
Jegyzőkönyv 

Vajta Község Képviselőtestületének 2011. szeptember 14-én 14.00 órakor megtartott 

rendes nyilvános testületi üléséről 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Jákobné Szász Erika    képviselő    

  Csonka Csaba               képviselő 

                                                            

Távolmaradását bejelentette: Dr.Jaskó Sándor képviselő 

                                                   Vinklár László képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:     Simon János         jegyző 

             

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat. 

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 Csonka Csaba 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) Védőnői beszámoló megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

2) Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

3) Germav-Vajta Kft. állásfoglalásának megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

4) Vélemény nyilvánítás Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres –Vajta Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás 2011.évi költségvetésének első félévi alakulásáról, a 

költségvetés módosításáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

      (írásbeli előterjesztés) 

 

5) Bejelentések, egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Védőnői beszámoló megtárgyalása 
Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 
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Simon János:  Mi várható az óvodai létszámok alakulásában? 

 

Szegleti Éva: Sajnos a gyereklétszám folyamatosan csökken. Jövőre 5 gyermek lesz óvodás 

korú. 

Térmeg György: Mit tud az asszisztens helyettesítéséről? Mikor várható, hogy kiköltözik a 

szolgálati lakásból? 

 

Szegleti Éva: Az asszisztensnővel beszéltünk a helyettesítésről, de nem állapodtam meg az 

önkormányzattal. A kulcsok a hivatalban le lettek adva. A lakásvásárlásom folyamatban van. 

Remélhetőleg október hónapban hitelhez jutok. 

 

Térmeg György: Javasolom a beszámoló elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2011(IX.14.) önkormányzati 

határozata a védőnői szolgálat beszámolójáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2010.évi munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2.napirendi pont: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról  

Előadó: Térmeg György polgármester  

              (írásbeli előterjesztés) 

 

Jákobné Szász Erika: Miért nincs teljesítés a ravatalozó beruházásának során. 

 

Simon János: A pályázat leigénylése be lett nyújtva, de a támogató szervezettől a pályázati 

pénz csak a II. félévben lett leutalva. 

 

Csonka Csaba: Miért magas a működési célú hitelfelvétel? 

 

Simon János: A pénzintézet váltás miatt az OTP Bank. Hitelét is ki kellett fizetni, illetve a 

Völgység- Hegyhát Takarékszövetkezet hitele is fennállt egy időben. Reális képet a III. 

negyedévi beszámoló fog mutatni. 

 

Térmeg György: A körjegyzőségi és az óvodai hozzájáruláson kívül minden számlánk ki van 

fizetve. 

Javasolom a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2011(IX.14.) önkormányzati 

határozata az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolójáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének 

I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

3.napirendi pont: Germav-Vajta Kft. állásfoglalásának megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester  

              (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: A cég képviselői hajlandók lennének a meghirdetett ingatlanokból 

kompenzáltatni a fennálló tartozásunkat, de a pontos összeg még akkor is kérdéses. 

Javasolom, hogy kezdeményezzünk tárgyalásokat, egyben keressük meg az önkormányzat 

ügyvédi irodáját. 

 

Jákobné Szász Erika: Nem tudom mi volt a szerződésbe, de javasolom, hogy csak az előleget 

fizessük meg. Egyre több követeléssel élnek. 

 

Csonka Csaba: Csak az előleg megfizetését javasolom. 

 

Térmeg György: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzen tárgyalást a 

Germav- Vajta Kft-vel az előleg megfizetéséről. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2011(IX.14.) önkormányzati 

határozata a Germav- Vajta Kft állásfoglalásáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy a volt iskolaépület megvételére a Germav- Vajta Kft. által megfizetett előleg 

visszafizetéséről tárgyalást kezdeményezzen. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Térmeg György polgármester 

             Simon János jegyző 

 

4.napirendi pont: Vélemény nyilvánítás Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres –Vajta Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás 2011.évi költségvetésének első félévi alakulásáról, a 

költségvetés módosításáról 

 

Előadó: Térmeg György polgármester  

              (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Miért emelkedik a hozzájárulás mértéke? Kell ennyi dolgozó? 

 

Simon János: Sajnos nem a kiadási oldal növekedett, hanem a bevételi csökkent. Ez azt 

jelenti, hogy a gyerek létszám csökkenésből adódóan kevesebb az állami normatíva. 
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Egy csoportos óvodánál a szakszemélyzet elengedhetetlen. Maximum a takarítónőt lehetne 

kiváltani közcélú munkással, de arra pedig nincs keret. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2011(IX.14.) önkormányzati 

határozata az Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

2011.évi költségvetésének első félévi alakulásáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011.évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló 

beszámolót megismerte és elfogadta. 

 

3.napirendi pont: Bejelentések, egyebek 

 

Csonka Csaba: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy módosítsa az első lakáshoz jutók 

támogatásáról szóló rendeletet. Van olyan aki azért nem kaphat, mert tanul. 

 

Térmeg György: Nem javasolom a rendelet módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 2 nem és 1 igen szavazattal,  

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2011(IX.14.) önkormányzati 

határozata az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 3/2008.(IV.01.)Ktr.számú rendelet 

módosításáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 

3/2008.(IV.01.)Ktr.számú rendelet módosításáról szóló képviselői indítványt elutasítja. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 14.55 

órakor berekeszti. 

 

K.m.f. 

 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

                                    Csonka Csaba                           Jákobné Szász Erika 

                                    jk. hitelesítő                                    jk. hitelesítő 

 

 


