
Jegyzőkönyv 

Vajta Község Képviselőtestületének 2011. december 14-én 16.00 órakor megtartott 

rendes nyilvános testületi üléséről 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Jákobné Szász Erika    képviselő    

  Dr. Jaskó Sándor          képviselő           

                                                            

Távolmaradását bejelentette: Vinklár László képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:     Simon János         jegyző 

                                                           Horváth Gergely IKSZT munkatárs 

             

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat és a megjelent érdeklődőket. 

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) A Vajta Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

2) A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
     Előadó: Térmeg György polgármester 

     (szóbeli előterjesztés) 

 

3) 2012.évi víz- és csatornadíjak elfogadása  
Előadó: Térmeg György polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

4) Bejelentések, egyebek  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: A Vajta Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Simon János: A módosításra elsősorban a meg nem valósult beruházások miatt volt szükség. 

Ezen kívül nagyobb kiigazításra csak a segélyek túltervezése miatt volt szükség 

 

Térmeg György: Javasolom a módosítás elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(XII.15.) önkormányzati 

rendelete  

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

módosításáról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

2. napirendi pont: A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének  elfogadása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: A képviselő-testület 2012.évi munkatervének elfogadásáról az alábbi 

határozati javaslatot teszem: 

 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 

 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról a 4/2007.(II.27.)Ktr. számú rendeletének 11.§(2) bekezdése 

alapján a 2012.évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Állandó napirendként a polgármester minden ülésen beszámol a lejárt idejű határozatok 

végrehajtásáról, a két testületi ülés között megtett intézkedésekről, átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

Állandó napirendként a bejelentések, egyebek napirendben a képviselők feltehetik 

kérdéseiket, megtehetik közérdekű bejelentéseiket. 

A képviselő-testületi ülések 15.00 órára kerülnek összehívásra, a közmeghallgatás 17.00 órára 

kerül összehívásra. 

 

Részletes ülésterv: 

 

1.) 2012. február 15. 

 

- A Cecei Általános Iskola 2012.évi költségvetésének véleményezése 

- Az Alapi Óvoda 2012.évi költségvetésének véleményezése 

- Vajta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetésének elfogadása 

- Beszámoló a Vajtai Polgári Sportegyesület 2011.évi munkájáról 

 

2.) 2012. március 21. 

 

- Beszámoló a gyermekvédelem és a gyámügy 2011.évi munkájáról 

- Beszámoló a „Háló”Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat 2011.évi 

munkájáról 

- A 2012.évi közbeszerzési terv elfogadása 
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3.) 2012. április 25. 

 

- Vajta Községi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének zárszámadásának elfogadása 

- Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2011.évi munkájáról, 2012.évi nyitásáról 

- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011.évi munkájáról 

 

4.) 2012. május 23. 

 

- Beszámoló a Homok Kft. 2011.évi munkájáról 

- Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2011.évi munkájáról 

 

5.) 2012. június 20. 

 

- Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2011/2012. tanévéről 

- Beszámoló az Alapi Óvoda 2011/2012. tanévéről 

 

 

6.) 2012. szeptember 12. 

 

- Beszámoló a 2012.évi költségvetés I. féléves alakulásáról 

- Beszámoló a háziorvos 2011.évi tevékenységéről 

- Beszámoló a védőnő 2011.évi munkájáról 

 

7.) 2012. október 17. 

 

- A 2013.évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

- A helyi adókról szóló rendeletek áttekintése 

 

8.) 2012. november 28. 

 

- Beszámoló a Vajta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetésének ¾. Évi 

alakulásáról 

- A 2013.évi költségvetési koncepció elfogadása 

 

9.) 2012. december 12. 

 

- A képviselő-testület 2013.évi munkatervének elfogadása 

KÖZMEGHALLGATÁS” 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

  

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2011(XII. 14.) önkormányzati 

határozata a 2012.évi munkatervről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról a 4/2007.(II.27.)Ktr. számú rendeletének 11.§(2) bekezdése 
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alapján a 2012.évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Állandó napirendként a polgármester minden ülésen beszámol a lejárt idejű határozatok 

végrehajtásáról, a két testületi ülés között megtett intézkedésekről, átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

Állandó napirendként a bejelentések, egyebek napirendben a képviselők feltehetik 

kérdéseiket, megtehetik közérdekű bejelentéseiket. 

A képviselő-testületi ülések 15.00 órára kerülnek összehívásra, a közmeghallgatás 17.00 órára 

kerül összehívásra. 

 

Részletes ülésterv: 

 

1.) 2012. február 15. 

 

- A Cecei Általános Iskola 2012.évi költségvetésének véleményezése 

- Az Alapi Óvoda 2012.évi költségvetésének véleményezése 

- Vajta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetésének elfogadása 

- Beszámoló a Vajtai Polgári Sportegyesület 2011.évi munkájáról 

 

2.) 2012. március 21. 

 

- Beszámoló a gyermekvédelem és a gyámügy 2011.évi munkájáról 

- Beszámoló a „Háló”Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat 2011.évi 

munkájáról 

- A 2012.évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

3.) 2012. április 25. 

 

- Vajta Községi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének zárszámadásának elfogadása 

- Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2011.évi munkájáról, 2012.évi nyitásáról 

- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011.évi munkájáról 

 

4.) 2012. május 23. 

 

- Beszámoló a Homok Kft. 2011.évi munkájáról 

- Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2011.évi munkájáról 

 

5.) 2012. június 20. 

 

- Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2011/2012. tanévéről 

- Beszámoló az Alapi Óvoda 2011/2012. tanévéről 

 

 

6.) 2012. szeptember 12. 

 

- Beszámoló a 2012.évi költségvetés I. féléves alakulásáról 

- Beszámoló a háziorvos 2011.évi tevékenységéről 

- Beszámoló a védőnő 2011.évi munkájáról 

 

7.) 2012. október 17. 
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- A 2013.évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

- A helyi adókról szóló rendeletek áttekintése 

 

8.) 2012. november 28. 

 

- Beszámoló a Vajta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetésének ¾. Évi 

alakulásáról 

- A 2013.évi költségvetési koncepció elfogadása 

 

9.) 2012. december 12. 

 

- A képviselő-testület 2013.évi munkatervének elfogadása 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

                                                                                                            Csonka Csaba képviselő 

                                                                                                            16.15 órakor megérkezett 

 

3. napirendi pont: 2012.évi víz-és csatornadíjak elfogadása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Javasolom a rendelet módosítását a szolgáltató előterjesztésének 

megfelelően. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011.(XII.15.) önkormányzati 

rendelete  

az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 19/2007(XII.21.)Ktr. számú 

rendeletének módosításáról  

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

4.) Bejelentése, egyebek 

 

Simon János: Horváth Gergely az IKSZT munkatársa jelezte, hogy az intézményt meg 

szeretné jelentetni a FACEBOOK közösségi portálon, melynek címében Vajta település neve 

is szerepel. Kérte a képviselő-testületet a településnév használatára. 

 

Térmeg György: Javasolom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a Faluház Vajta név 

használatához a Facebook közösségi portálon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 186/2011(XII. 14.) önkormányzati 

határozata Vajta névhasználatról 
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Faluház Vajta elnevezéshez a 

Facebook közösségi portálon.  

A képviselő-testület felhatalmazza az IKSZT munkatársát, hogy a Faluház Vajta közösségi 

felületet kezelje. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

Simon János: Szintén az IKSZT munkatársa kereste meg az önkormányzatot a teleház 

szövetségbe történő belépés ügyében. A jövőbeni pályázatok miatt javasolom a szövetségbe 

történő belépést. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2011(XII. 14.) önkormányzati 

határozata a Magyar Teleház Szövetségbe történő belépésről 
 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Magyar Teleház 

Szövetséghez. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Térmeg György 

 

Horváth Gergely: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2012. március 31-ig tartó 

szerződésemet nem kívánom meghosszabbítani magán okok miatt. Amennyiben úgy gondolja 

a képviselő-testület a 2012. január 31. napjával felajánlom lemondásomat. 

Olyan jelentések és terveket kell elkészíteni, amelyekről eddig nem volt tudomásom. 

 

Simon János:  Az IKSZT pályázattal kapcsolatban folyamatosan érkeznek az információk, 

feladatok, előírások. Ezeket a feladatokat meg kell oldani. 

 

Csonka Csaba: Mindent meg lehet oldani. Mindenki azon van, hogy a pályázatba foglalt 

kötelezettségeket teljesítse. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Sok esetben meg kell oldani az elszámolásokhoz kapcsolódó problémákat. 

Ez szerintem megoldható. 

 

Térmeg György: Nem javasolom a 2012. január 31-től történő felmondást. Javasolom a 

képviselő-testületnek, hogy az IKSZT munkatárs 2012. április 1. napjától történő 

kiválasztásához 2012. január hónapban írjon ki pályázatot a következők szerint. 

 

„Vajta Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér munkatársi állásának betöltésére 

 

Pályázati feltételek: 

 

- állandó vajtai lakcím, 

- magyar állampolgárság 

- legalább középfokú végzettség. 
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Előnyt jelent: 

 

- számítástechnikai ismeretek, 

- szakirányú végzettség (könyvtáros, művelődésszervező, népművelő stb.) 

- idegen nyelv ismeret. 

 

Ellátandó feladatok: A Vajtai Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (faluház, teleház, 

könyvtár, művelődési ház) működésének, működtetésének biztosítása, szervezése, 

koordinálása. 

 

Az állás 2012. április 1. napjától, heti 40 órában tölthető be, határozott 6 hónapos időtartamra. 

Bérezés megegyezés szerint. 

 

A pályázathoz mellékelni kell a középfokú végzettséget igazoló irat másolatát, szakmai 

önéletrajzot, valamint a  szakmai elképzeléseket tartalmazó motivációs levelet(legalább 2 A/4. 

oldal terjedelemben). 

 

A pályázat benyújtási helye,ideje: Polgármesteri Hivatal Vajta, Szabadság tér 1. 2012. 

január 31. (16.00 óra). 

 

További információk: Simon János jegyző.” 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2011(XII. 14.) önkormányzati 

határozata pályázat kiírásáról 
 

Vajta Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér munkatársi állásának betöltésére 

 

Pályázati feltételek: 

 

- állandó vajtai lakcím, 

- magyar állampolgárság 

- legalább középfokú végzettség. 

 

Előnyt jelent: 

 

- számítástechnikai ismeretek, 

- szakirányú végzettség (könyvtáros, művelődésszervező, népművelő stb.) 

- idegen nyelv ismeret. 

 

Ellátandó feladatok: A Vajtai Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (faluház, teleház, 

könyvtár, művelődési ház) működésének, működtetésének biztosítása, szervezése, 

koordinálása. 

 

Az állás 2012. április 1. napjától, heti 40 órában tölthető be, határozott 6 hónapos időtartamra. 

Bérezés megegyezés szerint. 

 



 8 

A pályázathoz mellékelni kell a középfokú végzettséget igazoló irat másolatát, szakmai 

önéletrajzot, valamint a  szakmai elképzeléseket tartalmazó motivációs levelet(legalább 2 A/4. 

oldal terjedelemben). 

 

A pályázat benyújtási helye,ideje: Polgármesteri Hivatal Vajta, Szabadság tér 1. 2012. 

január 31. (16.00 óra). 

 

További információk: Simon János jegyző 

 

Határidő: 2012. január 2. 

Felelős: Simon János jegyző 

 

Simon János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Bognár Károly által bérelt Vajta, 

Dózsa Gy.u.4. szám alatti lakás bérleti szerződése lejár 2011. december 31-én. A bérlő jelezte, 

hogy szeretné bérleti jogviszonyát fenntartani. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ismét kössön szerződést Bognár Károllyal 

határozatlan időre, 60 napos felmondással. A lakás bérleti díja 5.200,-Ft/hó. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2011(XII. 14.) önkormányzati 

határozata lakásbérletről 
 

Vajta Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012. január 1. napjától határozatlan időre  

bérbe adja a Vajta, Dózsa Gy.u.4. szám alatti lakását Bognár Károly Vajta, Dózsa Gy.u.4. 

szám alatti lakosnak. 

A képviselő-testület a bérleti díjat 5.200,-Ft/hó összegben, a felmondási határidőt 60 napban 

határozza meg. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

Simon János: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 

66/2011.(V.25.)önkormányzati határozatát. A határozat a Vajtáért Közhasznú Egyesületnek 

600 ezer forint támogatást állapított meg. A támogatásból 300 ezer átutalásra került, de a 

fennmaradóra nincs keret. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2011(XII. 14.) önkormányzati 

határozata a 66/2011.(V.25.)önkormányzati határozat módosításáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 66/2011.(V.25.)önkormányzati határozatát 

az alábbiak szerint módosítja: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete 300.000.- Ft összeggel támogatja a Vajtáért 

Közhasznú Egyesület működését. A testület felhatalmazza a polgármester a támogatási 

megállapodás elkészítésére, megkötésére. 

Simon János: A háziorvosi praxist betöltő Dr. Papp Tivadar helyettesítéséről, határozatot kell 

hozni, helyettesnek javaslom elfogadni Dr. Szűcs Ildikót. 
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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 191/2011(XII. 14.) önkormányzati 

határozata háziorvosi ellátásról 

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

helyettesítéssel történő ellátásával, 2012. január 1. napjától  megbízott PAGYMED 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. (cégjegyzék: Cg. 17-09-006492, adószám: 14333293-1-17, ) - 

képviselő: Dr. Papp Tivadar 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7. fszt. 1. szám alatti háziorvos 

helyettesítésével megbízza Dr. Szűcs Ildikó (Szül.hely, idő.: Szekszárd, 1973.05.09, anyja 

neve: Hajdu Erzsébet, működési nyilvántartási száma: 57581.) háziorvost. 

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

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 16.50 

órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

 

                                 Dr.Jaskó Sándor                              Jákobné Szász Erika 

                                    jk. hitelesítő                                        jk.hitelesítő 

 

 

 


