
Jegyzőkönyv 

Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 22-én 14.00 órakor megtartott rendes 

nyilvános testületi üléséről 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Jákobné Szász Erika    képviselő    

  Dr. Jaskó Sándor          képviselő           

  Csonka Csaba               képviselő 

                                                            

Távolmaradását bejelentette: 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 4 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 Csonka Csaba képviselőket 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) Beszámoló az alapi Óvoda 2010/2011. tanévéről 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

2) Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2010/2011. tanévéről 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

3) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

4) Bejelentések, egyebek  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Beszámoló az alapi Óvoda 2010/2011. tanévről 
Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

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 80/2011(VI. 22.) önkormányzati 

határozata az alapi Óvoda 2010/2011. tanévéről 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapi Óvoda 2010/2011. tanévről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2010/2011. tanévéről 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2011(VI. 22.) önkormányzati 

határozata a Cecei Általános Iskola 2010/2011. tanévéről 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola 2010/2011. 

tanévéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

3.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Dr. Jaskó Sándor: Mennyiben érinti Vajtát a módosítás, illetve az előző módosítások. 

 

Térmeg György: A megállapodás egységes szerkezetű változata mutatna pontos képet a 

társulással kapcsolatban. A módosítások általában a jogszabályi változásokból adódnak. 

 

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 82/2011(VI.22.)Önkormányzati 

határozata  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 

következők szerint határozza meg: 

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: 
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A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi 

törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a 

Társulás nyilvántartásba vétele céljából 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. Operatív Tanács 

4. Felügyelő Bizottság 

5.KDV Projekt Iroda 

 

8./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 

 

9./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. 

 

10./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. 

 

11./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. 

12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
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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 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1) bekezdés b) pontja 

szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és 

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 az egyéb 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. 
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13./ 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. 

14./ 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. 

15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. 

 

 

 

4.)Bejelentése, egyebek  

 

 

Simon János: A háziorvos helyettesítését 2011. december 31. napjáig vállalta a pálfai 

doktornő. Mivel a tevékenységet végző Bt. 2011. augusztus 31. napjával Kft.-vé alakul, 

dönteni kell, hogy a Kft-vel köt szerződést Vajta. 

 

Az alábbi határozati javaslatot teszem: 

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

helyettesítéssel történő ellátásával, 2011. augusztus 1.-től 2011. december 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.” 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2011(VI.22.)Önkormányzati 

határozata  háziorvosi ellátásról 

 

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

helyettesítéssel történő ellátásával, 2011. augusztus 1.-től 2011. december 31. napjáig 

megbízza az ENO-MEDICAL Kft. (cégjegyzék: Cg. 17-09-020246, adószám: 23309678-1-

17, Székhely: 2483 Gárdony, György O.u.12.) - 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. július 31. 

Felelős: Térmeg György polgármester 
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Simon János:  2011. július 1. napjától szükséges a körjegyzőségi megállapodás módosítása. A 

módosítás értelmében Vajta 50.000,-Ft/hó összeggel hozzájárul a cecei polgármesteri hivatal 

működéséhez. A hozzájárulásból Cece oldja meg Vajta Községi Önkormányzat könyvelését, 

mivel Vajtán a gazdálkodási ügyintéző munkaviszonya megszűnik. 

 

Csonka Csaba: Az üres álláshely betöltetlen marad vagy megszűnik? 

 

Simon János: Egyenlőre megmarad, de betöltetlen marad. 

 

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 84/2011(VI.22.)Önkormányzati 

határozata  a körjegyzőségi megállapodás módosításáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői feladatok ellátásáról szóló 

megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (Cece, Deák F.u.13.) és Vajta 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete(Vajta, Szabadság tér 1.) a 2007. február 20.-

án kötött, a Vajta község részére történő jegyzői feladatok ellátása tárgyban született 

megállapodást (továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A Megállapodás 4.)pontjának a.) és b.) az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 4.) A körjegyzőség működésének költségeit az érintett önkormányzatok viselik az alábbiak  

   szerint: 

 

a.) Cece Nagyközség Önkormányzata 9 fő ügyintéző alkalmazott bérét és járulékait viseli. 

 

b.) Vajta Község Önkormányzata a Vajtai Ügyfélszolgálati Irodában dolgozó 4 fő  

ügyintéző alkalmazott bérét és járulékait, valamint 50.000,-Ft/hó működési kiadást 

viseli.” 

 

2.) A Megállapodás 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 7.) A jegyző minden hét hétfő, kedd és szerdai napján Vajtán ügyfélfogadást tart”. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírásával. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

Simon János: Mivel a körjegyzőségi megállapodás az SzMSz mellékletét képezi, szükséges 

annak módosítása is.  

Javasolom az SzMSz 4. számú mellékletének módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(VI.23.) önkormányzati 

rendelete  

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2007.(II.27.)Ktr. 

sz. rendeletének módosításáról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Simon János: Szükséges az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.)Ktr. 

számú rendelet módosításáról szóló 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 4.§-ának, 

valamint az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 9/2011.(IV.28.) 

önkormányzati rendelet 5.§-ának módosítása. Mindkét esetben a hatályba lépés napját a 

kihirdetés napját követő napra kell tenni. A költségvetés módosítása esetén a bevezető részben 

az Ötv. 77.§-ra kell hivatkozni. 

 

Kérem a módosításokat elfogadni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VI.23.) önkormányzati 

rendelete  

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.)Ktr. számú rendelet 

módosításáról szóló 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati 

rendelete  

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 9/2011.(IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Simon János:  A háziorvosi tevékenység és a IKSZT beindulásával szükséges a 2011. évi 

költségvetési rendelet módosítása. A rendelet 3. számú mellékletében a háziorvosi 

szakfeladaton a közalkalmazotti létszám 0-ról 1 főre nőne, a polgármesteri hivataltól a 

közművelődésre kerülne 1 fő közalkalmazott. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VI.23.) önkormányzati 

rendelete  

az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.10.)Ktr. számú rendelet 

módosításáról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Simon János: Beérkezett a végleges ajánlat a Vajta 715. hrszámú árok tisztításáról Az alábbi 

határozati javaslatot teszem: 

 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 24/2011.(III.23.) önkormányzati 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vajta 715. hrszámú árok meder rendezésével JV Berek Vajta, Virág u.1. szám alatti 

vállalkozót bízza meg. 

A meder rendezés hossza: 530 fm, valamint 50 fm áteresz.  

A vállalkozó díja: 812.250,-Ft.  

Kivitelezés határideje: 2011. szeptember 30.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

Felelős: Térmeg György polgármester  

Határidő: 30 nap” 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2011(VI.22.)Önkormányzati 

határozata  a Vajta 715. hrszámú árok tisztításáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 24/2011.(III.23.) önkormányzati határozatát 

az alábbiak szerint módosítja: Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta 715. 

hrszámú árok meder rendezésével JV Berek Vajta, Virág u.1. szám alatti vállalkozót bízza 

meg. 

A meder rendezés hossza: 530 fm, valamint 50 fm áteresz.  

A vállalkozó díja: 812.250,-Ft.  

Kivitelezés határideje: 2011. szeptember 30.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  

Felelős: Térmeg György polgármester  

Határidő: 30 nap  

 

Simon János: A teleházvezető kéri a képviselő-testületet, hogy határozza meg a teleház 

szolgáltatási díjait. Az elkészített árak figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot 

teszem: 

 

„A teleház szolgáltatási díjai 2011. július 15. napjától a következők: 

Nyomtatás: 20,-Ft/oldal, 

Scann-elés: 20,-Ft/oldal, 

Fénymásolás: A/4 papír- 20,-Ft/oldal, A/3-as papír-30,-Ft/oldal. 

Internethasználat: Nyugdíjasoknak-ingyenes, 

                             Diákigazolvánnyal rendelkezőknek: 2 óra használatig ingyenes, utána   

                             minden megkezdett óra: 100,-Ft, 

                             Az első 30 perc minden géphasználónak ingyenes, utána minden  

                             megkezdett óra 100,-Ft.”  

 

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 86/2011(VI.22.)Önkormányzati 

határozata  a teleház térítési díjairól 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a teleház szolgáltatási díjait az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

A teleház szolgáltatási díjai 2011. július 15. napjától a következők: 

Nyomtatás: 20,-Ft/oldal, 

Scann-elés: 20,-Ft/oldal, 

Fénymásolás: A/4 papír- 20,-Ft/oldal, A/3-as papír-30,-Ft/oldal. 

Internethasználat: Nyugdíjasoknak-ingyenes, 

                             Diákigazolvánnyal rendelkezőknek: 2 óra használatig ingyenes, utána   

                             minden megkezdett óra: 100,-Ft, 

                             Az első 30 perc minden géphasználónak ingyenes, utána minden  

                             megkezdett óra 100,-Ft. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri hivatalt a szükséges szabályozók 

kidolgozására. 

 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Simon János jegyző 

 

Simon János: Rupa Sándor Vajta, Puskin u.4. szám alatti lakos bérleti igényét nyújtotta be az 

önkormányzat tulajdonát képező Vajta 840. hrszámú ingatlan bérletére. Az ingatlant 

kaszálóként kívánja hasznosítani. Az ingatlan 7030 m2 területű.  

 

Térmeg György: Javasolom az ingatlan 5 évre történő bérbeadását 1,-Ft/m2 bérleti díjért. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2011(VI.22.)Önkormányzati 

határozata a 840. hrszámú ingatlan bérbeadásáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonát képező, Vajta 840. hrszámú, 

7030 m2 alapterületű ingatlant bérbe adja Rupa Sándor Vajta, Puskin u.4. szám alatti 

lakosnak. 

A bérleti díj összege: 7.030,-Ft/év azaz hétezer- harminc forint/év. 

A bérlet időtartama: 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával. 

 

Határidő: 2011. július 31. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

Csonka Csaba: Mi a helyzet a konditeremmel? Mikor áll vissza az eseti buszközlekedés? 

Miért nem kapnak az óvodai dolgozók étkezési jegyet? 

 

Térmeg György: A konditerem üzemeltetője olyan feltételeket kért, amit ne tudtunk 

biztosítani. A buszközlekedést több szakmai fórumon próbáltam helyreállítatni, de az 

alacsony számú igénybevételre hivatkozva nem várható pozitív előre lépés. 

Az óvodai dolgozók munkáltatója az alapi önkormányzat. Valószínűsítem, hogy egységesen 

egy tagóvodában sincs étkezési jegy. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 15.15 

órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

 

                                 Dr.Jaskó Sándor                              Csonka Csaba 

                                    jk. hitelesítő                                    jk.hitelesítő 

 


