Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2011. október 19-én 14.00 órakor megtartott rendes
nyilvános testületi üléséről
Jelen vannak: Térmeg György
polgármester
Dr.Jaskó Sándor
képviselő
Jákobné Szász Erika képviselő
Távolmaradását bejelentette: Csonka Csaba 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 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 pályázat megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
2) Szolgálati lakás átalakítására érkezett ajánlatok megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
3) 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Simon János jegyző
(szóbeli előterjesztés)
4) Termőföld vételi ajánlatának megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
5) Étkezési térítési díjakról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
6) 105/2011.(VIII.09.)önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
7) 106/2011.(VIII.09.)önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
8) Bejelentések, egyebek

2

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Háziorvosi pályázat megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: Köszöntöm a testületi ülésen megjelent Dr.Fejes Edit pályázót. Mivel
hozzájárult, pályázatát nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy sikerült megállapodni a doktornővel, de a
megállapodásról, Illetve a pályázat elfogadásáról a képviselő-testületnek kell öntenie.
Dr. Jaskó Sándor: A doktornő közalkalmazottként vagy vállalkozóként kíván dolgozni?
Dr. Fejes Edit: Vállalkozói formában kívánom ellátni.
Dr.Jaskó Sándor: Információim szerint 800 körüli jelenleg a kártyaszám. Biztosított lesz a
megélhetés ilyen alacsony finanszírozás esetén? Közalkalmazottként bértábla szerint kapná a
fizetését, vállalkozóként a finanszírozástól függ a megélhetés.
Térmeg György: Az utolsó információim szerint 950 körüli a kártyaszám, de meg tudom
kérdezni az asszisztenciát.
Dr.Fejes Edit: Fontos lenne tudnom, hogy mennyi most pontosan a finanszírozás.
Térmeg György: A helyettesítés miatt vitték el a kártyáikat a betegek, de azt vissza is tudják
hozni.
Simon János: A helyzet jövőre javulhat. Egy év múlva vissza hozhatják a kártyákat a betegek.
Térmeg György: Az asszisztens telefonon történő tájékoztatása szerint jelenleg 869 kártya
van.
A doktornővel történt tárgyaláson ugyan még több volt a kártyák száma, de úgy gondolom,
hogy ez nem befolyásolhatja lényegesen a megállapodást.
Az önkormányzat átvállal minden rendelőhöz kapcsolódó költséget, illetve fizeti az
asszisztenset. Ezen felül felújítja a szolgálati lakást.
Dr.Jaskó Sándor: Az asszisztens marad közalkalmazott?
Simon János: Az egészségpénztár nem köt szerződést vegyes megoldásra. Az asszisztens a
doktornő alkalmazásában állna, az önkormányzat pedig havi 140 ezer forintot fizetne a
vállalkozó háziorvosnak.
Dr. Jaskó Sándor: Mivel az önkormányzat folyamatosan kiadást csökkent illetve bevételt
növel, nem tudom támogatni a vegyes megoldást. Az önkormányzat több kiadást nem bír el.
Térmeg György: Áldozatokat kell hozni az orvos ügyben. Ez nem kidobott pénz. Nem
találtunk eddig orvost.
Jákobné Szász Erika: Támogatom a felvázolt feltételekkel együtt a pályázatot. Az
asszisztencia támogatását később felül lehet vizsgálni.
Simon János: Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy a pályázat elfogadásához
minősített többség kell. Azaz a jelenlevő 3 tagnak meg kell szavaznia, különben nincs
háziorvos.
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Dr. Jaskó Sándor: Felhívom a figyelmet, hogy jelenleg a finanszírozás 500 és 600 ezer forint
között lehet.
Jákobné Szász Erika: Mivel az önkormányzat egyéb támogatásokat is nyújt, a doktornő
nyilván vállalja a háziorvosi tevékenységet.
Térmeg György: Elfogadhatók a doktornőnek a feltételek.
Dr. Fejes Edit: A tárgyalásokon nagyobb összegű finanszírozásról beszéltünk.
Térmeg György: Több kártyát nem tudunk biztosítani, de állandó orvos esetén biztosan nőne
azok száma.
Jákobné Szász Erika: Sokan a mai döntésre várnak.
Dr. Fejes Edit: A pontos összeget szeretném tudni.
Simon János: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a szerződés minden pontjában
állapodjon meg, majd a pontos, összegszerű finanszírozás tükrében egy rendkívüli ülésen
döntsön.
Az ülésig a doktornő is el tudja dönteni, hogy a jelenlegi finanszírozás mellet is vállalja-e az
orvosi teendők ellátását.
Dr. Jaskó Sándor: Javasolom a doktornőnek, hogy a kötelező, egy hétvégi és egy hétközi
ügyeletet vállaljon. Ki fogja az eszközöket, azok karbantartását, a fogyóeszközöket
finanszírozni.
Térmeg György: A karbantartást és a fogyóeszközök pótlását az önkormányzat már nem tudja
finanszírozni. Egyébként nem lehet nagy összeg.
Simon János: A kötelező eszközök jelenleg az önkormányzat tulajdonában vannak. Nem
javasolom ismét térítésmentesen tulajdonba adni, hiszen szerződés bontás esetén ismét vissza
kellene vásárolni. Erre nincs pénze az önkormányzatnak. Csak térítésmentes használatba adást
javasolok.
Javasom továbbá a 90 napos felmondási időt. 60 nap nem elegendő.
Térmeg György: Határozati javaslatom a következő:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesteri hivatalt a
háziorvosi ellátásról szóló feladat ellátási szerződés tervezetének előkészítésére. A tervezet
tartalmazza az ellátáshoz szükséges kötelező elemeket és a szükséges, kötelező rendelési
időket.
A tervezet szerint az önkormányzat a háziorvosi feladatok ellátására 140 ezer forintot fizet a
vállalkozó háziorvosnak, melyet 24 hónap után felülvizsgál.
A feladat ellátásához szükséges eszközöket használatra az önkormányzat térítésmentesen átad
a vállalkozónak. Az eszközökkel kapcsolatos folyamatos karbantartási költségeket a
vállalkozó háziorvos vállalja.
A vállalkozó háziorvos egy hétközi és egy hétvégi ügyeletet köteles ellátni havonta.
Az orvosi rendelővel kapcsolatos minden költséget az önkormányzat vállalja.
A felek 90 napos felmondási időben állapodnak meg.
Határidő: 15 nap
Felelős: Simon János jegyző”
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2011(X.19.) önkormányzati
határozata a háziorvosi feladat ellátásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesteri hivatalt a
háziorvosi ellátásról szóló feladat ellátási szerződés tervezetének előkészítésére.
A tervezet tartalmazza az ellátáshoz szükséges kötelező elemeket és a szükséges, kötelező
rendelési időket.
A tervezet szerint az önkormányzat a háziorvosi feladatok ellátására 140 ezer forintot fizet a
vállalkozó háziorvosnak, melyet 24 hónap után felülvizsgál.
A feladat ellátásához szükséges eszközöket használatra az önkormányzat térítésmentesen átad
a vállalkozónak. Az eszközökkel kapcsolatos folyamatos karbantartási költségeket a
vállalkozó háziorvos vállalja.
A vállalkozó háziorvos egy hétközi és egy hétvégi ügyeletet köteles ellátni havonta.
Az orvosi rendelővel kapcsolatos minden költséget az önkormányzat vállalja.
A felek 90 napos felmondási időben állapodnak meg.
Határidő: 15 nap
Felelős: Simon János jegyző
2.napirendi pont: Szolgálati lakás átalakítására érkezett ajánlatok megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: Mielőtt a lakás felújításáról döntene a képviselő-testület javasolom a
Szabadság tér 3. szám alatti lakás bérleti szerződésének felmondását. A szerződés határozott
ideig, a védőnő fennálló szolgálati viszonyáig volt kötve. Felmondási időt nem tartalmazott.
A védőnő szolgálati viszony 2008.évbe lejárt, tehát már akkor meg kellett volna szüntetni
szerződését.
Javasolom, hogy 30 napos felmondási idővel szüntessük meg szerződését. November 20.i
felmondást javasolok.
Én már szóban jeleztem a védőnőnek, hogy szükségünk van a lakásra.
Dr. Jaskó Sándor: Méltányos eljárást kérek. Én is legalább egy hónapos türelmi időt javasolok
az ügyben.
Térmeg György: Javasolom, hogy a képviselő-testület a szerződést mondja fel 2011.
november 20. napjával.
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 124/2011(X.19.) önkormányzati
határozata a Vajta, Szabadság tér 3.szám alatti ingatlan bérletéről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szegleti Éva Vajta, Szabadság tér 3. szám
alatti lakos és Vajta Község Önkormányzata között, a Vajta, szabadság tér 3. szám alatti
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lakóház bérletéről 2000. október 9-én kötött lakásbérleti szerződést 2011. november 20.
napjától felmondja.
Határidő: 2011. november 20.
Felelős: Térmeg György polgármester
Térmeg György: A lakás felújítására bekértünk két árajánlatot.
Dr. Jaskó Sándor: Ha a JV Berek Kft. a faluház és egyéb önkormányzati intézmények
felújításának garanciális munkáit elvégezte, javasolom, hogy ők legyenek a kivitelezők.
Ha nem, végezték el az előző munkát, akkor inkább a drágább ajánlatot fogadjuk el.
Térmeg György: A garanciális bejárások megtörténtek, a hiányosságok ki lettek javítva.
Javasolom, hogy a képviselő-testület a Vajta, Szabadság tér 3. szám alatti lakás felújításával
és átalakításával a JV Berek Kft.-t (Vajta, Virág u.1.)bízza meg.
A vállalási díj 959.000,-Ft+ÁFA( az árajánlat szerinti feladatok elvégzésére), a felújítás
határideje 2011. december 15.
A képviselő-testület kössön 10.000,-Ft/nap ködbért.
Fizetési határidő: A teljesítést követő 30. nap.
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 125/2011(X.19.) önkormányzati
határozata a Vajta, Szabadság tér 3. szám alati lakás
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta, Szabadság tér 3. szám alatti lakás
árajánlatban szereplő felújítási és átalakítási munkáival megbízza a JV Berek Kft.-t(Vajta,
Virág u.1.).
A képviselő-testület a munkák díját 959.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg, 10.000,Ft/nap kötbér kikötése mellett.
A képviselő-testület a munkák befejezési határidejének 2011. december 15.napját jelöli meg.
Fizetési határidő: A teljesítést követő 30.nap.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri hivatalt a szerződés elkészítésére és a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011.november 20.
Felelős: Térmeg György polgármester
Simon János jegyző
3.napirendi pont: 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Simon János jegyző
(szóbeli előterjesztés)
Simon János: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az ülésen kiosztottak szerint fogadja el
a 2012.évi belső ellenőrzési tervet. A terv szerint a helyi adók kivetése és beszedését
vizsgálnák a belső ellenőrök.
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 126/2011(X.19.) önkormányzati
határozata a 2012.évi belső ellenőrzési tervről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint elfogadta:
Ellenőrzend
ő
folyamatok
vagy
szervezetek
/ szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszerei,
tárgya, ellenőrzött
időszak)

Bevételek
beszedése /
Vajta Községi
Önkormányz
at

Ellenőrzés célja:
annak megállapítása,
hogy a helyi adók és
a gépjárműadó
bevételek miképpen
alakultak, a
kintlévőségek
behajtása érdekében
milyen lépések
történtek
Ellenőrzés tárgya:
a helyi adók
kivetésének és
beszedésének
vizsgálata, különös
tekintettel a
kintlévőségek
kezelésére
Ellenőrizendő
időszak: 2011. év,
illetve a
kintlévőségek
kezelésével
kapcsolatban az
előző öt év
Ellenőrzés
módszere:
dokumentum
elemzés

Soron kívüli
vizsgálat és
tanácsadás

Határidő: folyamatos
Felelős: Simon János jegyző

Azonosított
kockázati
tényezők (*)

Alacsony
adózási
morál
Személyes
érintettség
ek
Speciális
szakértele
m hiánya

Az
ellenőrzés
típusa (**)

Teljesítményellenőrzés

Az
Erőforrás
ellenőrzés szükséglete
ütemezés
k (****)
e (***)

Az
ellenőrzés
végrehajtás
a: 2012.
III.
negyedév
Jelentés
készítése:
2012.
október
20.

A külső
szolgáltató
által kerül
meghatároz
ásra.
Tervezett
szükséglet:
15 belső
ellenőri nap

Rendelkezés
re álló
időkeret: 5
belső
ellenőri nap
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4.napirendi pont: Termőföld vételi ajánlatának megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: Mivel az ajánlattétel során érintet lettem kérem a jegyző urat, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Simon János: Az önkormányzati ingatlanok meghirdetésére egy árajánlat érkezett a 0164/32
hrszámú ingatlanra. A többi ingatlanra nem nyújtottak be ajánlatot.
A 0164/32 hrszámú, szántó művelési ágú 2,5 ha területű ingatlanra a meghirdetett 1.000.000,Ft összegre Térmeg Norbert Pécs, Angster J.út 267. szám alatt mezőgazdasági vállalkozó tett
ajánlatot.
Jákobné Szász Erika: Javasolom az értékesítést és a polgármester szavazásból történő
kizárását.
Dr. Jaskó Sándor: Én is. Egyben szeretném megtudni, hogy milyen ingatlanok maradtak.
Simon János: 12,5 ha szántó és 2 ha erdő. Az iskola épületet nem javasolom meghirdetni,
mivel az óvoda elhelyezése nem megoldható. A fürdőről később dönteni kell.
Térmeg György: Kérem a szavazásból történő kizárásomat, mivel az ajánlattevő a fiam.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2011(X.19.) önkormányzati
határozata Térmeg György szavazásból történő kizárásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert a Vajta
0164/32 hrszámú ingatlan eladásáról történő szavazásból - mivel az ügyben érintett – kizárja.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2011(X.19.) önkormányzati
határozata ingatlan értékesítésről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Vajta 0164/32 hrszámú
2,5 ha területű, termőföld művelési ágú ingatlan értékesíti Térmeg Norbert Pécs, Angster
J.u.2/7. szám alatti lakosnak.
A képviselő-testület az ingatlan vételárát 1.000.000,-Ft-ban állapítja meg.
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Térmeg György: javasolom a képviselő- testületnek, hogy a fennmaradó ingatlanokat az
iskola kivételével ismét hirdesse meg az értékbecslési áron.
A fürdő 30,3 %-nyi tulajdonrészének értéke 83.754.363,-Ft.
A Vajta külterület 0152/34. hrszámú, 12,6624 ha területű, 7 és 8 minőségi osztályba sorolt
szántó. Becsült érték 15.194.880,-Ft,
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Vajta belterület 740/2. hrszámú, 2,8244 ha területű, 3 minőségi osztályba sorolt erdő. Becsült
érték 6.000.000,-Ft.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2011(X.19.) önkormányzati
határozata az önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére
pályázati kiírást tesz közzé.
Az értékesíteni kívánt ingatlanok:
1. Vajta külterület 0152/34. hrszámú, 12,6624 ha területű, 7 és 8 minőségi osztályba sorolt
szántó. Kiinduló minimum vételár 15.194.880,-Ft,
2. Vajta belterület 740/2. hrszámú, 2,8244 ha területű, 3 minőségi osztályba sorolt erdő.
Kiinduló minimum vételár 6.000.000,-Ft.
3. Vajta belterület és külterület, fürdő, üdülő(összesen 45 db helyrajzi szám). Becsült értéke
276.417.038,-Ft, ebből a Vajta Községi Önkormányzat 30,3%-os tulajdonrészének értéke
83.754.363,-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályáztatást készítse
elő, a felhívásokat a helyben szokásos módon illetve megyei újságban, a fürdőt pedig
országos napilapban tegye közzé.
Határidő: 30 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
Simon János jegyző
5) Étkezési térítési díjakról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: Az óvodai térítési díjakról szóló rendelet harmonizál a óvoda fenntartó
társulás gesztor önkormányzata által kiírt közbeszerzés áraival.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(X.20.) önkormányzati
rendelete a gyermekétkeztetés díjairól
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6) 105/2011.(VIII.09.)önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2011.(X.19.) önkormányzati
határozata a 105/2011.(VIII.09.)önkormányzati határozat módosításáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának
módosításáról szóló 105/2011.(VIII.09.)önkormányzati határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadta:
1.) Az Alapító okirat 9. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„9. a.) Az intézmény alaptevékenysége:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam).
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, ezen belül
a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd. (1-4. évfolyam).
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam).
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, ezen belül
a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.(5-8. évfolyam).
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés.
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése.
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés.
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése.
856012 Korai fejlesztés, gondozás.
856013 Fejlesztő felkészítés.
562913 Iskolai intézményi étkeztetés.
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása.
562917 Munkahelyi étkeztetés,
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások.”
2.) Az Alapító okirat 15.)pontja az alábbiak szerint módosul:
„15.)Az intézmény típus szerinti besorolása:
Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató.
A költségvetési szerv gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátását Cece Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv – végzi. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan
működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön
megállapodásban rögzíti.
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3.) Az Alapító okirat 21.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„21.) Feladatmutatók megnevezése:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam).
Feladatmutatói: tanulók száma.
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, ezen belül
a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd. (1-4. évfolyam).
Feladatmutatói: sajátos nevelési igényű tanulók száma.
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam).
Feladatmutatói: tanulók száma.
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,
nevelése, ezen belül
a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.(5-8. évfolyam).
Feladatmutatói: sajátos nevelési igényű tanulók száma.
562913 Iskolai intézményi étkeztetés.
Feladatmutatói: ellátást igénylők száma.
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása.
Feladatmutatói: résztvevők száma.”
7) 106/2011.(VIII.09.)önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2011.(X.19.) önkormányzati
határozata a 106/2011.(VIII.09.)önkormányzati határozat módosításáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló 106/2011.(VIII.09.)önkormányzati
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadta:
1./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 9.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
9.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége:
a) Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a Kt. 24. §-a, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését a Kt. 30. §-a, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) számú
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rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készített óvodai
nevelési program, valamint Sárbogárdi Kistérség Közoktatás-fejlesztési Terve alapján
végzi.
b) Az intézmény székhelyén az egységes óvoda-bölcsőde feladatait a Kt. 33. § (14)
bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM. rendelet 39/M. §-a alapján végzi.
c) Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenységi szakágazat:
851020 Óvodai nevelés
d) Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége:
d.a.) 851011
Óvodai nevelés, ellátás
d.b.) 851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a gyermek, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
d.c.) 562912
Óvodai intézményi étkeztetés
d.d.) 562920
Egyéb vendéglátás
d.e.) 562917
Munkahelyi étkeztetés
d.f.) 856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
d.g.) Intézmény székhelyén:
889101
Bölcsődei ellátás
2./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 10.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
10.) Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vállalkozási tevékenységet nem végez.
3./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 15.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
15.) Az intézmény típus szerinti besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az óvodavezető.
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását Alap–Alsószentiván
Községek Körjegyzősége – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv –
végzi. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési
szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodásban
rögzíti. „
8) Bejelentések, egyebek
Térmeg György: Az önkormányzat költségeinek csökkentése érdekében megkerestem az
Optimal-GB Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft-t. A cég áttekintené az
önkormányzat elektromos áram- valamint gáz számláit, és az esetleges túlszámlázások
összegét visszakövetelné a szolgáltatóktól.
A szerződés szerint a jövőben kötendő szerződések vonatkozásában a legkedvezőbbet
választanák ki.
A cég a túlszámlázásokból visszautalandó nettó összeg 30%-át kapná sikerdíjként. A
legkedvezőbb szolgáltató kiválasztásáért nem kell fizetni.
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Kérem a képviselő-testületet, hogy a céget, a kiosztott szerződéstervezet szerint bízza meg az
elhangzott tevékenység elvégzésével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2011.(X.19.) önkormányzati
határozata az energia szolgáltatás átvilágításáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az energiaszolgáltatások átvilágításával
megbízza az Optimal-GB Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft-t(7100 Szekszárd,
Tinódi u.8.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező
szerződés tervezetet, változatlan tartalommal aláírja.
Határidő: 15 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
Simon János: Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szabályos működése érdekében
javasolom a díjak átalakítását. Javasolom, hogy az internethasználat díjait törölje a képviselőtestület, az egyéb díjak vonatkozásában pedig az önkormányzat minden intézményére
terjessze ki a díjakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2011.(X.19.) önkormányzati
határozata a 86/2011(VI.22.)önkormányzati határozat módosításáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a teleház szolgáltatás díjairól szóló
86/2011.(VI.22.) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Vajta Község Önkormányzatánál igénybe vett szolgáltatások térítési díja 2011. november 1.
napjától a következők:
Nyomtatás: 20,-Ft/oldal,
Scann-elés: 20,-Ft/oldal,
Fénymásolás: A/4 papír esetén 20,-Ft/oldal, A/3 papír esetén 30,-Ft/oldal.
Határidő: 2011.november 1.
Felelős: Simon János jegyző
Simon János: Vételi ajánlat érkezett az önkormányzat tulajdonában lévő, Vajta 569.hrszámú
telek megvásárlására.
Az ingatlan nyilvántartás szerint az 569. hrszám üres telek, de természetben a szomszédos
ingatlan lakóépülete ráépült.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ingatlanrendezést kezdeményezzen az illetékes
földhivatalnál, majd a rendezett ingatlanviszonyok után értékesítse a telket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(X.19.) önkormányzati
határozata az 569. hrszámú ingatlan rendezéséről
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Vajta
belterület 569. hrszámú ingatlan tulajdonviszonyainak rendezésével.
Határidő: 90 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 16.25 órakor
berekeszti.
K.m.f.
Térmeg György
polgármester

Dr. Jaskó Sándor
jk. hitelesítő

Simon János
jegyző

Jákobné Szász Erika
jk. hitelesítő

