
Jegyzőkönyv 

Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott 

rendkívüli 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. 

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 Jákobné Szász Erika 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) Időskorúak Gondozási Központjának megszüntetése 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

2) Szegleti Éva lakás iránti kérelme 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

3) Bejelentések, egyebek  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Időskorúak Gondozási Központjának megszüntetése 
Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

Felkérem a jegyző urat, hogy a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Simon János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat által bonyolított pályázat keretében megújult az idősek nappali 

ellátásának helyet adó épületrész. A pályázat feltétele volt, hogy az idősek nappali ellátása 

feladat átkerül az új intézménybe. 

 

Figyelembe véve a hatályos jogszabályokat, illetve az engedélyeztetési eljárást a feladat 2011. 

szeptember 1. napjával adható át. 
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A képviselő-testületnek el kell fogadnia a Idősek Gondozási Központja Vajta megszüntető 

okiratát, mely szerint a közérdekű feladatait 2011. szeptember 1. napjától a „Háló” Dél-

mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, vagyon tekintetében pedig Vajta 

Község Önkormányzata a jogutód. Az intézmény kötelezettséget nem vállalhat augusztus 31. 

napjától. 

 

A képviselő-testületnek el kell fogadnia a feladatátadásról készült, kiosztott dokumentumot, 

valamint vissza kell vonnia Szegleti Éva megbízott vezető megbízását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2011(VII.22.) önkormányzati 

határozata a Időskorúak Gondozási Központjának megszüntetéséről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Időskorúak Gondozási Központja Vajta 

2011. augusztus 31. napjától történő megszüntetéséről az alábbi megszüntető okiratot fogadta 

el: 

 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 

1.) Intézmény neve: Időskorúak Gondozási Központja Vajta 

 

2.) Az intézmény székhelye: 7041 Vajta, Szabadság tér 3. 

 

3.) Az intézmény felügyeleti szerve: Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                                                  7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

4.) Az intézmény megszüntető szerv neve: Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-  

                                                                      testülete 

                                                                      7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

5.) Az intézmény jogutódja közfeladat tekintetében:  „ Háló”Dél- Mezőföldi Szociális és    

                                                                                       Gyermekjóléti Szolgálat 

                                                                                       7013 Cece, Árpád u.8. 

 

6.) Az intézmény jogutódja vagyon tekintetében:        Vajta Község Önkormányzata 

                                                                                      7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

Az Időskorúak Gondozási Központja 2011. augusztus 31. napjáig vállalhat 

kötelezettséget. 

 

A megszüntető okirat hatályba lépésével egyidejűleg a Vajta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 44/2008.(V.19.)Kth.., a 39/2009.(IV.30.)Kth. valamint a 

81/2009.(IX.03.)Kth. határozatok hatályukat vesztik. 

 

 

                 Térmeg György  sk                                                 Simon János sk 

                   polgármester                                                                  jegyző  
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Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2011(VII.22.) önkormányzati 

határozata a Időskorúak Gondozási Központjának feladatátadása 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Gondozási Központjának feladat 

átadásáról a következő szerződést fogadja el: 

 

FELADAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELI SZERZŐDÉS 
a nappali szociális ellátás működtetésére 

 

amely létrejött egyrészről 

Vajta Község Önkormányzata (7041. Vajta, Szabadság tér 1., képviseli: Térmeg György -

polgármester),  

mint a nappali szociális ellátás alapellátást átadó Önkormányzat  (továbbiakban: 

Önkormányzat),  

 

másrészről a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2., 

képviseli: Dr. Sükösd Tamás - elnök), mint a nappali szociális ellátás alapellátást átvevő 

Társulás (továbbiakban: Társulás) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

szerint:  

 

1. Önkormányzat, mint a közigazgatási területén a szociális- és gyermekjóléti alapellátás 

biztosításáért felelős szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) 

bekezdése, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 2004. évi 

CVII. tv. 1.§-a, 2.§.(1).b) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 

szóló 1993. évi III. tv. 65./F.§-ban foglalt nappali szociális ellátás teljes körű ellátását a 

Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása IV/3, IV/4. pontjában 

foglaltak szerint jelen szerződés alapján átadja a Társulás részére 2011. augusztus 31-i 

hatállyal, határozatlan időre.  

2. A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. bekezdés szerinti feladatokról 2011. 

augusztus 31-től folyamatosan – az általa fenntartott költségvetési intézmény útján – a 

jogszabályokban meghatározott és a szakmai szabályokban leírt tartalmi 

követelményeknek megfelelően és színvonalon gondoskodik. 

3. A Társulás az Önkormányzatok közigazgatási területén az 1. pontban meghatározott 

szociális feladatot az általa fenntartott alábbi intézmény útján látja el. 

Az Intézmény neve : „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

székhelye:   7013 Cece, Árpád út 8.  

 telephelye : 7041 Vajta, Szabadság tér 3. 

5. Az 1. pontban leírt feladat ellátására szolgáló, az Önkormányzat tulajdonában levő alábbi 

ingatlanok térítésmentes használatra átadásra kerülnek a Társulás részére: 

 

- Vajta Szabadság tér 1. Hrsz: 558 ;  72,60 m
2
 alapterületű ingatlan  

 

A  „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének az épülete  

Vajta Község Önkormányzata tulajdona, ezért a felújítással és beruházással kapcsolatos 

feladatok a tulajdonos önkormányzatokat terhelik a Ptk. idevonatkozó rendelkezései 
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alapján. Ettől a feladatot átadó-átvevő felek egyedi ügyekben, illetve esetenként 

eltérhetnek. A karbantartással, állagmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat a Társulásnak 

kell ellátnia, az ezzel kapcsolatos költségek teljeskörűen a Társulást illetik.  

6. A Társulás által használt, önálló közüzemi mérőkkel nem rendelkező helységek, és az 

Önkormányzatok által használt helységek közötti költségmegosztás fűtés tekintetében 

légköbméter és használati idő arányosan történik. A Társulás és az Önkormányzat 

megállapodik abban, hogy a lehetőség szerint 2011. október 31-ig a gázfogyasztás külön 

mérőkkel történő mérését megoldja, ennek költségei 50-50%-ban terhelik a feleket.  

7. A szociális feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek 

fedezeteként elsődlegesen a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésében 

meghatározott alap- és kiegészítő normatívák, továbbá az egyes ellátási formákhoz a 

jogszabályok által meghatározott módon megállapított térítési díjak szolgálnak. 

Amennyiben a fenti pénzeszközök nem fedezik a feladatellátás költségeit, a különbözetet 

az Önkormányzat a feladatellátással érintett településen az ellátottak arányában viseli az 

alábbiak szerint: 

 Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Társulás mindenkori éves 

költségvetésében kerül meghatározásra. 

 A Társulás által fenntartott intézmény, a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat éves költségvetését az intézményvezető javaslata és 

Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács munkaszervezetének a vezetője 

által elkészített tervezet alapján véleményezik a társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületei. A végleges költségvetést a vélemények 

figyelembe vételével fogadja el a Társulási Tanács. 

 A társult önkormányzatok hozzájárulásának megoszlását minden évben a Társulás 

költségvetési határozatának melléklete tartalmazza. 

 A megállapított önkormányzati hozzájárulás időarányos részét az intézmény 

költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre, a 

tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára való 

átutalással, átadott pénzeszközként. 

 A befizetési határidő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő 

önkormányzattal szemben a Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást 

érvényesíteni. 

 Az esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásról: A Társulás által 

fenntartott intézmény költségvetési beszámolóját és pénzmaradványát a Társulás 

Tanácsa a zárszámadási határozatával egy időben fogadja el. A társult 

önkormányzatokat tájékoztatja a pénzügyi beszámoló és a pénzmaradvány adatairól. 

A pénzmaradvány felhasználásáról a Társulás Tanács a zárszámadási határozat 

elfogadásával egyidejűleg dönt. 

8. A Társulás a 7. pontban meghatározott alap- és kiegészítő normatívát első alkalommal a 

2011. júliusi pótigénylés során igényli meg 2011. szeptember 01-től kezdődően. Az 

Önkormányzat ettől az időponttól lemond az Őt megillető, a Magyar Köztársaság 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény. 3.sz., valamint a 8.sz. melléklete 

szerinti, az 1. pontban leírt feladatokra vonatkozó  normatíva összegéről.  

9. Az 1. pontban leírt ellátások térítési díjának megállapítása a következők szerint történik: 

 Az intézményi térítési díjat a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. (Sztv.) 4.§. (1) és (4), valamint a 92/B. §. (1) bekezdése alapján a 

Társulás a mindenkori éves költségvetési határozatában állapítja meg. A személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: 

intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 

különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált 
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összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat 

valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni. Az intézményi térítési 

díjat szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. 

  Az Sztv. 92.§ (1) bekezdése alapján a Társulás által kijelölt Önkormányzat a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot, (2) bekezdés f) pontja értelmében 

rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak 

mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve 

elengedésének eseteit és módjait. Az Sztv. 115.§ (3) bekezdése szerint a személyi 

térítési díj összege – a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve 

elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

 Amennyiben az Önkormányzat a Sztv. 115. § (10) bekezdése alapján az intézményi 

térítési díjat az első bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint 

dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg, a különbözetet a 

Társulás részére havonta a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a „Háló” Dél-

Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére számla ellenében meg kell 

térítenie.  

10. A „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének 

beszerzésére a Társulás jogosult, egyben köteles. 

11. Jelen szerződés módosítását, felmondását bármely fél kezdeményezheti. 

12. A szerződés módosítására vonatkozó szándékot a kezdeményező 90 nappal korábban 

köteles jelezni. 

13. E szerződést a Felek bármelyike 3 hónapos felmondási idő mellett a másik félhez intézett 

írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül bármikor felmondhatja.  

14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos 

úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, melyek eredménytelensége esetére kikötik – 

hatáskörtől függően – a Sárbogárdi Városi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság 

kizárólagos illetékességét.  

15. A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásról szóló, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról és végrehajtási rendelkezéseikről szóló szabályok rendelkezéseit tekintik 

irányadónak.  

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

Sárbogárd, 2011. ___________. 

 

Az Önkormányzat képviseletében: 

 

Térmeg György – Vajta polgármestere  ....................................  

A Társulás képviseletében:  

 

Dr. Sükösd Tamás – Sárbogárdi Kistérségi Társulás Elnöke ..................................   

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Térmeg György polgármester 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2011(VII.22.) önkormányzati 

határozata Szegleti Éva vezetői megbízásának visszavonásáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegleti Éva Vajta, Szabadság tér 3. szám 

alatti lakos Időskorúak Gondozási Központjának vezetéséről szóló megbízását 2011. 

augusztus 431. napjától visszavonja. 

 

2.)Napirendi pont:Szegleti Éva lakás iránti kérelme 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Szegleti Éva Vajta, Szabadság tér 

3. szám alatti lakos szolgálati lakás iránti kérelmet nyújtott be.  

Kérelmében leírta, hogy a jelenleg általa használt lakás nagy alapterületű, rezsije nagyon 

magas. Mivel bevétel kiesései vannak, nem tudja fenntartani lakását. Kisebb alapterületű és 

rezsijű lakást szeretne, mely lehetőség szerint vegyes tüzelésű. 

Szegleti Éva jelenleg a cecei önkormányzat alkalmazottja. 

 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincs üres 

szolgálati lakása. 

 

Dr. Jaskó Sándor: felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy védőnőre nagy szüksége van 

a településnek, ezért fontos a lakhatásának megoldása. Amennyiben nem tud a településen 

lakást találni, akár munkahelyet is válthat, ezzel nehéz helyzetbe hozva az önkormányzatot. 

Kérem a polgármester urat, hogy a védőnői körzet fenntartásában részt vevő 

önkormányzatokat keresse meg azzal, hogy próbáljanak szolgálati lakást biztosítani Szegleti 

Éva részére. 

A védőnő biztosítása Cece és Sáregres problémája is. 

 

Térmeg György: Mivel nincs szolgálati lakásunk, javasolom a képviselő-testületnek a kérelem 

elutasítását.  

Az elutasítás mellett felveszem a kapcsolatot Cece és Sáregres polgármesterével, és keressük 

a közös megoldás lehetőségét. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2011(VII.22.) önkormányzati 

határozata Szegleti Éva szolgálati lakás iránti kérelméről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegleti Éva Vajta, Szabadság tér 3. szám 

alatti lakos lakásbérlet iránti kérelmét- mivel az önkormányzat nem rendelkezik üres lakással- 

elutasítja. 

 

3.)Napirendi pont: Bejelentések, egyebek 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

Dr. Jaskó Sándor: Érdeklődnék, hogy a háziorvosi ellátás milyen stádiumban van. 
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Simon János: Az önkormányzat a működéssel kapcsolatos engedéllyel 2011. december 31-ig 

rendelkezik, valamint megkötötte a finanszírozási szerződést az egészségbiztosítási 

pénztárral. 

A pályáztatás folyamatban van. Jelenleg érdeklődő sajnos nincs. 

A helyettesítést a pálfai háziorvos december 31-ig vállalta. Őt július hónapban a 

Sárszentlőrinci háziorvos helyettesíti, augusztus 1-től pedig a Daru-Lekar Háziorvosi Bt(2423 

Daruszentmiklós, Berzsenyi u.25.)képviseletében: Dr. Bankovics Lajos háziorvos vállalta. 

A helyettes augusztus 1. napjától történő helyettesítéséről dönteni kell. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2011(VII.22.)Önkormányzati 

határozata  háziorvosi ellátásról 

 

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

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

megbízott 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 helyettesítésével megbízza a Daru- Lekar Háziorvosi Bt.(2423 

Daruszentmiklós, Berzsenyi u.25.) képviselő: Dr. Bankovics Lajos háziorvost. 

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

 

Határidő: 2011. július 31. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

Dr. Jaskó Sándor: Érdeklődnék, hogy aszociális ellátásokkal kapcsolatos számvevőszéki 

ellenőrzésnek mi lett az eredménye. 

Simon János: A Magyar Államkincstár ellenőrizte a 2007-2010. év közötti időszak 

normatíváinak felhasználását. Az ellenőrzés a szociális szolgáltatásokra vonatkozott. 

A rendelkezésre álló dokumentumokat az önkormányzat benyújtotta, az ellenőrzésről készült 

jegyzőkönyv még nem készült el. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 11.35 

órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

 



 8 

                                 Dr.Jaskó Sándor                           Jákobné Szász Erika 

                                    jk. hitelesítő                                    jk.hitelesítő 

 

 

 


