Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2011. február 9-én megtartott rendes nyilvános
testületi üléséről
Jelen vannak: Térmeg György
polgármester
Jákobné Szász Erika képviselő
Csonka Csaba
képviselő
Távolmaradását bejelentette:

Dr. Jaskó Sándor
Vinklár László

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Simon János
jegyző
Horváth Gergely IKSZT vezető
Hordó Heléna
Vajtáért Közhasznú Egyesület elnök

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat és a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy 3 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom.
Megkérem a testületet, hogy a kiküldött meghívóban felsorolt napirendi pontokat fogadja el.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Jákobné Szász Erikát és Csonka Csabát ajánlom, aki egyetért,
kérem kézfeltartással szavazzon.
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal
mellőzésével – elfogadta a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Naprendi pontok:
1) Az Alapi Óvoda 2011. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
2) A Cecei Általános Iskola 2011. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
3) Vajta Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
4) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007(II.27.)Ktr.
számú rendelet módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
5) A helyi szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
3/2009(II.12.)Ktr. számú rendelet módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
6) Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének tárgyalása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
7) Tájékoztató a Vajtáért Közhasznú Egyesület munkájáról
Előadó: Hordó Heléna elnök
(szóbeli előterjesztés)

8) Tájékoztató az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkájáról
Előadó: Horváth Gergely IKSZT vezető
(szóbeli előterjesztés)
9) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
10) 2011. évi víz-és csatornadíjak megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
11) Bejelentések, egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Az Alapi Óvoda 2011. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, a 2011. évi költségvetés
elfogadásán kívül szükség van a 2010. évi költségvetés módosítására, az ehhez szükséges
anyagot a testület tagjai szintén megkapták. Javaslom az Alapi Óvoda 2010. évi költségvetés
módosításának valamint a 2011. évi költségvetésének elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Óvodai
Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése módosítására irányuló előterjesztést
és az alábbi tartalommal egyetértő véleményét nyilvánítja:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 185.684 ezer forintra, kiadási
előirányzatának 185.684 ezer forint összegre történő módosítását elfogadásra
javasolja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 85.006 ezer
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 21.782 ezer forintra, dologi és
egyéb folyó kiadási előirányzat 55.079 ezer forintra, támogatásértékű működési
kiadás előirányzat 12.436 ezer forintra, szociális juttatás előirányzat 21 ezer
forintra, felhalmozási kiadások előirányzat 11.360 ezer forintra
történő
módosítását elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Alap község
Polgármesterét értesítse.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
5/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban:
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetésére irányuló előterjesztés
tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetéséről
alábbi véleményt alkotja:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését 2011.
január 1-jei hatállyal 138.636 ezer forint kiadási, és 138.636 ezer forint bevételi
előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 71.252 ezer forinttal, a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 19.325 ezer forinttal, dologi és egyéb
folyó kiadás előirányzatot 48.059 ezer forinttal jóváhagyja.

II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok
összesen 53.677 ezer forinttal járulnak hozzá.
Melyből az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
29.628 ezer forint
Cece Község Önkormányzata
9.007 ezer forint
Vajta Község Önkormányzata
7.228 ezer forint
Sáregres Község Önkormányzata
5.283 ezer forint
Alsószentiván Község Önkormányzata
2.531 ezer forint.

III.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése felújítási
előirányzatokat célonként továbbá felhalmozási kiadásokat feladatonként nem
tartalmaz. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésében
általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt
megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Óvodai Intézményfenntartó
Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének
időpontjában nincsenek.

IV.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése
alapján az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési
szerv költségvetése a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti
önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzat költségvetésében szerepel.

V.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Alap Község
Polgármesterét értesítse.

Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A Cecei Általános Iskola 2011. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, javaslom a Cecei
Általános Iskola 2011. évi költségvetésének elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Cecei Általános
Iskola 2011. évi költségvetését
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Vajta Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, javaslom Vajta Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 ( II.10.) Ktr. számú
rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. napirendi pont: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2007(II.27.)Ktr. számú rendelet módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: A kormányzati szervek átalakításából illetve a jogszabályszerkesztésről szóló
rendelet szabályozásai miatt szükségesség vált a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának
módosítása
az
előre
kiküldött
rendelettervezet
szerint.
Térmeg György: Javaslom a rendelettervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011 ( II.10.) Ktr. számú
rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2007(II.27.)Ktr. számú rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. napirendi pont: A helyi szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről
szóló 3/2009(II.12.)Ktr. számú rendelet módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: A módosításokra részben jogszabályi változások, részben törvényességi okok
miatt van szükség. A porták rendben tartásán kívül minden változtatás kötelező volt, de úgy
gondoltuk, hogy érdemes beépíteni a rendeletünkbe ezt a kritériumot is. Ez azt jelenti, hogy az
Önkormányzat ellenőrizni fogja a segélyezettek portáját és amennyiben ezt nem találja
rendben megvonhatja a támogatást. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy használja-e a
tulajdonában lévő kertet, ott termeszt-e növényeket.
Csonka Csaba: Nagyon jónak tartom, hogy van lehetőségünk számon kérni a lakókörnyezetek
rendben tartását. Amint láttam, ebbe beletartozik az ingatlan előtt lévő árok kaszálása is, ezek
után nem lesz arra szükség, hogy az Önkormányzat kaszáltassa az árkokat. Hiba volt
bevezetni ezt a rendszert, minimális idő ráfordításával mindenki meg tudná oldani az
ingatlana előtt lévő árok rendben tartását, nem beszélve arról, hogy az Önkormányzatnak
mekkora kiadást jelent mindez.
Térmeg György: Természetesen egyetértek, de az árkok kaszálását továbbra is el fogja
végeztetni az Önkormányzat, már csak azért is mert ez a rendelet csak a bérpótló juttatásban
részesülőkre vonatkozik.
Javaslom a rendelettervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011 ( II.10.) önkormányzati
rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
3/2009.(II.12.)Ktr. rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. napirendi pont: Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének tárgyalása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt felénk,
kifogásolják, hogy a jegyzőkönyvek későn kerülnek beküldésre. A késedelemben a hivatalunk
is hibás, de felhívom a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a hitelesítők késedelme is
közrejátszik ebben.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 02/61-1/2011. számú törvényességi
észrevételben foglaltakat tudomásul veszi, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Simon János jegyző
Határidő: azonnal

Simon János: Valamint kifogásolták a kommunális adóról szóló 16/2010(XII.16.)Ktr. számú
rendelete, a rendelet címében hibásan került megadásra a módosítani kívánt rendelet száma.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011(II:10.)Ktr. számú rendelete
a kommunális adóról szóló 5/2005(IV.06.)Ktr. rendelet módosításáról szóló
16/2010(XII.16.)Ktr. rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7. napirendi pont: Tájékoztató a Vajtáért Közhasznú Egyesület munkájáról
Előadó: Hordó Heléna elnök
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: A Vajtáért Közhasznú Egyesület vezetőségváltáson ment keresztül, felkérem
Hordó Helénát, hogy tájékoztassa a testületet az eddigi munkáról és a jövőbeli tervekről.
Hordó Heléna: Hosszadalmas papírmunka után végre sikerült hivatalosan is bejegyeztetni a
vezetőségi tagok leváltását, ez nem volt egyszerű feladat, több hónapos munka eredménye.
Ennek ellenére már büszkélkedhetünk egy nyertes pályázattal, melyen 200 ezer forint értékű
könyvet nyertünk a könyvtár számára. Két pályázatunk van jelenleg elbírálás alatt, illetve egy
már készülőben, melyet február közepéig fogunk benyújtani. Jövőbeni terveink között is a
pályázatok figyelése, benyújtása szerepel fő célként, rendezvényeket nem kívánunk szervezni,
ezt időnk már nem engedi. Jelenleg 60 ezer forint van a számlánkon, melyet az előző
vezetőség fizetett vissza. Megállapodást kötöttünk egy könyvelővel, aki vállalta, hogy rendbe
teszi az egyesület elszámolásait visszamenőleg is. Sajnos az elődök igen kevés
dokumentummal tudtak szolgálni, így ez nem lesz egyszerű feladat. Az egyesület
működéséhez szükség van az önkormányzat anyagi támogatására, a legtöbb pályázatnak van
úgynevezett regisztrációs díja melyet ki kell fizetni, illetve a könyvelő díja és az egyéb
működési költségek problémát jelentenek. Arra is van lehetőség, hogy a civil szerveződések,
énekkar, hastánc csoport támogatását ezek után az egyesületen keresztül biztosítsa az
Önkormányzat, de ezen felül támogatást nem tudunk adni. szükség lenne még egy helyre,
ahol a taggyűléseket le tudjuk bonyolítani, megbeszéléseinket meg tudjuk tartani.
Térmeg György: Javaslom, hogy az egyesület egyeztessen a csoportokkal, hogy kinek mennyi
támogatásra van szüksége. Helyet csak akkor tudunk biztosítani, ha a Faluház berendezései
beszerzésre kerülnek és rendeződik az ott tevékenykedők elhelyezése.
Jákobné Szász Erika: Azt szeretném kérni az egyesülettől, hogy segítsenek a tánc és
énekcsoportoknak a pályázati lehetőségek kihasználásában.
Csonka Csaba: Nagyon örülök annak, hogy újra működik az egyesület, kitartást kívánok
ennek folytatásához.
Térmeg György: Javaslom a beszámoló elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Vajtáért
Közhasznú Egyesület munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal

8. napirendi pont: Tájékoztató az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkájáról
Előadó: Horváth Gergely IKSZT vezető
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: Megkérem Horváth Gergelyt, hogy tartsa meg beszámolóját.
Horváth Gergely: Az elmúlt időszakban a könyvtár visszaköltözött a Faluház épületébe, a
Megyei Könyvtár munkatársai itt jártak, írásban fogják közölni észrevételeiket, elöljáróban
annyit mondtak, hogy a könyv állomány nagy részét le kell selejtezni illetve új leltárt,
nyilvántartást kell felvenni. Az Erdős Zoltán közbenjárására a Paksi Atomerőműtől 15
garnitúra számítógépet fogunk kapni, így biztosított lesz a számítógép terem berendezése.
Felvettem és tartom is a kapcsolatot a helyi csoportokkal akik használják a Művelődési Házat.
Az árusokat fogadom, tőlük a bérleti díjat elveszem. Az egyesülethez hasonlóan tervezem a
pályázatok figyelését kihasználását és bármilyen jellegű közösségi program szervezésében
lebonyolításában részt kívánok venni. A könyvtár költöztetése közben kezembe akadt egy
testületi döntés, melyben támogatási keretet nyújtanak 2010 évre új könyvek beszerzéséhez,
szeretném megkérdezni, hogy az ebből fel nem használt összeget az idei évben elkölthetem-e.
Térmeg György: Az a keret a 2010. évre szólt, a fennmaradt összeg felhasználására az idei
évben nincs lehetőség.
Csonka Csaba: A Paksi Atomerőműtől már kaptunk számítógépeket, azok hova kerültek?
Térmeg György: A hivatalba illetve a cecei iskolába is került azokból a gépekből.
Simon János: Gergely feladata lesz a vajtai honlap karbantartása is, illetve megemlíteném,
hogy a rendezvények kitalálása, szervezése, lebonyolítása is a feladatköréhez tartozik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli anyagot mellékeltünk, kérem az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a
következők szerint hagyja jóvá:
1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi
személyiséggel-rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti.
3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező közigazgatási hivatalnak,
valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a a Magyar Államkincstár illetékességgel
rendelkező Igazgatóságának.
4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
5./a Társulási Megállapodás V/1.c) pontja második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke
köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.
6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága
végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre
szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.
7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Felügyelő Bizottság
4.KDV Projekt Iroda
8./a Társulási Megállapodás VII/1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társult tagi önkormányzatok a Ttv. 10. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megállapodnak abban, hogy a Tanács 11 fő
képviselőből áll.
A Tanács tagjait a Társulási Megállapodásban meghatározott térségek választják.
Minden térség 1 képviselőt (térségi képviselő) választ. A térségi képviselő megválasztásához
minden egyes a térségbe tartozó tagi önkormányzat képviselő-testületének döntése szükséges.
Térségi képviselőjelöltre a térség polgármesterei tesznek javaslatot.
A Társulás Térségei: Adonyi, Dömsödi, Dunaújvárosi, Budaőrs-Martonvásári, Móri,
Oroszlány-Esztergomi, Polgárdi, Sárbogárdi, Székesfehérvári, Várpalotai, Velencei. A
Térségekhez tartozó tagi önkormányzatok felsorolását a Társulási Megállapodás bevezető
része tartalmazza.
A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
9./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (
kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
10./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hatodik bekezdés első mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:

Ha a Tanács tagja akadályoztatva van, helyettesítéséről a tag képviselő-testülete határozatban
rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács
elnökének meg kell küldeni.
11./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a
tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos szavazás
tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács
tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.
12./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont tízedik bekezdése második mondattal egészül
ki a következők szerint:
A Társulási Tanács tagja évente legalább 1 alkalommal kezdeményezi Térségi ülés
összehívását, ahol beszámol a Társulás működéséről, a projektek bonyolításáról.
13./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont tizenkettedik bekezdése második mondattal
egészül ki a következők szerint:
A jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül elektronikus formában meg kell küldeni a tagi
önkormányzatok részére.
14./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
15./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a
következők szerint:
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
16./a Társulási Megállapodás VII/2. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Térségi ülések-Taggyűlés
Évente legalább 1 alkalommal Térségi ülést kell tartani. A Térségi ülést a térség által
választott képviselő hívja össze a térség bármely településére. A Térségi ülésen a térség tagi
önkormányzatainak polgármesterei vesznek részt. Akadályoztatásuk esetén a VII/1.2. pont
hatodik bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A Térségi ülésen a térségi képviselő
beszámol a Társulási Tanács munkájáról, döntéseiről, a Társulás projektjeinek pénzügyi és
műszaki állapotáról, a következő időszak feladatairól.
A Térségi ülések lebonyolítása a Projekt Iroda feladata. Az ülésről jegyzőkönyvet kell
készíteni és jelenléti ívet kell vezetni.
Évente egy alkalommal Taggyűlést kell tartani. A Taggyűlést a Társulási Tanács elnöke hívja
össze. A Taggyűlésen a tagi önkormányzatok polgármesteri vesznek részt, akadályoztatásuk
esetén a VII/1.2. pont hatodik bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A Taggyűlésen a
Társulási Tanács elnöke beszámol a Társulási Tanács működéséről, a Társulási Tanács által
vállalt kötelezettségekről, szerződésekről, a Társulás gazdasági helyzetéről. A Társulási
Tanács elnöke átfogó beszámolót ad a Társulás projektjeinek lebonyolításáról.
A Taggyűlés lebonyolítása a Projekt Iroda feladata. A gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni
és jelenléti ívet kell vezetni.

17./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Iroda (KDV Projekt Iroda)
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda
látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt Iroda.
A Projekt Iroda a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16.§ (1)
bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltató költségvetési szerv (gazdasági-pénzügyi-műszaki
ellátást végző közintézmény). A 2008. évi CV. törvény a 18.§ (1) bekezdése szerint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv.
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó,
foglalkoztatottak létszámát.
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője
gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett a munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke
gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a
Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt,
váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:
-A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
Értekezletek, ülések megszervezése,
A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának
segítése,
Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése,
határozatok végrehajtása,
Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek,
Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos
döntések előkészítése,
A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése
A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott
társulási feladatok előkészítése, végrehajtása.
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
18./a Társulási Megállapodás VII/4. pont első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a projekt megvalósulási
területéhez (térségeihez) igazított ellenőrző-felügyelő szervként 11 főből álló Felügyelő
Bizottságot hoznak létre.
-

19./a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
20/a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is.
21./a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő:azonnal
10. napirendi pont: 2011. évi víz-és csatornadíjak megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, javaslom a vízdíjak
emeléséről szóló rendelet lefogadását.
Csonka Csaba: Van más lehetőségünk, mi történne, ha nem fogadnánk el?
Simon János: Nincs sok választás, de úgy gondolom, hogy a 4-5%-os emelés még
elfogadható.
Jákobné Szász Erika: Van arra lehetőség, hogy a fürdő, mint nagy közületi fogyasztó
kedvezményt kapjon, és ha igen akkor kinek kell ezt kérni?
Térmeg György: Az üzemeltető keresse fel a szolgáltatót ennek érdekében. Javaslom az
előterjesztés elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011(II.10.)Ktr. számú rendelete
az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 19/2007 (XII.21.)Ktr. számú
rendeletének módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
11. napirendi pont: Bejelentések, egyebek
Térmeg György: A testületi anyag mellé elküldtük a megbízott szakemberek által kiállított
árajánlatot, mely a 715 hrsz.-ú árok iszaptalanítására vonatkozik. Az árajánlaton szereplő
összeg finanszírozható a három képviselő tiszteletdíjából.
Csonka Csaba: Mégis mekkora részről van szó, a teljes levezető árok tisztítását lehet ez alatt
érteni?
Térmeg György: A szakértők végég járták a területet, de ha a testület gondolja, a következő
testületi ülésre meghívjuk az ajánlat készítőjét, aki biztosan bővebb tájékoztatást tud adni.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy polgármesterként feljelentést tettem egy ügyfelünk
ellen, az ügyet a Sárbogárdi Rendőrkapitányság áttette a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysághoz.
Másik információ, melyet szeretnék megosztani, hogy a Térmeg Kft. eladta a Homok Kft.-ben
lévő tulajdonjogát Dr. Térmeg Melinda részére. Az Önkormányzat egyeztetést
kezdeményezett egy oroszországi szervezettel, akik érdeklődnek a fürdő üzemeltetése,
megvétele iránt. Március hónapban vendégül láthatjuk ezen szervezet küldöttjét.
Csonka Csaba: Felkeresett Farkas Mihály volt településőr, hogy egy éve hiányzik ahhoz, hogy
nyugdíjba vonulhasson, szeretném megkérdezni van-e arra lehetőség, hogy tovább
foglalkoztassuk.
Térmeg György: Erre nincs lehetőség, a településőrséget az állam nem támogatja tovább,
közcélúként pedig nem tudjuk foglalkoztatni az új, megszigorított szabályozás miatt.
Csonka Csaba: Úgy gondolom, hogy Vajtán is lenne igény egy urnafal kialakítására, van erre

lehetőség, meg lehet ezt oldani?
Simon János: Biztosan meg lehet oldani, kell kérni egy árajánlatot, illetve fel kell keresni az
ÁNTSZ-t, hogy milyen feltételei vannak egy urnafal létrehozásának, valamint kérni kell az
egyház beleegyezését.
Csonka Csaba: Szeretném megkérdezni, hogy a beruházások ki lettek-e fizetve
maradéktalanul, ugyanis olyan panaszt hallottam, hogy az alvállalkozók nem kapták meg a
pénzüket.
Térmeg György: Természetesen az Önkormányzat kifizette a fővállalkozót.
Csonka Csaba: Döntöttünk arról, hogy bankot váltunk, ez meg fog történni?
Térmeg György: Mivel az OTP igen megnehezítette a dolgunkat a beruházások
előfinanszírozásánál, így valóban ezt a döntést hoztuk, ami meg is fog valósulni várhatóan
április hónapban.
Csonka Csaba: Panaszkodott a lakosság, hogy a kihirdetett árusítások elmaradtak többször is
egymás után, mi ennek az oka.
Horváth Gergely: Nem tudtak bepakolni az épületbe az építkezés miatt ott álló gépektől és a
kapuba állított konténertől.
Csonka Csaba: Az új közfoglalkoztatási törvény mennyire korlátozza, hogy kit
alkalmazhatunk?
Térmeg György: Senkit sem vagyunk kötelesek foglalkoztatni, kaptunk egy , amiből
gazdálkodhatunk, de úgy gondolom, hogy az az érdekünk, hogy azokat alkalmazzuk ismét,
akikkel nem volt probléma, akik elvégezték a rájuk bízott feladatokat.
Jákobné Szász Erika: A településen több, mint száz megkeresést küldtünk ki, ami a
polgárőrség létrehozására biztatja a lakosságot, egy héten belül összehívunk egy gyűlést, ahol
lehetőség lesz a Polgárőr Egyesület létrehozására. Az elmúlt hetek történéseit figyelembe
véve nagyon nagy szükség lenne egy ilyen szervezetre, ez mindannyiunk érdeke. Szerencsére
úgy látom pozitív fogadtatása van a dolognak.
Csonka Csaba: Támogatom az ötletet, persze ehhez az is kell, hogy a rendőrség
együttműködjön velünk.
Jákobné Szász Erika: A környező településeken működnek ilyen szervezetek, pont ezért
meghívtam a pálfai polgárőrők vezetőjét, illetve a körzeti megbízottunkat is.
Csonka Csaba: Szeretném a testület, az önkormányzat segítségét kérni. Az általam
üzemeltetett Pikoló Söröző nyitva tartását 22 óráig engedélyezte az eljáró hatóság. Ez nekem
hatalmas bevételkiesést jelent, illetve a szórakozni vágyóktól is elveszik a lehetőséget.
Mindez a köztem és a szomszédok között fenn álló személyes ellentét miatt.
Simon János: Ez egy hatósági ügy, melyben nem mi járunk el, ebbe semmilyen beleszólásunk
nincs. Nem hiszem, hogy lenne erre valamilyen megoldás, hiszen a szomszédoknak mindig
hangos lesz a zene bármit is teszel, ha személyes ellentétről van szó. Amúgy sem egy
egyszerű kérdés annak megítélése, hogy zavaró volt-e vagy sem a hangerő illetve a zaj.
Térmeg György: Sajnos, mint az a jegyző úr is elmondta nem tudunk segíteni, javaslom, hogy
vidd bíróság elé az ügyet.
Jákobné Szász Erika: Milyen kritériumai vannak annak, hogy valaki szociális ellátott legyen.
Simon János: A Háló egy teljesen önálló szervezet, az Önkormányzat nem szólhat bele abba,
hogy ki legyen ellátott és ki nem. A térítési díj összege függ az ellátott jövedelmétől.
Elfogadásra javaslom az anyakönyvi eljárás díjairól szóló rendelettervezetet. A tervezet
tartalmazza, hogy az anyakönyvvezető díjazásban részesül, ha a házasságkötés munkaidőn
kívül történik. Úgy gondolom, hogy a házasulni vágyóktól ne kérjünk semmit a szolgáltatás
fejében.
Térmeg György: Javaslom a rendelettervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011(II.10.)Ktr. számú rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól.
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Térmeg György: Holik Helga óvodavezető előterjesztéssel élt a testület felé, mely az óvoda
nyári zárva tartásáról szól, a zárva tartást 2011.07.18-tól 2011.08.31-ig tervezik, aki ezzel
egyetért kérem kézfeltartással szavazza meg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda Vajtai Tagintézményének
nyári zárva tartási idejével egyetért.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
Simon János: A település lakossága aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy a
szemétszállítás kéthetente történjen. Több mint 90 aláírás szerepel az íveken, ez a lakosság
10%-a.
Térmeg György: Nem tartom alátámasztottnak az igényt, természetesen értem, hogy egy
egyedülállónál nem telik meg a 120 literes edény, de a családoknál biztosan nem lenne elég a
két hetente történő szállítás.
Csonka Csaba: Az én négy tagú családomnál megtelik egy hét alatt az edény, úgy is, hogy a
műanyag palackokat nem dobjuk ki.
Simon János: Pont emiatt félő, hogy az el nem szállított szemét az utak mellé, erdőkbe kerül.
Jákobné Szász Erika: A legjobb megoldás az lenne, ha válaszható lenne egy kisebb űrtartalmú
edény is a szállítás pedig ugyanúgy hetente történne. Aki kisebb kukát szeretne vásárolja meg
magának, így kevesebb díjat számolna fel a szolgáltató, persze amennyiben erre van
lehetőség. Hozzáteszem, hogy amikor a komposztáló ládákat osztottuk nem volt túl nagy az
érdeklődés, pedig ezzel a módszerrel jelentősen csökkenthető a háztartási hulladék
mennyisége.
Térmeg György: Meg fogjuk keresni a szolgáltatót ezzel kapcsolatban, ezt én is jó
megoldásnak tartom, ha kivitelezhető. A következő testületi ülésen tájékoztatom a testületet a
szolgáltató által kínált lehetőségekről. Ezt figyelembe véve javaslom a lakossági kérelem
elutasítását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szemétszállítási ügyben a Vertikál Zrt.-nél eljárjon.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: folyamatos
Térmeg György: A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megküldte az
önkormányzatoknak a 2011. évi hozzájárulásokkal kapcsolatos kimutatást. A Társulás nem
tudta elfogadni illetve elkészíteni a költségvetését, ezért javaslom, hogy az erről szóló döntést
napoljuk el.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2011(II. 09.) Kth.számú határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
előterjesztésének ügyében a döntést elnapolja.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: folyamatos
Térmeg György: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, akkor mindenkinek köszönöm a
megjelenést, egyben a testületi ülést berekesztem.
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