
Jegyzőkönyv 

Vajta Község Képviselőtestületének 2011. március 23-án megtartott rendes nyilvános 

testületi üléséről 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Jákobné Szász Erika   képviselő    

  Csonka Csaba              képviselő           

                          Vinklár László             képviselő 

 

 

Távolmaradását bejelentette:         Dr. Jaskó Sándor      képviselő            

                                                            

 

Tanácskozási joggal meghívott:     Simon János         jegyző 

             

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat és a megjelent érdeklődőket. 

Megállapítom, hogy 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. 

Megkérem a testületet, hogy a kiküldött meghívóban felsorolt napirendi pontokat fogadja el, 

azzal a napirendi módosítással, hogy második helyen a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Kft. árajánlata kerül megtárgyalásra. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vinklár 

Lászlót és Csonka Csabát ajánlom, aki egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal 

mellőzésével – elfogadta a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot. 

 

Naprendi pontok: 

1) Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

2) Szekszárd-Paksi Vizgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. árajánlatával kapcsolatos 

előterjesztés megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

3) Vajta Községi Önkormányzat 2010-2014.évi gazdasági programjának megalkotása  

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

4) Beszámoló a gyermekvédelem és a gyámügy 2010.évi munkájáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

5) Beszámoló az Időskorúak Gondozási Központjának 2010.évi munkájáról  

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

6) Beszámoló a Dél-mezőföldi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi munkájáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 



7) Beszámoló a Vajtai Polgári Sportegyesület 2010.évi munkájáról 

Előadó: Vinklár László elnök 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

8) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására 

vonatkozó igény megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

9) Bejelentések, egyebek 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Hulladékszállítással kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, a Vertikál Zrt. tájékoztatta 

a Hivatalunkat a felmerült lakossági problémákkal kapcsolatban, miszerint a hulladékot 

legalább hetente el kell szállítani, így a két hetente történő szállításra nincs lehetőség. Ezt a 

levelet közzé fogjuk tenni, hogy a lakosság is megismerhesse. Méréseik szerint a 

gyűjtőedények kihasználtsága 85-90%-os, nem tartják jó megoldásnak a kisebb 

gyűjtőedények kihelyezését, mivel ezek nagyarányú igénybevétele oda vezetne, hogy ezek 

ürítése ugyanannyiba kerülne, mint a 110 literes edényé. 

Természetesen megértem a lakosság panaszát, de ennél többet nem tudunk tenni. 

Palcsek György: Felháborít ez a rendszer, nekem nincs szemetem, a kukámat is visszaadtam, 

milyen jogon kérnek tőlem pénzt olyan szolgáltatásért, amit nem veszek igénybe. Olyan 

tartozásokat követelnek rajtam, amit kifizettem, bemutattam róla a csekket. Vidéken az ember 

nem termel annyi hulladékot, mint egy városi, mi komposztálunk, állatokat tartunk. 

Mélységesen fel vagyok háborodva, bíróság elé fogom vinni az ügyet, velem ne fizettessenek 

levegő díjat. A testület tette kötelezővé a fizetést, leírja a szolgáltató a levelében. 

Vinklár László: A szolgáltató ilyent sehol nem állít, a szemétszállítás rendjét, országos 

rendelet írja elő. 

Térmeg György: Önnek sem tudok mást mondani, csak ami a Vertikál Zrt. levelében áll, 

amennyiben úgy gondolja, hogy ezzel bírósághoz kell fordulni, tegye.  

2. napirendi pont: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. árajánlatával 

kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

Térmeg György: Az előző testületi ülésen tárgyaltuk a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Kft. által beadott árajánlatot, de nem tudtunk döntést hozni. Mai ülésünkön 

megjelent a cég képviseletében Péter Zsolt, aki tájékoztatást tud adni az elvégzendő 

munkáról. 

Péter Zsolt: Köszöntök mindenkit, gondolom a testület tagjai tudják melyik árokról van szó, 

az árajánlat magában foglalja az árok tisztítását egy meglévő bukótól az út alatti átereszig, 

illetve ennek tisztítását. Az iszapot kiemeljük az árokból és elterítjük az árokparton egy hat 

méteres sávban. Az árok melletti részen valaki már elveteményezett, erre a részre kénytelenek 

vagyunk rámenni, természetesen megpróbáljuk minimalizálni a taposási kárt. A munkálatokat 



megrendelés esetén, április elején el tudjuk kezdeni, és egy-két héten belül el is tudjuk 

végezni. 

Csonka Csaba: Borsodi Károly telkét érintheti a taposási kár. 

Térmeg György: Megoldható, hogy az abban a sávban kitermelt földet máshol terítsék el, ha 

ez lenne a tulajdonos kérése? A gazda kárigényét ki fogja megtéríteni? 

Péter Zsolt: Természetesen megoldható. Belefér a költségekbe. Jó lenne tudni előre, hogy 

mennyi az igény, de át tudjuk vállalni. 

Csonka Csaba: Ha jól tudom, van egy kocsibejáró is azon a szakaszon, nem okoz problémát? 

Péter Zsolt: Felmértük a területet, nem fog problémát jelenteni. 

Vinklár László: Hány embert érint? 

Péter Zsolt: Sokat fog javítani a helyzeten, a fenékszint lejjebb kerül, mindenki tudja, hogy az 

elmúlt két év mennyire csapadékos volt. 

Térmeg György: Javaslom az árajánlat elfogadását, illetve a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Kft. megbízását a kivitelezési munkákkal. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. árajánlatáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Kft. 715 hrsz.-ú árok 530 fm-en történő iszaptalanításra benyújtott, 

1.690.250,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

3. napirendi pont: Vajta Községi Önkormányzat 2010-2014.évi gazdasági programjának 

megalkotása  

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, kérem Vajta Község 

Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjának elfogadását. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata Vajta Község Önkormányzat 2010-2014.évi gazdasági programjának 

megalkotásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vajta Községi Önkormányzat 2010-2014.évi 

gazdasági programját megismerte és az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

4 éves gazdasági programja 

 

2010-2014. 

 



Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 

LXV.tv. 91.§(7) bekezdése alapján az alábbi gazdasági programot alkotja: 

 

I. 

 

VAGYONGAZDÁLKODÁS, KÖZSÉGÜZEMELTETÉS, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS. 

 

 

Út-, járdahálózat fenntartása, csapadékvíz elvezetése: 

 

- Belterületi úthálózat TEÚT pályázattal, és egyéb pályázatokkal történő    

      felújítása, karbantartása.  

- A szilárd burkolat nélküli utcákban biztosítani kell a folyamatos 

kátyúmentesítést.   

- Folyamatosan karban kell tartani a településen lévő járdákat.  

- Az elkészült tervek alapján pályázati tőke igénybe vételével el kell készíteni 

a teljes belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját. 

 

Temető fejlesztés: 

 

- Elsődleges cél a temető rendjének fenntartása, a temető tisztítása. 

- Távolabbi cél a temető infrastruktúrájának bővítése (urnafal, kerítés stb.) 

 

Környezet és természetvédelem: 

 

- Tovább kell fejleszteni a környezetvédelemmel kapcsolatos propaganda 

tevékenységet, a polgárok számára ismertté kell tenni a falú környezeti 

állapotát. 

- Folytatni kell a civil szervezetek, és a helyi társadalom széles rétegeinek 

bevonását a környezetvédelmi kérdésekbe. 

- Folyamatosan biztosítani kell a településen a közterületek tisztaságát. 

- Előkészületeket kell tenni a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. 

 

Vagyongazdálkodás: 

 

El kell kezdeni az önkormányzati tulajdonú lakóépületek és intézmények felújítását. 

Hangsúlyt kell helyezni a faluképet emelő és abba illő homlokzatok felújítására. 

 

Beruházások, felújítások:  

 

- Be kell fejezni a faluközpont rekonstrukcióját. 

- Európai Uniós források bevonásával meg kell valósítani a szennyvíztisztító 

átalakítását. 

II. 

 

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, IDEGENFORGALOM 

 

Foglalkoztatáspolitikai célkitűzések: 

 

- Munkahely teremtési lehetőségek felkutatása. 



- Vállalkozások versenyképességének támogatása. 

 

Idegenforgalom, turisztika:  

 

- Lehetőségeket kell keresni az idegenforgalommal foglalkozók segítésére. 

- Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatni kell a fürdő üzemeltetését, 

felújítását, bővítését. 

- Támogatni kell a településen lévő szolgáltatások bővítését, egyben a lakosság 

és a településre látogatók szélesebb ellátottságát(pl.: helyi pénzintézeti fiók 

stb.). 

 

III. 

 

INTÉZMÉNYRENDSZER, SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Községháza: 

 

- A hivatal teljes felújítását el kell végezni.  

 

 Napközi otthonos Óvoda: 

 

- Fontos az óvoda megtartása, szakmai színvonalának megőrzése. Ha lehetőség 

nyílik meg kell kezdeni az új óvoda építését 

 

Konyha, étterem: 

 

- A konyha és étterem felújítását el kell végezni.  

 

Orvosi rendelő: 

 

- Az energia takarékosabb üzemeltetés érdekében célszerű lenne a nyílászárók 

cseréje. 

 

Szolgálati lakás: 

- A szolgálati lakás teljes rekonstrukcióját el kell végezni. 

 

Összességében törekedni kell a település lakosságot és elsősorban fiatalokat megtartó 

képességének növelésére, élhetőbb település kialakítására. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Beszámoló a gyermekvédelem és a gyámügy 2010.évi munkájáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, kérem a gyermekvédelem 

és a gyámügy 2010.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata a gyermekvédelem és a gyámügy 2010.évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem és a gyámügy 2010.évi 

munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Beszámoló az Időskorúak Gondozási Központjának 2010.évi munkájáról  

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, kérem az Időskorúak 

Gondozási Központjának 2010.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata az Időskorúak Gondozási Központjának 2010.évi munkájáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Időskorúak Gondozási Központjának 

2010.évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Beszámoló a Dél-mezőföldi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat 

2010.évi munkájáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, kérem a Dél-mezőföldi 

Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását, 

illetve megemlíteném, hogy a helyi munkatárssal meg vagyunk elégedve, munkáját, 

lelkiismeretesen, precízen végzi. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata a Dél-mezőföldi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi munkájáról 
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-mezőföldi Szociális- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2010.évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont: Beszámoló a Vajtai Polgári Sportegyesület 2010.évi munkájáról 

Előadó: Vinklár László elnök 

    (írásbeli előterjesztés) 



Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, mely véleményem szerint 

nem megfelelő, hiszen ha jól látom, ez egy költségvetés. Javaslom a napirendi pont 

tárgyalásának elnapolását. 

Jákobné Szász Erika: Nem értem a problémát, a beszámoló tartalmazza, hogy a 

Sportegyesület mire fordította a számára megítélt támogatást, annyi a probléma, hogy rossz a 

cím. 

Vinklár László: Úgy gondolom, hogy nem lehet szöveges kiegészítést írni ehhez, de ha erre 

van igény, a következő testületi ülésre elkészítem. A számokból minden látszik. 

Térmeg György: Ahogy látom az egyesület eredményesen gazdálkodott a támogatásunkkal, 

illetve nincs is szüksége a támogatásra ekkora összegű szponzori támogatások mellett. 

Vinklár László: Nincs szükségünk a támogatásra a működéshez, az idei évi támogatást a pálya 

rendbehozatalára kívánjuk fordítani. 

Térmeg György: Azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a pénzbeli támogatás mellett az 

Önkormányzat fizeti a közüzemi díjakat, illetve 4 órában egy alkalmazottat. 

Jákobné Szász Erika: Mi kellene a pályához, amivel helyre lehetne hozni? 

Vinklár László: Egy réteg jó minőségű virágföld és fűmag, az ezzel kapcsolatos munkákat a 

csapattagok megoldanák. 

Térmeg György: A költségvetésben megszavaztunk egy 1 milliós támogatást a sport részére, 

de úgy gondolom, hogy az Önkormányzatnak is spórolni kéne, jó lenne látni egy kalkulációt 

mennyibe kerülne a pálya rendbe hozatala. Figyelembe kell venni azt is, hogy támogatnunk 

kell a többi vajtai civil csoportot is. 

Vinklár László: Készítek egy kalkulációt a következő ülésre. 

Simon János: Kiírtak egy pályázatot a sportlétesítmények felújítására, de amilyen bizonytalan 

a pálya sorsa nem érdemes pályázni. 

Térmeg György: Javaslom a Vajtai Polgári Sportegyesület 2010.évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata a Vajtai Polgári Sportegyesület 2010. évi munkájáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Polgári Sportegyesület 2010.évi 

munkájáról szóló beszámoló megismerte és elfogadta. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

8. napirendi pont: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, kérem az előterjesztés 

elfogadását. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (III.23.) Önkormányzati 

határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 



 

1.Vajta Község Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 

alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Vajta Község Önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.  
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a Cece 

Nagyközség Önkormányzat székhelyű körjegyzőséghez tartozik.  
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és 

körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint felmentéssel 

rendelkezik. 

d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns.  
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen ………… ezer forint összegű bevételt tervez.  
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.  

 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 29.158 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.  
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 

könyvvizsgáló elfogadta. 

d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 

elutasító záradékkal látta el. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

9. napirendi pont: Bejelentések, egyebek 

Térmeg György: Tájékoztatom a testületet, hogy a Vajtáért Közhasznú Egyesület 200.000 Ft 

értékű könyvvel támogatja a könyvtár működését. 

Térmeg György: A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztése kiosztásra került, 

javaslom a Társulási Megállapodásról szóló előterjesztés elfogadását. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításáról 

 



Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta  

„A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása” módosítására 

vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

I. 

A Képviselőtestület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 

2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Sárbogárdi 

Többcélú Kistérségi Társulás Sárbogárdon, 2005. április 29.-napján kelt Társulási 

Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a Társulási Megállapodás VII. számú 

módosítása: 

 

1. A Társulási Megállapodás IV/1.6.2.a. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„a./ Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési Főosztályának 

vezetője,” 

 

2. A Társulási Megállapodás IV/1.7. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„1.7. A Társulási Tanács területfejlesztési feladatokat megvalósító munkájáról és 

képviselt álláspontjáról 

 

1.7.1. az Önkormányzatok polgármesterei az Önkormányzat 

Képviselőtestületének, 

1.7.2. a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetének 

 

rendszeresen, de évente legalább két alkalommal köteles beszámolni.” 

 

3.  A Társulási Megállapodás IV/3. pont címe helyébe az alábbi lép 

 

„3. Szociális- és gyermekjóléti   feladatok:” 

 

4.  A Társulási Megállapodás IV/4. pont címe helyébe az alábbi lép 

 

„4. Szociális -, gyermekjóléti- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása:” 

 

5.  A Társulási Megállapodás IV/4.3. pontból törlésre kerülnek az alábbi TEÁOR 

hivatkozások:: 

 

4.3.1.„TEÁOR 853244” 

4.3.2.„TEÁOR 853233” 

4.3.3.”TEÁOR 853233” 

4.3.4.”TEÁOR 853266” 

4.3.5.”TEÁOR 853244” 

4.3.6.”TEÁOR 853255” 

 

6.  A Társulási Megállapodás IV/4.15.  pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„4.15. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

A 4.1.1 alatti intézmény vezetőjét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási 

Tanács pályázati úton bízza meg a vezetői feladatok ellátásával 5 év 

időtartamra. Amennyiben a megbízásra kerülő vezető nem az intézmény 



alkalmazottja, a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy 

felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre 

szóló kinevezése is szükséges.  

 

4.1.1. A Társulási Tanács munkáltatói jogkörébe tartozik az Intézmény 

Vezetője vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, vele 

szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak 

ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása, a vezetői megbízással 

egyidejű illetményének megállapítása. 

 

4.1.2. A 4.21.1. pontban foglaltakon túlmenően az Intézményvezető felett 

az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke 

gyakorolja.” 

 

7. A Társulási Megállapodás kiegészül a következő IV/4.17.  ponttal: 

 

„4.17. A „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási 

területére kiterjedően az intézmény székhely települése, Cece Nagyközség 

Önkormányzata a mindenkor hatályos jogszabályok alapján rendeletben állapítja 

meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint  

a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat. „ 

 

8.  A Társulási Megállapodás V/13.3.  pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„13.3. A Sárbogárdi Kistérségi Iroda létszámát, feladatait részletesen a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 

 

9.  A Társulási Megállapodás V/13.4.  pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„13.4. A Sárbogárdi Kistérségi Iroda vezetőjét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 

Társulási Tanács pályázati úton bízza meg a vezetői feladatok ellátásával 5 év 

időtartamra. Amennyiben a megbízásra kerülő vezető nem az intézmény 

alkalmazottja, a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy 

felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló 

kinevezése is szükséges. 

 

13.4.1. A Társulási Tanács munkáltatói jogkörébe tartozik az Iroda Vezetője 

vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, vele szemben fegyelmi 

eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása, a vezetői megbízással egyidejű illetményének 

megállapítása. 

13.4.2. A 13.4.1. pontban foglaltakon túlmenően az Irodavezető felett az „egyéb” 

munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.” 

 

10.  A Társulási Megállapodás VI/1.3.  pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„1.3. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet 

tartalmazó 



– indítványára, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, továbbá a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési Főosztály vezetőjének 

kezdeményezésére, szintén annak kézhezvételét követő 15 napon belül.” 

 

11.  A Társulási Megállapodás VI/1.8.  pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„1.8. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv-nek a 

Képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által 

felhatalmazott tag írja alá. 

 

 A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül 

megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési Főosztály 

vezetőjének és a Társulás tagjainak.” 

 

12. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, 

azok a Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelező  

 

II.  

 

Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat 

kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg 

felhatalmazza az VII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Simon János: A szociális térítési díjakról szóló rendeletünket hatályon kívül kell helyezni, 

megállapodás született a Kistérség települései között a térítési díjak egységesítéséről. 

Térmeg György: Javaslom a térítési díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(III.24.)önkormányzati 

rendelete az intézményi térítési díjakról, valamint a szociális ellátásért és élelmezésért 

fizetendő térítési díjakról szóló 1/2009.(II.12.) Ktr. számú rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy feleslegessé vált két darab kazán, 

melynek értékesítését tervezzük, amennyiben nem kerülne több költségbe az elszállítás és a 

bontás. 

Jákobné Szász Erika: Nem lenne jobb megtartani, hasznát vennénk, ha gond adódik a 

gázszolgáltatással. 

Térmeg György: Használhatatlanok már fűtési célra, illetve útban is vannak, szeretnénk 

irattárat kialakítani a régi kazánház épületéből. 

Simon János: Kaptunk árajánlatot urnafal kivitelezésére, melynek díja, nettó 439.500 Ft. 

Gránit lábazatból, fehér márványlapokkal, 16 férőhellyel. ÁNTSZ engedély nem szükséges a 

létrehozáshoz, az egyház támogatja az ötletet. 

Térmeg György: Fel kéne mérni az igényeket a faluban, hogy érdemes-e megcsináltatni. 



Vinklár László: Esetleg fel lehetne ajánlani a lehetőséget, hogy előre is meg lehet váltani, így 

hamarabb és biztosabban visszajönne a befektetett pénz. 

Simon János: Helyi rendeletbe le kell fektetni a díjat. 

Térmeg György: Meg lehetne határozni egy 50.000 Ft-os díjat, még így is olcsóbb lenne a 

hamvasztásos temetés. Kérem a képviselőtársaimat, hogy érdeklődjenek a lakosság körében. 

Simon János: Szolga Péter tájékoztatott minket, hogy várhatóan májusban kijön egy pályázat 

szennyvíztisztító telep létrehozására. 

Térmeg György: Érdemes lenne kihasználni ezt a lehetőséget, a pályázatban finanszírozzák az 

úgynevezett gyökérzónás telep létrehozását, valamint két autó beszerzését. Elképzelhető, 

hogy földterületet kell megvásárolni a beruházás megvalósításához, konkrét költségvetés még 

nincs. Sajnos a csatornázás megvalósítása olyan költségekkel járna, amit belátható időn belül 

sem az önkormányzat sem a lakosság nem tud biztosítani. A telep létrehozása megoldaná a 

problémát nálunk és a környező településeken. 

Simon János: A Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte felénk, hogy az Önkormányzatnak 

szerződést kellett volna kötnie egy szolgáltatóval, aki a községben a szennyvíz elszállítását 

végezheti. Fontos lenne a probléma törvényes megoldása, erre nagyon jó lehetőséget 

teremtene ez a pályázat. 

Térmeg György: Javaslom a testületnek, hogy a pályázat előkészítetésére hatalmazzon fel.  

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011(III. 23.) Kth.számú 

határozata az alternatív szennyvízkezelési pályázatról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Térmeg György polgármestert 

az alternatív szennyvízkezelési pályázat előkészítésére. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Térmeg György: A Fejér Megyei Önkormányzat levélben tájékoztatott minket, hogy nem 

kívánják üzemeltetni a fürdőt, tulajdonrészét üzemeltetésre térítésmentesen felajánlja. A 

rendbetételi munkálatokat elkezdjük, ez nekünk csak munkaerőbe kerül. Nem tehetjük meg, 

hogy ne nyisson ki a fürdő, képesek vagyunk biztosítani a legszükségesebb forrást a 

megnyitásához. 

Jákobné Szász Erika: Gyorsan kell döntést hozni az üzemeltetéssel kapcsolatban, mert minden 

fajta engedély a Fejér Megyei Önkormányzat nevére szól. Hosszadalmas az átíratási folyamat. 

Vinklár László: Szomorú, hogy ezt a döntést csak most közölték ki velünk, lehetett volna 

külsős üzemeltetőt keresni, de így még ettől a lehetőségtől is elesünk. 

Simon János: Van rá reális esély, hogy az engedélyeket a tervezett nyitásig sikerül beszerezni 

illetve átíratni? 

Jákobné Szász Erika: Van rá esély, amennyiben a megye megadja hozzá a segítséget.  

Vinklár László: A jogi kérdéseket körültekintően kell kezelni, hogy legalább a befektetett 

pénz visszajöjjön, nehogy a szezon közepén például eladják. 

Térmeg György: Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy döntsön a fürdő üzemeltetéséről. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011(III. 23.) Önkormányzati 

határozata a Vajtai Ifjúsági Tábor és Hévízfürdő üzemeltetéséről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete szándékát fejezi ki arról, hogy a Fejér 

Megyei Önkormányzattól üzemeltetésre átveszi a Vajtai Ifjúsági Tábor és Hévízfürdőt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az üzemeltetést előkészítse, az 

üzemeltetésről tárgyalásokat folytasson a Fejér Megyei Önkormányzattal. 

A Képviselő-testület a végleges üzemeltetési szerződés elkészülte után dönt az üzemeltetés 

módjáról, idejéről. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: 2011. május 1. 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a tárgyalásoktól függően várható 

rendkívüli ülés vagy ülések összehívása. 

Csonka Csaba: Több, mint egy évvel ezelőtt adtuk ki a konyha üzemeltetését, akkor 

meghatároztunk egy bérleti díjat, és megbeszéltük, hogy egy év után felülvizsgáljuk az emelés 

lehetőségét, ami eddig nem történt meg. 

Simon János: Valóban erről volt szó, a következő testületi ülésre behozzuk a megállapodást, 

így a testület felül tudja vizsgálni. 

Csonka Csaba: Sok fiataltól hallottam, hogy azért nem állt be a polgárőrségbe, mert nem kap 

semmit ettől a falutól, ami szerintem is igaz, nincs semmilyen szórakozási, kulturális 

lehetőség.  

Jákobné Szász Erika: Mondják meg a fiatalok, hogy mire gondolnak, mit szeretnének, 

gondolom, hogy bulikról van szó. A kérdést is vissza lehet fordítani, mit kap ez a falu a 

fiataloktól? 

Csonka Csaba: Szeretném megkérdezni, hogy az Egyesület, a hastánccsoport és a dalkör 

pontosan mennyi támogatást kapott? 

Jákobné Szász Erika: Nem történt meg a pénz elosztása, csak egy előzetes igényfelmérés. 

 

Térmeg György: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, akkor mindenkinek köszönöm a 

megjelenést, egyben a testületi ülést berekesztem. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

             Térmeg György          Simon János 

                polgármester                      jegyző 

 

 

                                Vinklár László                                            Csonka Csaba      

                                 jkv. hitelesítő                                              jkv. hitelesítő 

 

 

 


