Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. február 15-én 15.00 órakor megtartott rendes
nyilvános testületi üléséről
Jelen vannak: Térmeg György
polgármester
Csonka Csaba
képviselő
Jákobné Szász Erika 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) Vajta Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

3) A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

4) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
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5) Az óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

6) Megállapodás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal helyiséghasználatról
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

7) Teleház Szolgáltatási és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének
elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

8) Cecei Általános Iskola 2012. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

9) Alapi Óvoda 2012. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

10) Bejelentések, egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont: Vajta Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Jákobné Szász Erika: Soknak tatom az iskolában elfogyasztott áramot. Javasolom, hogy a
hivatal tekintse át, hogy még milyen épületnek a fogyasztása terheli az iskolát. Javasolom
áttekinteni a riasztó költségeit is.
Csonka Csaba: Soknak tartom a tisztítószer költségeket. Javasolnám áttekinteni a fogyasztást.
Amennyiben van rá jogszabályi rendelkezést akkor azt kell figyelembe venni, ha nincs akkor
össze lehet hasonlítani más intézményekével.
Térmeg György: Jelenleg is papíron kerül kiadásra minden tisztítószer, vegyszer, tehát
követhető az útja. Át fogjuk tekinteni.
Jákobné Szász Erika: Javaslom a polgármester úrnak, hogy keresse meg a kastélyban lakó
külföldieket, hátha hajlandók lennének több gyermeket beíratni az óvodába. Több lenne a
normatív támogatás.
Térmeg György: Nem látom értelmét, de meg lehet próbálni.
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Csonka Csaba: Nem látom biztosítottnak a labdarúgás működését. Az önkormányzat által
nyújtott 500.000,-Ft csak a tavaszi szezon működésére elég. A 2011.évi támogatást sem kapta
meg a csapat.
Jákobné Szász Erika: Az egyesületnek törekednie kell, hogy a saját bevételeit növelje.
Nagyobb figyelmet kell fordítani a belépődíjak beszedésére, pályázatokra, szponzorokra.
Simon János: Javasolom, hogy a költségvetésben maradjon 500 ezer forint, majd a tavaszi
szezon után a képviselő-testület tekintse át az egyesület pénzügyi helyzetét. Az egyesület
megkeresése szerint az MLSZ-től is várható támogatás. Félévkor az is kiderülhet, hogy
mennyi.
Térmeg György: Az önkormányzat a konkrét anyagi segítség mellett sokat fordít a csapatra
más formában is. Jó lenne egyszer egy korrekt beszámolót látni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. napirendi pont: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, az SZMSZ módosításra a
megváltozó jogszabályi környezet miatt volt szükség. Határozatot kell hozni az 1. számú
függelék elfogadásáról is.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2007.(II.27.)Ktr. rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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 1/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata rendelet függelékének elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2012.(II.16.)önkormányzati rendelet 1.
számú függelékét az alábbiak szerint fogadta el:
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522110
562912
562917
682001
682002
683200
841114
841115
841117
841118
841126
841169
841402
841403
841901
842541
851011
852011
852021
855911
855914
862101
862102
869049
881011
881090
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889201
889921
889922
889924
890301

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
Idősek nappali ellátása
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása, bentlakás nélkül
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Civil szervezetek működési támogatása
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890441
890442
890443
890509
910121
910122
910123
910502
931102
931201
931202
931204
931301
931903
932911
960302
493909
813000

Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás
Köztemető-fenntartás és működtetés
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Zöldterület-kezelés”

Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
3. napirendi pont: A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről
szóló rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült.
Simon János: A szociális rendelet legfontosabb változásai, hogy a lakásfenntartási támogatás
jegyzői hatáskörbe kerül, illetve beépítésre került, hogy csak saját névre szóló bankszámlára
teljesítünk kifizetést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
3/2009.(II.12.)Ktr. rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. napirendi pont: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, javaslom a
rendelettervezet elfogadását.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.16.) 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. napirendi pont: Az óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készül, a testület minden évben
tájékoztatást kap az óvoda nyári zárva tartásáról, javaslom az előterjesztés 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 2/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata az óvoda nyári zárvatartásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda Vajtai Tagintézményének
nyári zárva tartási idejével egyetért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
6. napirendi pont: Megállapodás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal
helyiséghasználatról
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, mellékeltük a
megállapodás teljes szövegét. Javaslom a megállapodás-tervezet 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 3/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata megállapodásról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal
kötendő megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja, annak tartalmával egyetért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
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7. napirendi pont: Teleház Szolgáltatási és Működési Szabályzatának, valamint
Házirendjének elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, javaslom az előterjesztés
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 4/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata Teleház Szolgáltatási és Működési Szabályzatáról, Házirendjéről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleház Szolgáltatási és Működési
Szabályzatát, valamint Házirendjét megismerte és elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
8. napirendi pont: Cecei Általános Iskola 2012. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készül, javaslom elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata iskolai költségvetésről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola 2012. évi
költségvetését megismerte és elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
9. napirendi pont: Alapi Óvoda 2012. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés készült, kérem az óvoda 2011. évi
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés elfogadását.
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 6/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata óvodai költségvetés módosításáról
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban:
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetése módosítására irányuló
előterjesztést.
A Képviselő-testület - az előterjesztést előzetesen véleményezve - az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése módosítása tekintetében az alábbi
határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 183.583.000 forintra, kiadási
előirányzatának 183.583.000 forint összegre történő módosítását elfogadásra
javasolja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 76.519.000
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 19.762.000 forintra, dologi és
egyéb folyó kiadási előirányzat 51.731.000 forintra, működési célú pénzeszköz
átadás előirányzat 8.195.000 forintra,felhalmozási kiadás előirányzat 24.114.000
forintra, tartalék előirányzat 3.262.000 forintra történő módosítását elfogadásra
javasolja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Alap község
Polgármesterét értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
Térmeg György: Javaslom elfogadásra az Óvoda 2012. évi költségvetését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata óvodai költségvetésről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban:
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2012. évi költségvetésére irányuló előterjesztés
tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről
alábbi véleményt alkotja:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését 2012.
január 1-jei hatállyal 142.381 ezer forint kiadási, és 142.381 ezer forint bevételi
előirányzattal elfogadja.
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A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 72.509 ezer forinttal, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 18.957
ezer forinttal, dologi kiadás előirányzatot 50.270 ezer forinttal, intézményi
beruházás előirányzatot 645 ezer forinttal jóváhagyja.
II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok
összesen 56.214 ezer forinttal járulnak hozzá.
Melyből az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
32.683 ezer forint
Cece Község Önkormányzata
8.100 ezer forint
Vajta Község Önkormányzata
5.445 ezer forint
Sáregres Község Önkormányzata
6.617 ezer forint
Alsószentiván Község Önkormányzata
3.369 ezer forint.

III.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésében általános és
céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását,
valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást az Óvodai Intézményfenntartó
Társulás nem tervez. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak többéves
kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.

IV.

Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv
költségvetése a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti
önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

V.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Alap Község
Polgármesterét értesítse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
10. napirendi pont: Bejelentések, egyebek
Simon János: Szükség van a vagyonrendelet módosítására, a megfelelő törvényi előírások
szerit készítettük el a módosított rendeletet, beépítésre kerül például, hogy ingatlaneladások
tekintetében a magyar Állam elővásárlási joggal rendelkezik.
Térmeg György: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
12/2004.(V.25.)Ktr. rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Simon János: Szintén az új törvényi előírások miatt szükség van a vízdíjról szóló rendeletünk
módosítására, illetve hatályon kívül helyezéséről.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelete az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 19/2007.(XII.21.)Ktr.
rendeletének hatályon kívül helyezéséről
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Térmeg György: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a START közmunka program
szerződéseit aláírtuk, a pályázat a bért és járulékait, valamint a tervezett dologi kiadásokat
100%-ban fedezi. Felvettünk két főt, akik a helyi időseket látogatják és segítik, szintén
támogatott a foglalkoztatás.
A Dózsa Gy. utcai szolgálati lakásra a jelenlegi bérlő vételi ajánlatot nyújtott be. Az
Önkormányzat elkészíttette az épület értékbecslését. Az értékbecslés a felújítás után készült,
így a jelenlegi bérlő benyújtotta a listát azokról a költségekről, amik a felújítás során
felmerültek.
Jákobné Szász Erika: A költségek között szerepelnek olyanok is amiket véleményem szerint
nem kéne figyelembe venni, ilyenre gondolok például, mint az új garázs építése. Szeretném,
ha elnapolnánk a döntést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012(II. 15.) önkormányzati
határozata döntés elnapolásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa Gy. utcai lakás vételi ajánlatával
kapcsolatos döntést elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György polgármester
Jákobné Szász Erika: Szeretném megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a rendelőben
vegyék le a vért, amit aztán továbbküldenénk a laborba. Nagyon sok embernek lenne ez igen
nagy segítség, hogy egy vérvételért nem kéne 30 kilométert utaznia.
Simon János: A személyi és tárgyi feltételek adottak, de valószínű külön engedélyeztetni
kéne. A cecei labor is csak meghatározott kvótával dolgozhat, utána nézek a pontos
feltételeknek.
Csonka Csaba: Szeretném megkérdezni, hogy az óvodai takarítónő munkaideje miért lett
lecsökkentve?
Térmeg György: A költségcsökkentés érdekében egyeztettünk az intézménnyel, átnéztük,
hogy min lehetne spórolni. A többi társult településen sincs sehol 8 órában foglalkoztatva a
takarítónő, a munkáját részmunkaidőben is tökéletesen el tudja látni. Hozzáteszem, hogy
csökkentettük az intézményvezető számára kifizetett vezetői pótlékot is.
Csonka Csaba: Szeretném megkérni a polgármester urat, hogy az öltözőkben lévő bojlereket
nézesse meg, panaszkodnak a focisták, hogy nincs elegendő melegvíz. Illetve szeretném
megkérdezni, hogy mi a helyzet a vajtai honlappal.
Térmeg György: Sajnos a honlap készítője nem adta át a hozzáféréshez szükséges kódokat a
részünkre.
Jákobné Szász Erika: Újat kell csináltatni, hiszen fontos lenne, hogy naprakész adatok
szerepeljenek a község hivatalos honlapján.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 17:30
órakor berekeszti.
K.m.f.
Térmeg György
polgármester

Csonka Csaba
jk. hitelesítő

Simon János
jegyző

Jákobné Szász Erika
jk. hitelesítő

