Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2011. november 28-án 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 pontokból a 2.
számút ne tárgyalja, mivel az előirányzat módosítás nem készült 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) Háziorvosi pályázat megvitatása

Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

2) A Vajta Községi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének III.negyedévi alakulásáról
szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

3) A Vajta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

4) Hulladékszállítási díjjavaslat megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

5) Bejelentések, egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Háziorvosi pályázat megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
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Térmeg György: A háziorvos helyettesítésére beérkezett pályázattal kapcsolatban
tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy főállású, tartós betöltésre egyenlőre nincs érdeklődő,
ezért hosszú távra meg kell oldani a helyettesítést.
Dr. Papp Tivadar a jelenlegi helyettesítésnek megfelelően, azonos feltételekkel vállalta a
munkát.
Csonka Csaba: Mit fizet az önkormányzat?
Térmeg György: A helyettesítés díja 400.000,-Ft/hó. Ezen felül az önkormányzat fizeti az
asszisztenciát, illetve a rendelő költségeit.
Simon János: Minden lehetséges módon próbáltunk állandó orvost találni de egyenlőre nem
sikerült. Az Országos Alapellátási Intézetben bent van a kérelmünk, mely akár rövid időn
belül megoldhatja a problémánkat.
Dr.Papp Tivadarral 2012. január 1. napjától a háziorvosi praxis betöltéséig kötnénk
szerződést, 90 napos felmondási idővel.
Dr. Jaskó Sándor: Mi a helyzet a sürgősségi esetekkel? Tudja a doktor úr, hogy el kell látnia?
Simon János: Mivel ellátási kötelezettsége van, ezt tudnia kell. Az előző szerződésben is
benne volt. A helyettes telefonon elérhető.
Térmeg György: A következő határozati javaslatot teszem:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a (vegyes) háziorvosi ellátás,
helyettesítéssel történő ellátásával,2012. január 1.-től a háziorvosi praxis betöltéséig megbízza
a PAGYMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t (cégjegyzék: Cg. 17-09-006492, adószám:
14333293-1-17 képviselő: Dr. Papp Tivadar 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 jegyzőkönyv mellékletét képező feladat
ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Térmeg György polgármester”
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 158/2011(XI.28.)önkormányzati
határozata a háziorvos helyettesítéséről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a (vegyes) háziorvosi ellátás, helyettesítéssel
történő ellátásával,2012. január 1.-től a háziorvosi praxis betöltéséig megbízza a PAGYMED
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t (cégjegyzék: Cg. 17-09-006492, adószám: 14333293-1-17
képviselő: Dr. Papp Tivadar 7042 Pálfa, Teleki u.1. szám alatti háziorvos).
A megbízási díjat a képviselő-testület 400.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező feladat
ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Térmeg György polgármester
2. napirendi pont: A Vajta Községi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének III. negyedévi
alakulásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Jákobné Szász Erika:Nem látom ravatalozó felújításának teljesülését.
Csonka Csaba: A lakásbérleti díjak soron nem szerepel bevétel. Miért?
Simon János: A ravatalozó beruházása rendben van. Valószínűleg a egyéb beruházások soron
szerepel. A lakásbérleti díjak az egyéb bevételek soron szerepel.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a következő ülésre elkészül a költségvetés
előirányzatainak módosítása.
Térmeg György: A beszámolót elfogadásra javasolom.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2011(XI. 28.) önkormányzati
határozata a 2011.évi költségvetés III. negyedévi beszámolójáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költségvetésének III. negyedévi
beszámolóját elfogadja
3.) A Vajta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: Az előző évekhez hasonlóan ismét elmondható, hogy a következő év
költségvetési oldalról nem lesz egyszerű.
Mivel a lakosság tovább nem terhelhető, adóemelést nem javasolok.
Simon János: A 2012.évre sem a kiadási oldal, sem a bevételi oldal nem tervezhető. Sok
feladatot már jövőre elvisznek az önkormányzatoktól, ezért feltételezhető a forrás elvonás is.
A feladatokat valószínűleg a START munka keretében meg tudja oldani az önkormányzat,
melynek keretén belül 14 fő foglalkoztatása lett tervezve. A pályázat hulladékmentesítésről
ároktisztításról, útkarbantartásról és téli síkosság mentesítésről szól.
Térmeg György: Javasolom a 2012.évi költségvetési koncepció előterjesztés szerinti
elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2011(XI.28.)önkormányzati
határozata az önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepciójáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi költségvetési
koncepcióját, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
4.)Hulladékszállítási díjjavaslat megvitatása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: Mivel az önkormányzat az árképzésbe nem tud beleszólni, javasolom az
emelés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(XI.29.) önkormányzati
rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló 2/2003.(II.26.)Ktr. rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.) Bejelentése, egyebek
Simon János: A képviselő-testület az előző ülésén a 128/2011.(X.19.)önkormányzati
határozatával, 2 igen szavazattal döntött a külterületi 0164/32.hrszámú ingatlan
értékesítéséről.
Az SzMSz szerint minősített többség kell az ingatlan értékesítéséhez, mely nem volt meg.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ismét döntsön az értékesítésről, egyben vonja vissza
előző határozatát.
Térmeg György: Tartózkodom a szavazástól, mivel érintett vagyok az ügyben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2011.(XI.28.) 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.
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A képviselő-testület az ingatlan vételárát 1.000.000,-Ft-ban állapítja meg.
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 128/2011.(X.19.)önkormányzati határozatát visszavonja.
Határidő: 30 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
Simon János: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy módosítsa költségvetési rendeletét. A
rendeletbe fel kell venni a „493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás” és a „813000
Zöldterület-kezelés” szakfeladatokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(XI.29.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.10.)Ktr. számú rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Simon János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Horváth Gergely IKSZT munkatárs
munkaszerződése 2011. december 31-én lejár.
El kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy 2012. január 1.napjától kit kíván foglalkoztatni.
Ha Horváth Gergő marad, akkor jobban meg kell követelni tőle az önálló munkát. A vajtai
lakosoknak kell érzékelni a változást. Én személy szerint nem vagyok megelégedve eddigi
munkájával.
Térmeg György: Valóban többet kell tőle megkövetelni. Javasolom, hogy szerződését 2012.
március 31. napjáig hosszabbítsa meg a képviselő-testület, egyben az év elején írjon ki új
pályázatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2011(XI.28.) önkormányzati
határozata munkaszerződés meghosszabbításáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth Gergely Vajta, Rákóczi tlp. 11. szám
alatti lakos, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkatárs munkaszerződését 2012. január
1. napjától 2011. március 31. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület Horváth Gergely munkabérét 122.000,-Ft/hó összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: 30 nap
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Simon János: A fürdőt üzemeltető cég megkereste az önkormányzatot, mint tulajdonost az
egyik kút problémájával kapcsolatban.
Jákobné Szász Erika: Sajnos a fürdő életében a jövő év sem indul jól. Az illetékes hatóság az
egyik kút tömedékelését, vagy helyreállítását írta elő. A költség mindkét esetben több millió
forint, melyet az üzemeltető nem tud kifizetni.
Levelünkkel megkerestük a többségi tulajdonos, Fejér Megyei Önkormányzatot is.
Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezet a folyószámla hitelkeretet nem tudja megemelni, ezért a fennálló
tartozásainkat csak az ingatlan eladásokból tudjuk finanszírozni.
Jó hír viszont, hogy a 2012.év első negyedévében meg kívánják nyitni a vajtai fiókjukat,
valamint bank automatát is el kívánnak helyezni.
A tartozásokra visszatérve, ha nem tudunk ingatlant eladni, akkor csak az ÖNHIKI-ben
bízhatunk.
Jákobné Szász Erika: Mekkora a tartozásunk?
Térmeg György: Alap és Cece önkormányzatai felé 15 -16 millió körüli összeg, a Magyar
Államkincstárnak 7,2 millió. Ezen kívül az iskola vételárának előlege.
Simon János: Az ingatlan eladások eddig nem jártak sikerrel, de megoldást kell találni, mivel
a társ önkormányzatoknak is problémát jelent a kintlévőség.
Térmeg György. Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a tartozások
rendezésével kapcsolatos tárgyalások megkezdésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2011(XI.28.) önkormányzati
határozata felhatalmazásról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Térmeg György
polgármestert, hogy a Vajta Községi Önkormányzatnak fennálló tartozásainak törlesztéséről a
szükséges egyeztetéseket lefolytassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a gyermektánccsoport vezetője,
Pordán Edina megkereste az önkormányzatot és leírta a csoport igényeit.
Simon János: A levélben foglaltak nem teljes mértékbe fedik a valóságot. Pordán Edina
tájékoztatva lett a döntésről, valamint szóban kértük a részletes igény benyújtását. Ez most
történt meg.
Javasolom a támogatási döntés visszavonását.
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Jákobné Szász Erika: Az önkormányzat tartozásának rendezéséig én sem támogatom a
megítélt összeg folyósítását.
Dr.Jaskó Sándor: A májusi döntés óta megváltozott az önkormányzat anyagi helyzete.
Simon János: A döntés óta pályázni is lehetett hagyományőrző ruhákra.
Térmeg György: Be kell látnom, hogy egy ilyen csekély összeget sem tudunk kifizetni, ezért
javasolom a képviselő- testületnek, hogy a 67/2011(V. 25.)önkormányzati határozatát vonja
vissza.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2011(XI.28.) önkormányzati
határozata támogatás visszavonásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgócska gyermek tánccsoport
támogatásáról szóló 67/2011.(V.25.)önkormányzati határozatát - forrás hiány miattvisszavonja.
Határidő: 15 nap
Felelős: Simon János jegyző
Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Szabadság téri szolgálati lakás
megürült. Mivel a felújítás már nem időszerű, javasolom a tárgyban hozott 125/2011.(X.19.)
önkormányzati határozat visszavonását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2011(XI.28.) önkormányzati
határozata határozat visszavonásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta, Szabadság tér 3. szám alatti
szolgálati lakás felújításáról szóló 125/2011.(X.19.)önkormányzati határozatát visszavonja.
Határidő: 15 nap
Felelős: Simon János jegyző
Dr.Jaskó Sándor: Javasolom, hogy a szolgálati lakásban vízmentesítsen az önkormányzat.
Mikor lesz idősek klubja?
Jákobné Szász Erika: Kérjük bérleti díjat a működésért.
Térmeg György: Belátható időn belül megindulhat az idősek klubja. A használatba vétel
megvolt. A működési engedély kiadása után meg kezdheti működését.
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Csonka Csaba: Mi a helyzet az árokkal?
Térmeg György: Az árok elkészült, a munka át lett véve.
Csonka Csaba: Mi a helyzet a jegyzői lakással? Eladtuk?
Térmeg György: Nem adtuk el. A bérlő rendbe tette.
Csonka Csaba: Honnan származnak az adományok? Nehezményezem, hogy ekkora összeget
kell a kincstárnak visszafizetni.
Térmeg György: Az adományok részben alapítványokon keresztül, részben a személyes
kapcsolataimon keresztül érkeznek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 16.15
órakor berekeszti.

K.m.f.

Térmeg György
polgármester

Dr.Jaskó Sándor
jk. hitelesítő

Simon János
jegyző

Csonka Csaba
jk.hitelesítő

