
J e g y z ő k ö n y v

Készült Varga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 3. 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, Pál Piroska képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Sallai Lászlóné 
j egyzőkönywezető.

Lukácsné Lembach Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeken túl vegyék fel a beiskolázási körzet véleményezése 
napirendi pontot 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. / Beszámoló Varga Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, 
rendeletmódosítás
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Lukácsné Lembach Anita polgármester

2. / Ösztöndíj rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Beiskolázási körzet véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. /Szociális ügyek
Előadó: Lukácsné Lembach Anita polgármester 

A 4. 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./ Beszámoló Varga Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, 
rendeletmódosítás
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Lukácsné Lembach Anita polgármester

írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló és a költségvetési rendelet a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 2022. évi 
költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról megkapták, az abban 
foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette a beszámoló és a 
rendeletmódosítás tartalmát.



Lukácsné Lembach Anita polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint 
fogadják el a 2022. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

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

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi döntést hozta:

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2022. (X.3.) KTH. számú 

határozata

Varga Község Képviselő-testülete, a 2022. évi költségvetés 
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester

Lukácsné Lcmhacli Anita polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2022. évi költségvetési 
rendelet módosításának tervezetét is.

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2022.(X.5.) önkormányzati rendelete

Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2./ Ösztöndíj rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló rendelet a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Lukácsné Lembach Anita polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirend 
előterjesztésére.

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy Sásd és a környékbeli többi településsel közösen 
megvalósított EFOP-3.9.2 pályázat lebonyolítása a végéhez közeledik. Amellett, hogy minden kitűzött 
célt megvalósítottak maradt a pályázatban még szabad pénzeszköz. A legkézenfekvőbb, hogy ne 
fizessék vissza ezt a támogatási összeget, el kellene költeni valami olyan tevékenységre, ami a 
pályázatban már szerepel. A legjobb megoldás erre az ösztöndíj. Azért, hogy ne egy tanulónak kelljen 
kifizetni ezt a nagy összeget, hanem minden középiskolás és egyetemista, aki szóba jöhet



megkaphassa, ezért módosítaniuk kell a rendeletet. Illetve az összeghatárt is meg kellene emelni havi 
5.000 Ft-tól 25.000 Ft-ig, hogy a teljes összeg elfogyhasson.

Lukácsné Lenibach Anita polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben elmondottak alapján 
módosítsák a Hegyháti ösztöndíj rendeletet.

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2022.(X.5.) önkormányzati rendelete

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ Beiskolázási körzet véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

( írásos előterjesztés, a Pécsi Tankerületi Központ levele a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva)

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az iskolák felvételi körzetének meghatározása az illetékes 
tankerületi központ feladata. A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ 
minden évben beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, 
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

Lukáesué Lcmbadi Anita polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a felvételi 
körzetek jelenlegi rendjét és a jegyzői tájékoztatás során kiadott adatokat.

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 3 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi döntést hozta:



Varga Község Önkormány/aUi Kén viselő-lest ülőiének 
39/2022, (X.3.) KTH számú 

határozata

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az általános 
iskolai felvételi körzetek jelenlegi rendjét, azzal kapcsolatban módosítási 
javaslata nincs.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, 
általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményenként 
a következő:

Lakóhellyel (tartózkodási hellyel) 
rendelkező, általános iskolába járó

hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

Sásdi 0 1
Általános
Iskola
Határidő: közlésre 2022. október 31.
Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester

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


