó viszonyuk és további szükséges segítség nyújtásuk 
természetesen továbbra is fenn áll. A többletfeladatok ellátásáért szeretnék jutalmazásban részesíteni 
falugondnokukat.

Lukácsné Lembach Anita polgármester javasolta a képviselő-testületnek a falugondnok 
jutalmazását elfogadásra.

Varga Község Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy Lukács István vargai falugondnokot 100.000 Ft jutalomban 
részesíti 12 évnyi felsőegerszegi többletfeladatai ellátásáért.

Határidő: azonnal
Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester

Lukácsné Lembach Anita polgármester beszámolt a képviselő-testületnek arról, hogy engedélyezte 
méhek tartásához szükséges a Varga 20-as hrsz. önkormányzati terület használatát átjárásra. A 
méhészek a tulajdonukban lévő méheik megközelítésére csak közlekedésre használják az említett 
önkormányzati területet. A terület efféle használatával senkit nem zavarnak, semmiben kárt nem 
tesznek, így nem látja okát ennek megtiltására.

Elmondta továbbá, hogy szándékában áll pályázatírót megfogadni. Egy bizonyos hozzáértő személy 
bonyolítaná az önkormányzat pályázatait. Megbízása csak alkalomszerű lenne, nem állandó. 
Esetenként írná meg a pályázatokat.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Lukácsné Lembach Anita polgármester a 
nyilvános testületi ülést bezárta.

Varga Község Képviselő-testületének 
24/2022.(V. 23.) KTH. szánni

határozata

6.1 Egyebek

Lukácsné Lembach Anita 
polgármester


