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Ügyiratszám: VIN/136-2/2021. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 21. napján 

18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Hertelendy Kúria díszterme, 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. 

 

Jelen vannak:   Kovács János    polgármester 

   Bor Ilona   alpolgármester 

   Hertelendy Károly   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:        Lukács Ágnes  jegyző 

         jegyzőkönyvvezető 

 

Kovács János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel 

határozatképes, az ülést 18,00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint. 

 

Javasolt napirend: 

1. Vindornyalak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előterjesztő: Kovács János polgármester 

2. A község településképének védelméről szóló 11/2019. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosítása  

 Előterjesztő: Kovács János polgármester 

3. Vegyes ügyek: 

- Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzésre és közösségszervező 

bértámogatására elnyert pályázatról tájékoztatás 

- Szociális célú tűzifa pályázat támogatói okiratáról tájékoztatás 

 Előterjesztő: Kovács János polgármester 

Tájékoztatás a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az előző képviselő-

testületi ülésen elhangzott közérdekű bejelentések nyomán tett intézkedésekről  

Előterjesztő: Kovács János polgármester 

Kovács János polgármester: megkérdezi, van-e további javaslat, amit tárgyalni kellene? 

 

Bor Ilona alpolgármester: javasolja napirendre tűzni a polgármester jutalmazására vonatkozó 

indítványát. 

 

További napirendi javaslat nem hangzott el, Kovács János polgármester feltette szavazásra az 

ismertetett napirendi javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, alakszerű határozathozatal nélkül, a kiegészített 

napirendet elfogadta. 

 

Napirend előtt Kovács János polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülés óta 

átruházott hatáskörben nem hozott döntést.  
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A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1. Vindornyalak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. 

(X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előterjesztő: Kovács János polgármester 

 

Kovács János polgármester: Átadja a szót jegyző asszonynak. 

 

Lukács Ágnes jegyző: az írásbeli előterjesztést valamennyi testületi tag megkapta.  

A rendelet felülvizsgálatát elvégezte és a szükséges módosításokat a jegyzői helyettesítés rendjét 

illetően, valamint az átruházott hatáskörök vonatkozásában javasolja elfogadásra. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, Kovács János polgármester feltette szavazásra a határozati 

javaslatot 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő 

rendeletet. 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 

 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Vindornyalak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és 

9/2021. (XI. 2.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

 

2. A község településképének védelméről szóló 11/2019. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

 Előterjesztő: Kovács János polgármester 

Kovács János polgármester: A Zala Megyei Kormányhivatal hívta fel a figyelmet a törvény 

változására, amely alapján napirendre került ez a rendelet. 

 

Lukács Ágnes jegyző: Amennyiben a településképi véleményezésre, bejelentésre, kötelezésre és 

bírságra vonatkozó hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre átruházza, úgy elégséges 

azt az előző napirend keretében tárgyalt szervezeti és működési szabályzat mellékletében rögzíteni. Ha 

a településképi rendeletet módosítaná a képviselő-testület, akkor az véleményeztetési szakasszal, 

hosszabb eljárással és időtartammal volna csak lehetséges. 

Javasolja az egyszerűbb megoldást. 

 

Kovács János polgármester: egyet ért a javaslattal. 

Megkérdezi, van e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Bor Ilona alpolgármester: Támogatja az egyszerűbb döntést.  

További vélemény, kérdés nem hangzott el, Kovács János polgármester feltette szavazásra az 

elhangzott javaslatot. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő 

határozatot. 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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50/2021. (X. 21.) önkormányzati határozata 

 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

község településképének védelméről szóló 11/2019. (XI. 30.) 

önkormányzati rendeletét nem kívánja módosítani. Az 

önkormányzat településkép-érvényesítő eszközei tekintetében a 

képviselő-testületet illető hatáskör polgármesterre történő 

átruházásáról a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

önkormányzati rendelet módosításával már rendelkezett. 

 

Vegyes ügyek: 

 

Kovács János polgármester: ismerteti a testületi anyaggal kiküldött támogatói okirat tartalmát a 

nyertes pályázat kapcsán. 

 

3. A polgármester jutalmazására vonatkozó javaslat 

 Előterjesztő: Bor Ilona alpolgármester 

 

Bor Ilona alpolgármester: Kovács János polgármester 2020-21 évi munkáját értékelve javasolja 

részére jutalom megállapítását, az előterjesztésnek megfelelően 3 havi illetményének megfelelő 

összegben. A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testületet illető hatáskörökben a polgármesternek 

kellett eljárnia és döntést hoznia. A feladatait a testület nevében is ellátta. A település érdekében 

végzett kiemelkedő munkáját értékelve indokoltnak tartja jutalmazását. A 2021. évi költségvetésében a 

jutalom fedezetét betervezte az önkormányzat. 

Kovács János polgármester: jelzi, hogy személyesen érintett, nem kíván a döntéshozatalban részt 

venni. 

Hertelendy Károly képviselő: egyet ért az alpolgármester asszony által ismertetett javaslattal és az 

indokolásával is. 

További vélemény, kérdés nem hangzott el, Bor Ilona alpolgármester feltette szavazásra a határozati 

javaslatot 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – meghozta a 

következő határozatot. 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

51/2021. (X. 21.) önkormányzati határozata 

 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Kovács János polgármester részére a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H § -a 

alapján, a 2020-2021. években végzett munkája értékelése 

alapján jutalmat állapít meg, melynek összege a polgármester 

illetményének 3 havi összege, azaz bruttó 1.032.240.-Ft. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy 

intézkedjen a polgármester jutalmának 2021. évi kifizetéséről, 

melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés személyi juttatás 

előirányzatából biztosítja. 

 

Határidő:  2021. november 30.  

Felelős:   alpolgármester, jegyző  
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Kovács János polgármester egyidejűleg javasolja a képviselő-testület számára, munkájuk 

szervezéséhez 3 db mobiltelefon készülék és tartozékok beszerzését, legfeljebb összesen 600.000.-Ft 

összegben. 

Hertelendy Károly képviselő: valóban nagy szükségük volna rá. Egyet ért a javaslattal. 

További vélemény, kérdés nem hangzott el, Kovács János polgármester feltette szavazásra az 

elhangzott javaslatot. 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő 

határozatot. 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

52/2021. (X. 21.) önkormányzati határozata 

 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

képviselő-testület számára jóváhagyja munkájuk szervezéséhez 

3 db mobiltelefon készülék és tartozékok beszerzését, legfeljebb 

összesen 600.000.-Ft összegben. 

A beszerzés forrását a 2021. évi költségvetés dologi kiadásai 

terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a beszerzés érdekében a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő:  2021. december 1. 

Felelős  polgármester 

 

Kovács János polgármester: javasolja a közmeghallgatáson jelzett közérdekű felvetés alapján, hogy 

a községben lévő gazdátlan állatok ivartalanítására 30.000.-Ft-ot biztosítsanak. 

Hertelendy Károly képviselő: Egyetért a javaslattal.  

További vélemény, kérdés nem hangzott el, Kovács János polgármester feltette szavazásra a határozati 

javaslatot 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő 

határozatot. 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

53/2021. (X. 21.) önkormányzati határozata 

 

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

községben lévő gazdátlan állatok ivartalanítására 30.000.-Ft-ot 

biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a beavatkozás elvégzése 

érdekében vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes 

állatorvossal. 

 

Határidő:  2021. december 1. 

Felelős  polgármester 

 

Kovács János polgármester elmondja, hogy lejárt határidejű önkormányzati döntésről nem tud számot 

adni. 




