
Jegyzőkönyv 

Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes 

nyilvános testületi üléséről 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Jákobné Szász Erika    képviselő    

  Dr. Jaskó Sándor          képviselő           

                                                            

Távolmaradását bejelentette: Csonka Csaba képviselő 

                                                   Vinklár László képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:     Simon János         jegyző 

             

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

Megállapítom, hogy 5 fő képviselőből 3 fő 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 Sándor és Jákobné Szász Erika képviselőket 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) Háziorvosi ellátás biztosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

2) Orvosi rendelő felszerelése 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

3) Számlavezető bank váltásával kapcsolatos döntés módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

4) Pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala  

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Háziorvosi ellátás biztosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

Térmeg György: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2011. július 1. napjától 

megüresedett háziorvosi praxis ellátására helyettesítőnek a pálfai háziorvost javasolja 

megbízni. 

A végleges megoldás sajnos még várat magára. A pályázat ki lett írva, jelentkező egyenlőre 

nincs. 



Mivel a pálfai háziorvos Bt. formájában köt szerződést a következő határozati javaslatot 

teszem: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a (vegyes) háziorvosi ellátás, 

helyettesítéssel történő ellátásával,2011. július 1.-től 2011. július 31. napjáig megbízza az 

ENO-MED eü. Szolg. Bt.-t (cégjegyzék: Cg. 17-06-004411, adószám: 2027736-1-17 

képviselő: Dr. Sári Anikó 7042 Pálfa, Teleki u.1. szám alatti háziorvos). 

A megbízási díjat a képviselő-testület 400.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására.” 

A Bt. 2011. augusztus 1. napjától Kft. formájában működik tovább, ezért csak egy hónapra 

tudunk szerződést kötni, illetve június végén dönteni kell a Kft-vel történő szerződéskötésről. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2011(VI. 14.) önkormányzati 

határozata a háziorvosi alapellátásról támogatásáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a (vegyes) háziorvosi ellátás, helyettesítéssel 

történő ellátásával,2011. július 1.-től 2011. július 31. napjáig megbízza az ENO-MED eü. 

Szolg. Bt.-t (cégjegyzék: Cg. 17-06-004411, adószám: 2027736-1-17 képviselő: Dr. Sári 

Anikó 7042 Pálfa, Teleki u.1. szám alatti háziorvos). 

A megbízási díjat a képviselő-testület 400.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2011. június  30. 

Felelős: Térmeg György polgármester 
 

A háziorvosi feladat ellátásához szükséges az ápoló személyzet biztosítása is. Mivel az előző 

háziorvossal kötött szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy a szerződés felbontása után, 

önkormányzati feladatellátás esetén visszaveszi az ápolót, a jelenlegi ápolót fel kell vennünk. 

A szerződést 6 hónapos, határozott időre javasolom megkötni. Utána az újonnan kinevezett 

orvos maga dönti el, hogy kit alkalmaz. 

Az alábbi határozati javaslatot teszem: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi alapellátás biztosítására 

szakápolónak kinevezi Bakiné Ágota Ágnes 7014 Sáregres, Erkel F.u.3. szám alatti lakost. 

Jogviszony jellege: közalkalmazott. 

Jogviszony időtartama: 2011. július 1. napjától határozott, 6 hónapos időtartamra. 

Bérezés: A közalkalmazottakra vonatkozó, 1992. évi XXXIII. törvény alapján.” 

 

Az állás betöltése miatt a következő ülésen szükséges a költségvetési rendelet, létszámkeretre 

vonatkozó részének módosítására. 

 

Bakiné Ágota Ágnes a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárult. 

 

 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2011(VI. 14.) önkormányzati 

határozata a szakápoló felvételéről 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi alapellátás biztosítására 

szakápolónak kinevezi Bakiné Ágota Ágnes 7014 Sáregres, Erkel F.u.3. szám alatti lakost. 

Jogviszony jellege: közalkalmazott. 

Jogviszony időtartama: 2011. július 1. napjától határozott, 6 hónapos időtartamra. 

Bérezés: A közalkalmazottakra vonatkozó, 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

2. napirendi pont: Orvosi rendelő felszerelése 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

Térmeg György:  Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a háziorvosi alapellátás működési 

engedélyéhez szükséges a rendelő eszközökkel történő ellátása. A kötelező eszközök és 

felszerelések felsorolását a 60/2003.(X.20.)ESzCsM. Rendelet határozza meg. 

Árajánlat érkezett a vegyes körzet ellátására, melynek összege kb 1.700.000,-Ft. Ez az összeg 

nem tartalmazza az informatikai eszközöket és a bútorzatot. 

Az új felszerelés megvásárlása mellett lehetőség van a jelenlegi eszközök megvásárlására. 

Kérdezem a doktor urat, hogy a jelenlegi eszközöket eladja a Bt. vagy használja? 

Ha eladja, akkor mit kér érte? 

 

Dr. Jaskó Sándor: A Bt. 1.500.000,-Ft-ot kér a felszerelésért, melyben nem csak a kötelező 

eszközök vannak benne. Ez az összeg tartalmazza a rendelő és a váró bútorzatát, valamint az 

informatikai eszközöket, programokat. 

 

Térmeg György: A Bt. részére elfogadható, hogy az önkormányzat 5 egyenlő részletben, 

legkésőbb 2012. június 30. napjáig fizeti ki a vételárat. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Igen. 

 

Térmeg György: Az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Jaskó Egészségügyi 

Szolgáltató Bt. tulajdonát képező, a háziorvosi vegyes körzet ellátáshoz szükséges, a 

60/2003.(X.20.) ESzCsM. Rendeletben meghatározott kötelező felszereléseket, eszközöket, 

valamint a rendelőben található bútorzatot, informatikai eszközöket és a szükséges 

programokat. 

 

A felek a vételárat 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forintban állapítják meg, mely 5 

egyenlő részletben kerül megfizetésre 2012. június 30. napjáig. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközökről készült leltár 

elkészítése után, az adásvételi szerződést megkösse. 



Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Térmeg György polgármester.” 

 

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 76/2011(VI. 14.) önkormányzati 

határozata a háziorvosi kötelező eszközök beszerzéséről 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Jaskó Egészségügyi 

Szolgáltató Bt. tulajdonát képező, a háziorvosi vegyes körzet ellátáshoz szükséges, a 

60/2003.(X.20.) ESzCsM. Rendeletben meghatározott kötelező felszereléseket, eszközöket, 

valamint a rendelőben található bútorzatot, informatikai eszközöket és a szükséges 

programokat. 

 

A felek a vételárat 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forintban állapítják meg, mely 5 

egyenlő részletben kerül megfizetésre 2012. június 30. napjáig. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközökről készült leltár 

elkészítése után, az adásvételi szerződést megkösse. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

Dr. Jaskó Sándor: Kérem a képviselő-testületet, hogy adja elvi hozzájárulását az orvosi 

rendelő bőrgyógyászati szakrendelésre történő bérbeadásához. 

A tevékenységet valószínűleg szeptembertől kezdeném. 

 

Térmeg György: javasolom a képviselő-testületnek, hogy az elvi hozzájárulást adja meg, a 

bérleti díjról pedig a konkrét kérelem beérkezése után döntsön. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2011(VI. 14.) önkormányzati 

határozata a háziorvosi rendelő bérbeadásáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul a Vajta Szabadság tér 

3. szám alatti orvosi rendelő szakrendelés céljára történő bérbeadásához. 

 

 

3.) Számlavezető bank váltásával kapcsolatos döntés módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a számlavezető pénzintézet váltás 

folyamatban van. Ahhoz, hogy az állami támogatást az önkormányzat megkapja a Magyar 

Államkincstár kéri a váltásról szóló határozat kiegészítését. 



 

Az alábbi határozati javaslatot teszem: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2011 (IV.27.) önkormányzati 

határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

A Képviselőtestület az OTP Bank Nyrt.-vel a folyószámla hitel szerződést 2011. június 30. 

napjától felbontja. 

A képviselő-testület a számlaszám változás után az állami hozzájárulást a Völgység-Hegyhát 

Takarékszövetkezetnél vezetett 71800037-11154567 számú számlára kéri folyósítani. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. június  30. 

Felelős: Térmeg György polgármester” 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2011(VI.14.)Önkormányzati 

határozata  számlaszám változásról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2011 (IV.27.) önkormányzati 

határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

A Képviselőtestület az OTP Bank Nyrt.-vel a folyószámla hitel szerződést 2011. június 30. 

napjától felbontja. 

A képviselő-testület a számlaszám változás után az állami hozzájárulást a Völgység- Hegyhát 

Takarékszövetkezetnél vezetett 71800037-11154567 számú számlára kéri folyósítani. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

4.)Pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala  

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésének 

pályázata elkészült. A pályázat benyújtásához az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vajta Község 

Önkormányzata részt vesz a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázaton.  

 

A „Vajta Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületenergetikai korszerűsítése 

megújuló energiaforrás felhasználásával” cím alatt beadott pályázat célja a 7041 Vajta 

Szabadság tér 1. szám alatt 559/2 helyrajzi számon található Polgármesteri Hivatal épületének 

épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiaforrás bevonásával kombinálva. 

 

A tervezett beruházás teljes költsége 12.441.516 forint, az elszámolható költsége 12.441.516 

forint. Az igényelt támogatási összeg 10.575.289 forint. 

 

Az önkormányzati saját erő összege 1.866.227 forint, amit az Önkormányzat a támogatás 

elnyerése esetén a költségvetésében elkülöníti, s azt saját forrásból biztosítja.” 

 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2011(VI.14.)Önkormányzati 

határozata  KEOP-2011-4.9.0 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázatról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vajta Község 

Önkormányzata részt vesz a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázaton.  

 

A „Vajta Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületenergetikai korszerűsítése 

megújuló energiaforrás felhasználásával” cím alatt beadott pályázat célja a 7041 Vajta 

Szabadság tér 1. szám alatt 559/2 helyrajzi számon található Polgármesteri Hivatal épületének 

épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiaforrás bevonásával kombinálva. 

 

A tervezett beruházás teljes költsége 12.441.516 forint, az elszámolható költsége 12.441.516 

forint. Az igényelt támogatási összeg 10.575.289 forint. 

 

Az önkormányzati saját erő összege 1.866.227 forint, amit az Önkormányzat a támogatás 

elnyerése esetén a költségvetésében elkülöníti, s azt saját forrásból biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 8.35 

órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

 

                                 Dr.Jaskó Sándor                           Jákobné Szász Erika 

                                    jk. hitelesítő                                    jk.hitelesítő 

 


