Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2011. április 15-én megtartott rendkívüli nyilvános
testületi üléséről
Jelen vannak: Térmeg György
polgármester
Jákobné Szász Erika képviselő
Csonka Csaba
képviselő
Vinklár László
képviselő
Dr. Jaskó Sándor
képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:

Simon János

jegyző

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat és a megjelent érdeklődőket.
Megállapítom, hogy 5 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal
mellőzésével – elfogadta a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Naprendi pontok:

1) Vajtai Ifjúsági Tábor és Hévízfürdő üzemeltetéséről szóló döntés meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)

2) Sárrét Vízi Társulat megkeresésének megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Vajtai Ifjúsági Tábor és Hévízfürdő üzemeltetéséről szóló döntés
meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: Előző testületi ülésen olyan határozatot hoztunk, hogy az Önkormányzat
kívánja üzemeltetni a vajtai Fürdőt. Az egyeztetések alatt sok olyan akadály merült fel, amivel
nem számoltunk, így nem tudjuk az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat vállalni. Az
alpolgármester asszony a tegnapi nap folyamán is tárgyalásokat folytatott a megyei
önkormányzattal, egyetlen megoldásnak az tűnik, hogyha a Napfény Üdülő Centrum végezné
az üzemeltetést, ez a cég foglalja magába a holland kempinget is. Felkérem az alpolgármester
asszonyt ismertesse a részleteket.
Jákobné Szász Erika: Először is szeretném leszögezni, hogy az üdülő centrum kénytelen volt
elvállalni az üzemeltetést, ha nem akar csődbe menni. A Fejér Megyei Önkormányzattal
történt egyeztetések alkalmával több akadályozó tényező is felmerült az üzemeltetéssel
kapcsolatban, így a nyitással kapcsolatban nem tudok semmit megígérni, megteszünk
mindent, hogy a strand kinyisson idén. A szükséges engedélyekkel kapcsolatban is

felmerülhetnek problémák, vannak ki nem fizetett vízügyi bírságok is. Sokkal bonyolultabb a
helyzet, mint azt először gondoltuk, az Önkormányzat nem tudná biztosítani a feltételeket. A
megyei önkormányzat olyan tartalmú döntést vár tőlünk, hogy felhatalmazzuk az
üzemeltetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára. A következő közgyűlésén pedig dönt arról,
hogy kiadja-e üzemeltetésre a fürdőt a Napfény Üdülő Centrum részére. A megyei
önkormányzat kijelentette, hogy a továbbiakban, nem kívánja a fürdő üzemeltetését
biztosítani.
Dr. Jaskó Sándor: Arról van tudomásunk, hogy terheli-e jelzálog a fürdőt, és ha igen akkor
mekkora összegben.
Jákobné Szász Erika: Ilyen jellegű információt nem osztottak meg velem.
Simon János: Az ingatlanra nem jegyeztek be jelzálogot, azóta hogy a jegyzői feladatokat
ellátom.
Térmeg György: Javaslom a testületnek, hogy határozatában hatalmazza fel a Fejér Megyei
Önkormányzatot a Vajta Ifjúsági Tábor és Hévízfürdő üzemeltetésével, az üzemeltető
személyével kapcsolatos döntést meghozatalára, illetve a szükséges bérleti szerződés
megkötésére.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011(IV. 15.) Önkormányzati
határozata a Vajtai Ifjúsági Tábor és Hévízfürdő üzemeltetéséről
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárulását adja, hogy a Fejér Megyei
Önkormányzat és a Vajta Község Önkormányzat közös tulajdonában lévő Vajta Ifjúsági
Tábor és Hévízfürdő üzemeltetésével, az üzemeltető személyével kapcsolatos döntést a Fejér
Megyei Önkormányzat meghozza. Valamint felhatalmazza a Fejér Megyei Önkormányzatot,
hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos bérleti szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
2. napirendi pont: Sárrét Vízi Társulat megkeresésének megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: A Sárrét Vízi Társulat megkereste Önkormányzatunkat, miszerint 400.00
forint működési hozzájárulással tartozunk feléjük 2011. évre. A környező települések sem
fizetik a hozzájárulást. Úgy gondolom, hogy a Sárrét Vízi Társulat nem látja el megfelelően a
munkáját. Javaslom a testületnek, hogy olyan jellegű, döntést hozzon, hogy nem kívánja a
fennálló tartozást kiegyenlíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2011(IV. 15.) Önkormányzati
határozata a Sárrét Vízi Társulat által kért hozzájárulásról

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem kívánja a Sárrét Vízi Társulat felé 2011.
évre fennálló működési hozzájárulást kiegyenlíteni.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
Csonka Csaba: Szeretném megkérdezni, hogy az ároktisztítással kapcsolatos határozat
végrehajtását meddig lehet felfüggeszteni, ugyanis találtunk egy céget, aki sokkal kevesebbért
elvégezné a munkát.
Simon János: Az Önkormányzat attól kér árajánlatot, akit a képviselő urak kiválasztanak. A
Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft. vezetőjével felvettem a kapcsolatot és javasoltam, hogy
vonják vissza ajánlatukat. Mi azért kerestük fel őket, mivel ehhez a munkához megfelelő
szakértelem és technikai eszközök szükségesek.
Térmeg György: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, akkor mindenkinek köszönöm a
megjelenést, egyben a testületi ülést berekesztem.
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