Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott rendes 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
Horváth Gergely IKSZT vezető

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 Dr. Jaskó Sándort és Vinklár Lászlót 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) Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkájáról
Előadó: Horváth Gergely IKSZT vezető
(szóbeli előterjesztés)

2) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

3) 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

4) Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

5) Beszámoló az Alapi Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

6) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)

7) Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2010.évi munkájáról, 2011.évi nyitásáról
Előadó: Jákobné Szász Erika alpolgármester
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(szóbeli előterjesztés)

8) A helyi szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
3/2009(II.12.)ÖR. számú rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
9) Bejelentések, egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Beszámoló az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkájáról
Előadó: Horváth Gergely IKSZT vezető
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: Felkérem Horváth Gergelyt, hogy tartsa meg szóbeli beszámolóját.
Horváth Gergely: Az IKSZT működéséhez szükséges eszközök a jövő hét folyamán
megérkeznek, a könyvtárban a selejtezés megtörtént, a könyvek a helyükre kerültek, a
nyitáshoz szükséges még a leltár elkészítése, illetve egy számítógépes nyilvántartás
elkészítése. Előre láthatólag május közepén ezekkel is elkészülök, így a könyvtár ki tud
nyitni. Javaslom, hogy a könyvtár megnevezés mellé kerüljön be a teleház is a
nyilvántartásokba. Az előző testületi ülésen a képviselők döntöttek arról, hogy 50 ezer
forinttal támogatják a könyvbeszerzést, ezt én nem tudom elfogadni, a könyvtári állománynak
bővítésre van szüksége, a könyvek elavultak, rossz állapotban vannak. Tudom, hogy a mai
világban nem a legnépszerűbb elfoglaltságok közé tartozik az olvasás, de lehetne olyan
könyveket beszerezni, amik növelnék az érdeklődést. Utána néztem, az önkormányzat által
kapott állami támogatások között szerepel olyan, amit a kulturális kiadásokra lehet fordítani.
Arról nem is beszélve, hogy a hivataltól kaptam egy olyan pályázati kiírást, ami
könyvtárfejlesztésről szól, és a kiírásban szerepel, hogy minimum 80-100 ezer forintot kell
egy évben könyv beszerzésre fordítani ahhoz, hogy pályázni tudjunk.
Simon János: Örülnék, ha Gergely a pénzügyi adatok helyett inkább a pályázatokat keresné,
hogy ne a hivatalnak kelljen ezekre felhívni a figyelmét. Meg kéne érteni azt, hogy olyan
helyzetben vagyunk, hogy el kell dönteni, hogy könyvet veszünk vagy világítunk. A
névváltoztatás kivitelezhető.
Térmeg György: Hány kötetes a könyvtárunk?
Horváth Gergely: Mint azt már említettem a leltár nem készült még el, de úgy körül belül
1800-2000 kötetes.
Térmeg György: Minden évben próbáljuk a szűkös költségvetésünkből a lehető legtöbbet
áldozni a kulturális feladatokra. A könyvtárt igénybe vevők létszámának figyelembevételével
az 50 ezer forintos támogatást méltányosnak tartom.
Csonka Csaba: Ha a pályázatok feltétele a 100 ezer forintos támogatás, akkor nem is tudunk
semmire pályázni.
Térmeg György: Ha csak egy döntés kell a pályázatokhoz, akkor javaslom, hogy a testület
100 ezer forinttal járuljon hozzá 2011. évben a könyvtár működéséhez.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2011(IV. 27.) önkormányzati
határozata a Vajtai Könyvtár támogatásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évben 100.000 Ft összeggel
támogatja a Vajtai Könyvtár működését, könyvbeszerzését.
Határidő: folyamatos
Felelős : Térmeg György polgármester
2. napirendi pont: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, kérem a 2010. évi
költségvetés módosításának elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati
rendelet az önkormányzat 2010. költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.)Ktv. Számú
rendelet módosításáról.
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. napirendi pont: 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült.
Simon János: Az előterjesztéshez mellékeltük a könyvvizsgálói jelentést, illetve a belső
ellenőrzés jelentését. Azt hiszem itt kell elmondanom, hogy Szabó Piroskának a gazdasági
vezetőnk köztisztviselői jogviszonya közös megegyezéssel július 1. napjával megszűnik.
Több éves problémáról van szó, szakmai hiányosságok merültek fel. Az állást meg fogom
hirdetni, addig pedig házon belül oldjuk meg a helyettesítést, illetve a cecei kollégák
segítségével.
Csonka Csaba: A könyvvizsgálói jelentésben szerepel egy olyan probléma, hogy nem került
nyilvántartásba a SárrétVíz KHT. felszámolásakor felosztott ingatlan. Milyen ingatlanról van
itt szó?
Térmeg György: Ez egy sárbogárdi épület, amiből tulajdonrészt szereztünk a vagyon
felosztásnál.
Dr. Jaskó Sándor: A belső ellenőrzés során az ápolási díjak csak adminisztrációs vagy orvosi
szakmai szempontból is felül lettek vizsgálva? Nem ártana egy módszertani felülvizsgálat.
Simon János: Pénzügyi és adminisztrációs felülvizsgálat történt.
Csonka Csaba: Piroska elküldése jelent valamilyen plusz költséget, lesz végkielégítés?
Simon János: Nincs végkielégítés, közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszony.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.28.) önkormányzati
rendelete a 2010.évi költségvetés zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. napirendi pont: Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2011(IV. 27.) önkormányzati
határozata a Cecei Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadta a Cecei Általános
Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester

5. napirendi pont: Beszámoló az Alapi Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2011(IV. 27.) önkormányzati
határozata az Alapi Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadta az Alapi Óvoda
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
Dr. Jaskó Sándor képviselő elhagyja a termet.
6. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, melyet nem kívánok szóban
kiegészíteni.
Térmeg György: Javaslom a Polgármesteri Hivatal 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:
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011(IV. 27.) önkormányzati
határozata a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadta a Polgármesteri
Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
7. napirendi pont: Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2010.évi munkájáról, 2011.évi nyitásáról
Előadó: Jákobné Szász Erika alpolgármester
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: Felkérem Jákobné Szász Erikát, hogy tartsa meg beszámolóját.
Jákobné Szász Erika: Írásban is elkészítettem a beszámolómat, melyet ki is osztottam. Az
írásos anyag tartalmazza a főbb számszaki adatokat az elmúlt év gazdálkodásáról, a 2011. évi
nyitással kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy az előkészületekkel jól haladunk, a
Fejér Megyei Közgyűlés remélhetőleg hamarosan kiadja az üzemeltetés jogát a Napfény
Üdülő Centrum részére. A nyitást május hónap végére tervezem. Fejlesztések kilátásban
sincsenek, egy jó megoldás lenne, ha valaki végre megvenné a fürdőt.
Dr. Jaskó Sándor visszaérkezik a testületi ülésre.
Térmeg György: Javaslom elfogadásra a Vajtai Hévízfürdő 2010.évi munkájáról, 2011.évi
nyitásáról szóló beszámolót.
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 47/2011(IV. 27.) önkormányzati
határozata a Vajtai Hévízfürdő 2010.évi munkájáról, 2011.évi nyitásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadta a Vajtai Hévízfürdő
2010.évi munkájáról, 2011.évi nyitásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős : Térmeg György polgármester
8. napirendi pont: A helyi szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről
szóló 3/2009(II.12.)ÖR. számú rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: A tervezett változtatás arról szól, hogy az Önkormányzat a megállapított
lakásfenntartási támogatást utalhatja a közszolgáltató felé, ahol az érintett ügyfél hátralékkal
rendelkezik. Elsősorban a szemétszállítási díjakról van szó, a Vertikálnak nagyon magas
összegű kintlévősége van Vajtán.
Jákobné Szász Erika: Maximálisan egyetértek a javaslattal.
Térmeg György: Javaslom a rendeletmódosítás elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.)önkormányzati
rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
3/2009.(II.12.)ÖR. rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. napirendi pont:Bejelentések, egyebek
Simon János: A Vajtai Polgárőrség Egyesület bírósági bejegyzésével kapcsolatban
hiánypótlás érkezett. Testületi határozat kell ahhoz, hogy az Egyesület nevében szerepeljen a
„ Vajtai”szó, illetve külön határozat kell arról, hogy a testület hozzájárul ahhoz, hogy a
polgárőrség székhelyként az Önkormányzat tulajdonában lévő Faluházat jelölje meg.
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 48/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata névhasználatról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Vajtai Polgárőrség
Egyesület nevében használja a „Vajta” nevet.
Felelős: Simon János jegyző
Határidő: 30 nap
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 49/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata ingatlan használatról
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Vajtai Polgárőrség Egyesület székhelyként a Vajta,
Szabadság tér 1. szám alatti ingatlant megjelölje, az ingatlant szükség szerint, térítésmentesen
használja.
Felelős: Simon János jegyző
Határidő: 30 nap
Simon János: Horváth Gergely munkaszerződés a hónap végén lejár, az eddigi
munkavégzését figyelembe véve javaslom a szerződés meghosszabbítását december 31-ig,
illetve javaslom a bérének megemelését bruttó 122.000 forintra, valamint nettó 108.000,-Ft/év
étkezési utalvány egyéb juttatás megállapítását.
Jákobné Szász Erika: Támogatom a javaslatot.
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 50/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata munkaszerződés változtatásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth Gergely Vajta, Rákóczi tlp. 11.
szám alatti lakos, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkatárs munkaszerződését 2011.
május 1. napjától 2011. december 31. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület Horváth Gergely munkabérét 122.000,-Ft/hó összegben, egyéb juttatásait
nettó108.000,-Ft/év összegben(étkezési utalvány formájában) biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: 30 nap
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Simon János: Az előző testületi ülésen szóba került az egyesületek, csoportok támogatása.
Elkészítettem egy megállapodást, melyben 750 ezer forint kerül elosztásra három egyenlő
részre, melyeket kapja a Vajtáért Közhasznú Egyesület, az Őszirózsa Dalkör, és az Ezüstfolyó
ékkövei hastánccsoport. A teljes összeg a Vajtáért Közhasznú Egyesület részére kerül
kifizetésre, két részletben, aki továbbutalja a másik két csoportnak.
Vinklár László: Ki is tudjuk fizetni ezt a támogatást?
Térmeg György: Vállalhatónak tartom ezt a támogatást.
Csonka Csaba: Másik kérdés, hogy jogos-e a támogatások összege. Gondolok itt a
hastánccsoportra, melyben két Vajtán élő lány táncol, ha fellépnek nem is vajtaiként indulnak,
arról nem is beszélve, ha rajtuk kívül valaki akar menni az oktatásra annak fizetni kell.
Térmeg György: Erről most hallok először, hogy van olyan akinek ki kell fizetni a tandíjat.
Jákobné Szász Erika: Ezt én is tanúsíthatom, hogy így van, arról nem is beszélve, hogy a
fellépéseikért sokszor pénzt kérnek.
Dr. Jaskó Sándor: Jó lenne meghallgatni a csoportok vezetőit ezzel kapcsolatban.
Térmeg György: Szerintem akkor csak a hastánccsoport támogatása jelent problémát, abban
egyetértünk, hogy az Egyesület illetve a Dalkör kapja meg a támogatást. A hastáncosok
vezetőjét meghívom a következő ülésre, és akkor személyesen neki lehet feltenni a felmerült
kérdéseket.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a civil szervezetekkel való egyeztetésig a
támogatásokról szóló döntést halassza el.
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 51/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata civil szervezetek támogatásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
döntést elnapolja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a civil szervezetek képviselőit a
soron következő rendes testületi ülésre meghívja.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: 2011. május 25.
Simon János: Előző testületi ülésen felmerült a konyha bérleti díjának esetleges emelése.
A Csülök Bt. havi 50 ezer forint bérleti díjat fizet a részünkre, mely egyoldalúan maximum
100 ezer forintig emelhető. Szeretném hozzátenni, hogy a konyha a tudomásom szerint
közmegelégedéssel működik, és figyelembe kell venni az élelmiszerek drágulásának nagy
mértékét, nem gondolom, hogy bérleti díj emeléssel kéne súlytani a vállalkozót.
Dr. Jaskó Sándor: Valóban közmegelégedéssel működik, hallom a betegeimtől, és nem lenne
jó ha egy esetleges emelés a minőség rovására menne.
Csonka Csaba: Köszönöm, én sem az emelés miatt tettem fel a kérdést az előző ülésen.
Térmeg György: Javaslom, hogy a testület nem emelje meg konyha bérleti díját.
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 52/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata konyha bérleti díjáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő konyha
bérleti díját változatlan formában hagyja.
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Simon János: A testület hozott egy döntést, mi szerint bankot kíván váltani. A bankváltás
időpontját július 1-re kell módosítani, mivel előreláthatólag a júniusi időpont nem betartható,
valamit döntést kell hozni 35 millió forint folyószámla hitel felvételéről a Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezettől.
Jákobné Szász Erika: Mi lesz ennek a fedezete?
Simon János: Ez a 35 millió forint hivatott kiváltani az OTP Banknál fennálló 25 milliós
folyószámlahitelünket, tehát a fedezete, ugyanazokból az ingatlanokból áll, amit eddig az
OTP is megterhelt.
Térmeg György: Javaslom elfogadásra a folyószámla hitellel és a bankváltással kapcsolatos
előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Határidő: folyamatos
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 53/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata folyószámla hitel felvételéről
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete Vajta Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete – az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak megoldása céljából –
elrendeli – 35.000.000 Ft, azaz Harmincötmillió forint folyószámla hitel felvételét az alábbi
feltételekkel:
Futamidő: 2011. július 1-től – 2012. június 30-ig.
A Képviselőtestület egyúttal nyilatkozik, hogy az önkormányzat nem esik az 1990.évi LXV.
törvény 88. §-ában foglalt korlátozó intézkedések hatálya alá.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel összegét – kamataival
együtt – a futamidő lejártáig a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnek visszafizeti.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az
éves költségvetés összeállításakor – a felvett hitelt és járulékait az önkormányzat minden más
fejlesztési kiadást megelőzően – betervezi és jóváhagyja, és a hitelt legkésőbb a lejáratkor
visszafizeti.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a –jegyző ellenjegyzésével – nyújtsa
be az a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezethez a hitelkérelmet, és a hitelszerződést kösse
meg.
A Képviselőtestület döntése alapján felajánlott biztosítékok:
- önkormányzati telkek
- földterületek.
Helyrajzi számok szerint: 830/50, 830/51, 830/52, 830/53, 830/54, 830/55, 830/56, 830/57,
830/195, 830/196, 830/197, 830/198, 830/199, 845,846,847,848,
849,850, 851,852,853,855,856,857, 858,859,860,861, 241/17
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Térmeg György polgármester

Térmeg György: Érsekné Lengyel Edit Vajta, Petőfi u.53. szám alatti lakos kérelemmel
fordult az Önkormányzathoz, lánya Érsek Anett fogathajtó versenyeihez kéri segítségünket.
Mint azt tudjuk Anett nagyon szép sikereket ért már el számos versenyen, ezzel Vajtának is
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hírnevet szerezve. Egy hazai bajnoki forduló 150 ezer forintba kerül, javaslom a család
támogatását.
Dr. Jaskó Sándor: Engem is büszkeséggel tölt el, ha Anett sikereiről hallok és maximálisan
támogatom, hogy az Önkormányzat anyagilag segítsen a családnak. Javaslom, hogy a
hastánccsoportnak szánt 250 ezer forintot felezzük meg a csoport és Anett között.
Vinklár László: Nehéz hozzászólni, hiszen nem tudjuk mekkora összegből gazdálkodunk,
mennyi pénzünk van amit még el tudunk költeni ilyen jellegű támogatásokra.
Térmeg György: Nem nagyon tudunk osztani, de úgy gondolom, hogy ez a kislány
megérdemli a támogatást. Legalább egy forduló árát fizessük ki a család helyett.
Csonka Csaba: Maximálisan támogatom a javaslatot, hiszen a tavalyi évben sem nyújtottunk
támogatást.
Jákobné Szász Erika: Javaslom 100 ezer forintos támogatás nyújtását, a költségvetésünkhöz
képest ez egy igen szép összeg. A támogatást két részletben utaljuk a család részére, így talán
az Önkormányzat költségvetését sem terheli meg annyira a támogatás.
Vinklár László: Egyetértek az Erika Javaslatával.
Térmeg György: Javaslom 100 ezer forintos támogatás nyújtását Érsek Anett részére.
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 54/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata támogatás nyújtásról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete Érsek Anett Vajta, Petőfi u.53. szám alatti
fogathajtó versenyzéséhez a 2011. évi költségvetés terhére 100.000,-Ft támogatást nyújt.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: folyamatos
Térmeg György: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy Vajta Község Önkormányzata 30
ezer forinttal támogatta a Pálfán megrendezett díjugrató lovas versenyt. Az Önkormányzatunk
tagja a Pálfai Lovas Egyesületnek, erről testületi döntés is született.
Csonka Csaba: A képviselő-testület a 2011. március 23.-i ülésén döntött a Vajta 715. hrszámú
árok tisztításáról. Az ülés után érkezett árajánlatok szerint lényegesen olcsóbban is el lehet
végeztetni, ezért kértük a Polgármester Úrtól, hogy ne írja alá a szerződést.
Jelenleg, összesen három árajánlatunk van.
Első ajánlatot a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. nyújtotta be . A
munkákat 1.619.250,-Ft-ért vállalná.
A második ajánlatot Nyikos Tibor Cece, Nap u.11. szám alatti egyéni vállalkozó nyújtotta be.
A munkát összesen 936.250,- Ft összegért vállalná.
A harmadik ajánlatot Berek Viktor Vajta, Arany J. u. 11. szám alatti egyéni vállalkozó adta
812.500,-Ft összegben.
Térmeg György: Javasolom, hogy a képviselő-testület a legalacsonyabb árajánlatot fogadja el,
egyben módosítva a 2011. március 23.-án hozott 24/2011.(III.23.) önkormányzati határozatot.
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 55/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata ároktisztításról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 24/2011.(III.23.) önkormányzati határozatát
az alábbiak szerint módosítja:

10
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta 715. hrszámú árok meder
rendezésével Berek Viktor Vajta, Arany J.u.11. szám alatti vállalkozót bízza meg.
A meder rendezés hossza: 530 fm, valamint 50 fm áteresz.
A vállalkozó díja: 812.250,-Ft.
Kivitelezés határideje: 2011. augusztus 31.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: 30 nap
Dr. Jaskó Sándor: Tavalyi évben betöltöttem a nyugdíjkorhatárt- a nyugdíjam folyósítása a
jogszabályoknak megfelelően szünetel. Az egészségi állapotom az elmúlt időszakban
megromlott, gerincsérvem van, gyógyszeres kezelés alatt állok. 26 éve látom el a háziorvosi
feladatokat Vajtán, ami most már nagyon megterhelő a számomra. Szeretném, ha
szerződésemet közös megegyezéssel július 1-től felbontanánk. Javaslom a megüresedő praxis
meghirdetését. Továbbra is vajtai lakos maradok, és szívesen segítek az esetleges utódomnak.
Térmeg György: Szeretném megköszönni a doktor úr sok évi tisztességes, áldozatos
munkáját. Nem lesz egyszerű a praxis betöltése, de természetesen elfogadjuk a doktor úr
döntését.
Simon János: Úgy gondolom, hogy a helyzetünk megkönnyítése érdekében célszerű lenne, ha
a szerződés felmondásáról illetve a pályázat kiírásáról most meghozná a testület a döntést
Dr. Jaskó Sándor: Egyetértek, a legfontosabb most a pályázat kiírása. A pályázatot
vagylagosan vállalkozói illetve közalkalmazotti státuszra kell kiírni, így talán nagyobb az
esély új orvos találására. A rendelőben található eszközállomány a saját tulajdonom, annak a
sorsáról is dönteni kell. A praxist betöltő köteles az ápolónőt tovább foglalkoztatni.
Térmeg György: Javaslom a háziorvosi szerződés 2011. július 1. napjától történő közös
megegyezéssel való megszüntetését.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata feladat-ellátási szerződés felmondásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Jaskó Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel
háziorvosi ellátásra kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 2011. június 30.
napján felbontja.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Térmeg György polgármester
Térmeg György: Javaslom a megüresedő praxis meghirdetését.
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 57/2011(IV.27.) önkormányzati
határozata pályázat kiírásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot ír ki vegyes háziorvosi
tevékenység ellátására 2011. július 1. napjától történő betöltésre.
Pályázati feltételek:
Munkaviszony jellege: közalkalmazotti vagy vállalkozói formában
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A munkavégzés helye: Fejér megye. 7041 Vajta, Szabadság tér 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Vajta község (vegyes) háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel ellátása,
valamint a kistérségi alapellátási ügyeleti kötelezettség. A körzet közalkalmazotti
foglalkoztatási jogviszonyban vagy egészségügyi vállalkozás keretében is ellátható. Szolgálati
lakás szükség szerint biztosított.
A háziorvosi körzet állandó lakosságszáma: 914 fő.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és a juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény rendelkezései, vállalkozói forma esetén a finanszírozási szerződés
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben, valamint a 18/2000.(II.5.)Korm rendeletben előírt feltételek
megléte.
Csatolandó: iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, szakmai önéletrajz.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési
eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Térmeg György polgármester nyújt, a
25/509-720, 30/939-2320 telefonszámon.
A pályázat benyújtása: Postai úton Vajta Község Önkormányzata, 7041 Vajta, Szabadság tér
1. címre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
Dr Jaskó Sándor: Szeretném elmondani a véleményemet az elmaradt súlyadó felszólításokkal
kapcsolatban, úgy gondolom, hogy a levél hangvétele felháborító volt, cseppet sem udvarias.
Arról nem is beszélve, hogy több évre visszamenőleges tartozásokat kívánnak behajtani, de
nagyon sok embertől hallottam, hogy öt évre visszamenőleg befizette az összes csekket, de
mégis kapott felszólítást.
Simon János: Valóban lehetett volna udvariasabb a levél, de tapasztalatból tudom, hogy
sajnos ez nem működik Vajtán. Én tartozom felelősséggel az Önkormányzat gazdálkodásáért
és a több milliós kifizetetlen számla mellett nem engedhetjük meg magunknak, hogy ekkora
kintlévőségeink legyenek. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a 2006-2007 években sok hibát
tartalmaz az adónyilvántartás, ezt most helyre kell tennünk.
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Jákobné Szász Erika: Csatlakozom a doktor úr véleményéhez, valóban lehetett volna
udvariasabb és részletesebb a levél. Arról is hallottam panaszt, hogy meg sem tudja mondani
a hivatal, hogy miből adódik a tartozás.
Simon János: Ebből tanulva legközelebb mindenkit személyesen beidéztetünk.
Térmeg György: Valóban lehetett volna kedvesebb hangvételű ez a levél, de úgy gondolom,
hogy a lakosságnak is úgy kéne viselkedni, illetve ügyet intézni.
Csonka Csaba: Az Alba Volános buszjáratokkal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy
amikor a járatok újraindítását kértük, akkor személyes megkeresés is történt-e, ugyanis azt az
információt kaptam, hogy személyes megkeresésre készségesebben reagálnak.
Térmeg György: Természetesen beszéltem az Alba Volán igazgatójával személyesen, de
sajnos így sem sikerült elérni a célunkat.
Csonka Csaba: Az előző testületi ülésen felmerült, hogy mit szeretnének a fiatalok, mondják
el. Én megkerestem őket, beszéltem velük, szeretnék, ha nyitva lenne a pálya és azt használni
is lehetne, kerüljön felszerelésre egy röplabdaháló, esetleg egy kosárpalánk, és legyen hozzá
labda. Úgy gondolom, hogy ezek nem nagy kérések, illetve felmerült egy lehetőség, hogy a
sárbogárdi konditerem üzemeltetője, nyitna Vajtán is egy termet, szeretnék, ha ehhez az
Önkormányzat hozzájárulna, illetve segítene.
Térmeg György: Valóban nem nagy kérések, utána járunk és teljesítjük ezeket az igényeket.
Az edzőteremmel kapcsolatban pedig várjuk az elképzeléseket, ajánlatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 16.35
órakor berekeszti.
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