
J e g y z ő k ö n y v

Készült Varga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 26. napján tartott 
képviselő-testületi üléséről.

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 Lcmhacli Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeken túl vegyék fel a háziorvosi központi ügyelet, a helyi 
fűtés korszerűsítést, valamint az egyebek és a szociális ügyek 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:

Napirendi javaslat:

1./ Önkormányzati rcndelctek deregulációs felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Gördülő fejlesztési terv
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Fűtés korszerűsítés
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester

4. / Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / Egyebek
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester

6. /Szociális ügyek
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester 

A 6. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Önkormányzati rendclctek deregulációs felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés, a rendelet tervezet mellékletként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a deregulációs rendelet azt jelent, hogy felülvizsgálta a 
Varga Község Önkormányzata által 1990 óta hozott összes rendeletet, révén, hogy ezek bele kerülnek 
most egy elektronikus adatbázisba. Szükséges volt azokat a rendeleteket amikhez már semmiféle 
jogkövetkezmény nem fűződik hatály kívül helyezni. Ezt hívják deregulációnak. Ezek jórészt a



költségvetési és a zárszámadási rendeletek. Tehát az elmúlt 20 évben, nagyjából a 2020-ig hozott 
összes költségvetési és zárszámadási rendeletről van szó. Ezen kívül van még egy 1996-os 
önkormányzati lakások lakbéréről szóló rendelet. Már nincs az önkormányzatnak lakása, így erre sincs 
szükség. A hulladékgazdálkodási tervről szóló 2004-es rendelet és a 2012-es rendelet pedig a vízdíj 
lakossági támogatásról szól. Ez már mind az akkori jogszabályok szerinti rendelet, szükség már 
egyikre sincs, felesleges a jogszabály tárba beemelni, így azt javasolta, hogy tisztítsák a rendeleteiket, 
a feleslegeseket helyezzék hatályon kívül.
Elmondta, hogy a költségvetési rendeleteknél azt a szabályt vette alapul amit az állam is alkalmaz, 
hogy tárgyévet követő 2, szárszámadás esetén 3 év végéig van hatályba.

Lukácsné Lenibach Anita polgármester javasolta, hogy fogadják el az egyes önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 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 
7/2022.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2./ DRV Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a DRV Gördülő Fejlesztési Tervről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, a testületnek határozni kell a Dunántúli. Regionális Vízmű Zrt. 
által 2023-2037 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításáról és a 
felújítási-pótlási tervrész módosításáról.

Lukácsné Lembach Anita polgármester javasolta, hogy fogadják el a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által 2023-2037 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet beruházási tervrész módosításáról 
és a felújítási-pótlási tervrész módosításáról.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a törvényességi felhívásban foglaltak 
elfogadását.

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



Varga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2022.(VIII.26.) határozata

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DRV_V_618_Felsőegerszeg-

Varga vízmű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023- 
2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét 

elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat 

a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére 

legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati 

díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat1 a 2022. 

év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester

3./ Fűtés korszerűsítés
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester

( írásos előterjesztés, támogatói okirat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva)

Lukácsné Lembach Anita polgármester elmondta, hogy lehetőség nyílt rászoruló helyi családok 
számára segítség nyújtásra ingatlanaik fűtéséhez. Az úgynevezett „kályha program” több rászoruló 
helyi családon segíthet a téli hidegek beálltakor. Különleges technikával készült kályhát építenek ki a 
lakásokban, valamint megfelelő kémény kialakítására is kiterjed a támogatás. A támogatás igénybe 
vétele az önkormányzat részéről anyagi hozzájárulással nem jár. 5 kályha kialakítására van lehetőség a 
faluban, az önerő 20.000 Ft, azaz Húszezer forint családonként. A lehetőséget megragadva támogatói 
okirat aláírásával a támogatás igénybe vehető lenne a faluban.
Elmondta, hogy a Támogató a 2021. július 1-jén elindult LIFE20 GIC/HU/001660 kódú Balancing 
solid biomass far climate neutrality in CEE countries projekt (továbbiakban: LIFE BIOBALANCE 
projekt) kedvezményezettjeként pályázatot írt ki önkormányzatok és civil szervezetek részére a 
program C8 Supporting municipalities o f firewood-dependent, low-income communities akciója (a 
továbbiakban: C8 akció) keretében mintaprojektek megvalósítására.

A LIFE BIOBALANCE projekt átfogó célja, hogy támogassa az EU tagállamait az alacsony szén
dioxid-kibocsátású és rugalmas gazdaságra való áttérésben azáltal, hogy helyi és nemzeti szinten is 
biztosítja a szilárd biomassza fenntartható előállítását és energetikai felhasználását. A C8 akció 
keretében olyan mintaprojektek kialakítása a cél, amelyek az energiaszegény háztartások és 
közösségek tűzifa-függőségét csökkentik és fenntartható jó gyakorlatokat mutatnak be.

Lukácsné Lembach Anita polgármester javasolta az együttműködési megállapodás aláírását HFH 
International Hungary Nonprofit Kft.-vel..



Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2022. ("VIII.26.1 KTH számú 

határozata

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza 
Lukácsné Lembach Anita polgármestert együttműködési 
megállapodás aláírására a HFH International Hungary Nonprofit 
Kft.-vei.

Határidő: azonnal
Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester

4.1 Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

( írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva)

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására a 
vállalkozóval kötött szerződés ismét lejár szeptember 30-val, az ügyelet kérdésében azonban nincs 
még végleges állami megoldás, évek óta esedékes a beígért állami átvétel, de annak határidejéről nincs 
információ. Ebben a helyzetben, mivel másként továbbra sem lehet ellátni a feladatot, az egyetlen 
megoldás az ellátás folyamatossága érdekében a szerződés meghosszabbítása a jelenlegi 
szolgáltatóval. Azt javasolta, hogy kössön az önkormányzat határozott időre szóló szerződést ezév 
december 31-ig azzal, hogyha az állami feladatátvétel nem valósul meg addig, akkor a szerződés 
meghosszabbodik 2023. december 31-ig, de az önkormányzat részéről felmondható legyen, ha év 
közben történik változás. A szolgáltató az ajánlatában egy 30-35 %-os áremelést kér, a bér- és egyéb 
költségek emelkedésére hivatkozva.

Lukácsné Lembach Anita polgármester javasolta a szerződéskötést a javaslat és ajánlat szerinti 
feltételekkel.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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



Varga Község Önkgrroáj&zata Képviselő-testületének 
36/2022. (VI1I.26.I KTH számú 

határozata

Varga Község Önkormányzata a település háziorvosi központi ügyeleti 
feladatainak ellátására a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel kötött feladatellátási szerződés hatályát 2022. december 
31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy azt követően a feladatellátási 
szerződés hatálya határozatlan idejűvé változik, ha az önkormányzat 2022. 
november 30. napjáig egyoldalú nyilatkozattal nem jelzi a megszüntetési 
szándékát. A határozatlan idejű szerződést a felek 3 hónapos felmondási 
idővel szüntethetik meg. A feladat-ellátási szerződés aláírására a 
szolgáltató közvetlen NEAK finanszírozásával a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre és szerződéskötésre azonnal 
Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester

5./ Egyebek
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester

Lukácsné Lembach Anita polgármester elmondta, hogy a helyi kisbolt jelenlegi bérlőjével a bérleti 
szerződést közös megegyezéssel fel kívánja bontani. Indoka, hogy hónapok óta zárva tart. A bolt 
helyiség bérlője bizonyos hivatalos iratok hosszadalmas beszerzése indokával nem nyit ki lassan egy 
éve és nincs is rá ígérete, hogy a közeljövőben ezt meg fogja tenni. A falunak szüksége van boltra, 
jelentkező is akad az újra nyitáshoz. Szándékában áll a bérlőt felszólítani saját használati tárgyai 
elszállíttatására, valamint a szerződésük közös megegyezésével történő megszűntetésére.

Lukácsné Lembach Anita polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen 
folytatta a tanácskozást.

Lukácsné Lembach Anita 
polgármester


