
Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 
8542 Vaszar, Fő u. 29.  
Tel., fax: 89/579-200 
Szám: 22-6/2011.   
Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. április 14-
én 16 óra 30 perckor megtartott együttes képviselő-testületi üléséről. 
 
Helye: Önkormányzat házasságkötő terme Vaszar, Fő u. 29.   
 
Jelen vannak:   Varga Péter   polgármester 
    Kiss Andrásné  képviselő 
    Mészáros Béláné  képviselő 

Mezei Zsolt   képviselő 
    Takács Ervin   képviselő 

Takácsné Horváth Éva képviselő  
 
    Istenes Gyula   polgármester 
    Kiss Lajos  képviselő 
    László István  képviselő 
    Pethő Attila  képviselő       
     
     
 
Tanácskozási joggal jelen van:Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
      Bakonyi Nikolett rendőrfőtörm. 

  Fülöp Tamás kmb. Aloszt. vezető  
      Kalmár Csaba gazd. ügyintéző 

  Szöllősi Szabolcsné jegyzőkönyvvezető 
       
Érdeklődő állampolgár:  -    fő  
 
Varga Péter polgármester: Köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a vaszari testület határozatképes, mivel 6 megválasztott képviselő 
jelen van. Istenes Gyula polgármester megállapítja, hogy a gecsei testület határozatképes, 
mivel 4 megválasztott képviselő jelen van. 
 
Varga Péter polgármester az ülést megnyitja. 
 
Varga Péter polgármester bejelenti a jegyzőkönyv hitelesítők személyét Takács Ervin és 
Pethő Attila képviselők személyében. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Vaszar-Gecse Községe Körjegyzősége 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

2. Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
Előadó: Varga Péter polgármester  



3. Vaszar-Gecse Községe Körjegyzősége alapító okiratának módosítása 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

4. Rendőrség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előadó: Rendőrkapitányság képviselője 

 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 6 „igen” szavazattal, 
„nem” szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 4 „igen” szavazattal, 
„nem” szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Vaszar-Gecse Községe Körjegyzősége 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló (2. 
melléklet) 
Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011.(IV.14.)határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 

2. Ihász Gábor Általános Iskola alapító okiratának módosítása (3. melléklet) 
Előadó: Varga Péter polgármester  

 
Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselőket annak elfogadására. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ihász Gábor Általános Iskola 
alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 
előterjesztésnek megfelelően 2011. április 20-i hatállyal elfogadja. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2011.(IV.14.)határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ihász Gábor Általános Iskola alapító 
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 
előterjesztésnek megfelelően 2011. április 20-i hatállyal elfogadja. 



 
3. Vaszar-Gecse Községe Körjegyzősége alapító okiratának módosítása (3. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaszar-Gecse Községek 
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot az előterjesztésnek megfelelően 2011. április 20-i hatállyal elfogadja. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011.(IV.14.)határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaszar-Gecse Községek 
Körjegyzősége alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot az előterjesztésnek megfelelően 2011. április 20-i hatállyal elfogadja. 
 
 

4. Rendőrség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló (4. melléklet) 
Előadó: Rendőrkapitányság képviselője 

 
Varga Péter polgármester: Az anyag kiküldésre került. Kéri a rendőrkapitányság képviselőit 
az előterjesztés kiegészítésére. 
 
Bakonyi Nikolett: Régi kollégája bekerült a rendőrségre osztályra, így ő többet nem jön a 
körzetbe. Nyárra talán már lesz új kollégája. Ismerteti az előterjesztést. A kapitányság és 
maga nevében is köszönetét fejezi ki a polgárőröknek a faluban végzett munkájukért, mely 
jelentősen hozzájárult a közbiztonság javulásához.  
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: Olvasta, és szeretné is javasolni, hogy kövessék Balástya 
község példáját, mely itt megtiltja, hogy itt vasat gyűjtők járják a falut. Számtalanszor 
találkozik velük. Jó lenne őket is úgy kitiltani, mint a batyus kereskedőket sikerült. Felveti, 
hogy az iskolánál lévő kanyarban esetlegesen a táblákat az iskolához közelebb kellene 
helyezni, hogy a gépkocsik jobban figyeljenek a gyerekekre. Esetleg egy villogó jelzőt 
lehetne elhelyezni. 
 
Bakonyi Nikolett: Nem biztos, hogy a tábla elég visszatartó erővel rendelkezne. 
 
Varga Péter polgármester: Lehet, hogy egy villogó jelző hatásos lenne.  
 
Fülöp Tamás kmb. aloszt. vezető: Fel fogja venni a közútkezelővel a kapcsolatot. 
 
Varga Péter polgármester: Kéri a testületet a beszámoló elfogadására. 
 
További kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 



Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011.(IV.14.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Kérdés és hozzászólás hiányában Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011.(IV.14.)határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Varga Péter polgármester: Megköszöni a rendőrség beszámolóját. 
 
Varga Péter polgármester: Még az együttes ülés keretében szeretne szót ejteni a Győri 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó önrész fizetési problémáról. Már 
több ülésen, megbeszélésen is részt vett ez ügyben. Mindig vegyes érzelmekkel jött el ezen 
ülésekről. Annak idején mindkét testület elfogadott egy alapító okiratot 2005-ben, majd 2009-
ben ennek módosítását. Ezen alapító okiratok a 10 % önerőt tartalmazták. E között és a 
testületek felé jelzett összegek között jelentős eltérés van. Kérték a testületeket, hogy április 
25-ig nyilatkozzanak a testületek. Vaszarnak 18.832 e Ft, Gecsének 5.675 e Ft a tőketartozás. 
Ehhez jön még a kamatteher. Megoldási javaslat egyösszegű visszafizetés, részletfizetés és 
lakossági visszafizetés. Az első esetben a GYŐRSZOL Zrt-vel kellene egy hitelszerződést 
megkötni. Ezt a hitelszerződést arra az összegre (Vaszar esetében tőke+kamat27 millióra) 
nem is lehet megkötni, hiszen az önkormányzati hitelkorlát ennek gátat szab. Egy gazdasági 
jogászt bízhatna meg a több mint 100 település. Úgy gondolja, hogy ezt nyugodtan meg lehet 
tenni. Ha nem jogosak az eddigi „ténykedések”, akkor sincs túl sok mozgáslehetőség, hiszen a 
felszámolás nem megoldás, mert akkor az egész EU-s támogatást vissza kellene fizetni. A téti 
megbeszélés is sok érdekességet rejtett. Nyilvánvalóvá vált, hogy hiába fogadta el őt sok 
település képviselőjének, a téti kistérségből 2 település nem szavazta meg őt. Ebből számára 
az lett levont következtetés, hogy ő nem lesz ennek a kistérségnek a képviselője, mivel a téti 
kistérség ezen tagjai nem fogják megválasztani. Ő jelezte, hogy a vaszariak valószínű nem 
fognak a téti kistérségből választani maguknak képviselőt. És jelzi a Pápai Többcélú 
Kistérségi Társulásnak, hogy saját tagjaik közül válasszanak képviselőt e társulásba. A 30 % 
önerőt ha annak idején a társulási tanács tagok megszavazták, akkor úgy érzi, nem őt kellene 
kérdezniük. Most ez a helyzet. A véleményük a mikrotérségen belül az, hogy az ÖTV 
magasabb rendű, mint a társulási törvény. Ők tagjai egy társulásnak, van egy tulajdonuk. A 
társulási tanács lett megbízva a társulás vezetésével. A tanács hozza meg a döntéseket. De a 
tulajdonosoknak nem feltétlenük kell jóváhagyni. A testület hatásköréből nem mozdítható ki 
semmiféle fizetési kötelezettség. Ő azt javasolja, hogy azt az önrészt, amit az alapító 
okiratban annak idején elfogadtak, azt az önrészt tegyék be a költségvetésbe, mert ebből 
lejjebb nem lehet adni, maximum több lehet. Annak idején nem kérdezték meg az 
önkormányzatokat, hogy felvegyék-e a hitelt, aminek kamatai és ÁFA vonzata realizálódhat. 
Különféle megoldások felmerültek. Így az is, hogy a GYŐRSZOL a profitjából termelje ki 
ezt. Elsősorban a lakosság szemétdíjából beszedett profitról beszélhetnek. Olyan is elhangzott, 
hogy Győr városa megvenné az önkormányzat tulajdonrészét. Ezt a 10 %-os, alapító 
okiratban szereplő önerőt célszerű beépíteni a költségvetési rendeletbe. De azzal is 
szembesült, hogy vannak a társulásban önhikis önkormányzatok is. Ez is érdekes kérdést vet 
fel. 
 
Kiss Andrásné képviselő: Biztosan hallotta más is azt a hírt, hogy Kovács Barnabás, a kft 
hajdani vezetője öngyilkos lett. Ne ugorjunk mi azonnal, ne fizessünk rögtön. Majdcsak 
kiderül egypár dolog.  
 



Varga Péter polgármester: Ő úgy gondolja, hogy egy társulási tanácstag nem dönthet helyette, 
mint önkormányzat helyett. 
 
Takács Ervin képviselő: Neki az jön le, hogy szedjenek be még egy kis pénzt – mármint a 
társulás – ha lehet. Miért ne tegye meg? Ők így állnak hozzá. 
 
Varga Péter polgármester: A szolgáltatás körül forog minden. Rendőrségi nyomozás is 
folyamatban van más ügyben. A gazdasági jogász felvételét már több térség is támogatta. A 
10 % önrészt célszerű az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépíteni. A további 
döntéseket pedig úgy kell végiggondolni, hogy az Ötv rendelkezéseit ne lépjék át.  
 
További kérdés és hozzászólás hiányában Varga Péter polgármester az együttes ülést 17 óra  
20 perckor bezárta a testületi ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

 
Varga Péter polgármester Pfilfné Bagics Judit körjegyző        Istenes Gyula polgármester 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
Takács Ervin képviselő     Pethő Attila képviselő 



 
 


