
Jegyzőkönyv 
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. március 29-án 11.00 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)  Óvoda felújításhoz szükséges döntés meghozatala 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

2) Bejelentések, egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1) Óvoda felújításhoz szükséges döntésmeghozatala 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a megjelent képviselőket, hogy lehetőség nyílott az óvoda egy 

részének felújítására pályázatot benyújtani. A pályázat 90%-os támogatottságú, az óvoda 

társulás gesztora, Alap község nyújtja be. 

Az alábbi határozat elfogadását javasolom: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III. 1.) BM 

rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra, a Vajtán óvodai 

nevelést végző intézmény az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde tagintézménye, a 

Vajtai Óvoda (7041 Vajta, Szabadság tér 14.) infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 

6.281.269 forint támogatási igény megjelölésével.  

I. Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat keretében 

benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 6.979.188 forint összegben vállalja, 
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melyből Vajta Község Önkormányzata tulajdonában lévő 7041 Vajta,  Szabadság 

tér 14. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási 

igény 6.281.269 forint, melyhez szükséges önerő  697.919 forint. 

 

II. Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás társult települése vállalja, hogy a pályázat keretében a 

Vajtai Óvodára benyújtott pályázati projekt megvalósításához szükséges 10% 

önrészt az Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának 2013. évre történő 

áthúzódása esetén az önerőt az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 

megjeleníti és biztosítja. 

 

III. Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: 

a. a BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által 

társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

továbbá  

b. a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 

5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem 

szünteti meg, és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó 

részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 

jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

c. építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási 

összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat 

alkalmaz; a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes 

munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.  

 

IV. A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap Község 

Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György utca 31.), mint az Alap-Alsószetniván-

Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése 

nyújtja be. A pályázat Vajta településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 

7041 Vajta, Szabadság tér 1. – infrastrukturális fejlesztésére, felújítására irányul. 

  

V. A pályázat kedvező elbírálása esetén Vajta Község Önkormányzata és Alap 

Község Önkormányzata a pályázati projekt megvalósításához szükséges önrész 

biztosítására, a tervezett infrastrukturális fejlesztés megvalósítása tekintetében – az 

Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.5. pontjára hivatkozással – 

megállapodást kötnek, miután Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánította, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrészt Vajta Község 

Önkormányzata költségvetésében vállalja.  

 

 

VI. Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja Térmeg György 

polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat, 

információkat Alap Község Önkormányzata Polgármestere részére adja meg, a 

döntésről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületét értesítse.  

 

Felelős: Térmeg György polgármester  

Határidő: azonnal  
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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 73/2012(III. 29.) önkormányzati 

határozata Óvodai pályázat beadásáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III. 1.) BM 

rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra, a Vajtán óvodai 

nevelést végző intézmény az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde tagintézménye, a 

Vajtai Óvoda (7041 Vajta, Szabadság tér 14.) infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 

6.281.269 forint támogatási igény megjelölésével.  

I. Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat keretében 

benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 6.979.188 forint összegben vállalja, 

melyből Vajta Község Önkormányzata tulajdonában lévő 7041 Vajta,  Szabadság 

tér 14. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási 

igény 6.281.269 forint, melyhez szükséges önerő  697.919 forint. 

 

II. Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás társult települése vállalja, hogy a pályázat keretében a 

Vajtai Óvodára benyújtott pályázati projekt megvalósításához szükséges 10% 

önrészt az Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának 2013. évre történő 

áthúzódása esetén az önerőt az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 

megjeleníti és biztosítja. 

 

III. Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: 

a. a BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által 

társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

továbbá  

b. a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 

5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem 

szünteti meg, és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó 

részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 

jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

c. építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási 

összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat 

alkalmaz; a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes 

munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.  

 

IV. A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap Község 

Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György utca 31.), mint az Alap-Alsószetniván-

Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése 

nyújtja be. A pályázat Vajta településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 

7041 Vajta, Szabadság tér 1. – infrastrukturális fejlesztésére, felújítására irányul. 
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V. A pályázat kedvező elbírálása esetén Vajta Község Önkormányzata és Alap 

Község Önkormányzata a pályázati projekt megvalósításához szükséges önrész 

biztosítására, a tervezett infrastrukturális fejlesztés megvalósítása tekintetében – az 

Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.5. pontjára hivatkozással – 

megállapodást kötnek, miután Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánította, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrészt Vajta Község 

Önkormányzata költségvetésében vállalja.  

 

 

VI. Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja Térmeg György 

polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat, 

információkat Alap Község Önkormányzata Polgármestere részére adja meg, a 

döntésről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületét értesítse.  

 

Felelős: Térmeg György polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

2)Bejelentések, egyebek 

 

 

Simon János: Minden év április 15.napjáig kell elfogadnia a képviselő-testületeknek a 

tárgyévi  közbeszerzési tervét. 

Sajnos a 2012.évben Vajtán nem lesz akkora beruházás, hogy közbeszerzési eljárást keljen 

bonyolítani, így „negatív” tartalmú határozatot kell elfogadni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2012(III. 29.) önkormányzati 

határozata a 2012.évi közbeszerzési tervről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évben nem tervez közbeszerzési 

eljárás lebonyolítást. 

 

 

Simon János: Módosítania kell a képviselő-testületnek a 63/2012.(III.21.)önkormányzati 

határozatát. A napfény Üdülőcentrum nem tudja vállalni a település turisztikai 

marketingtevékenységét. 

javasolom a képviselő-testületnek, hogy kössön szerződést az Analit Utazásszervező Kft.-vel 

(Szekszárd, Széchenyi u.18-20.). A megbízási díj 781.050,-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 75/2012(III. 29.) önkormányzati 

határozata a 63/2012.(III.21.)önkormányzati határozat módosításáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2012.(III.21.)önkormányzati 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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megállapodást köt az Analit Utazásszervező Kft.-vel (Szekszárd, Széchenyi u.18-20.) 

turisztikai marketingtevékenység ellátásra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri hivatalt a megállapodás kidolgozására, 

valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 

A megállapodásba foglalt megbízási díj 781.050,-Ft. 

Határidő: 2012. április 15. 

Felelős: Simon János jegyző 

             Térmeg György polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 11.15 

órakor berekeszti. 

 

K.m.f. 

 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                             jegyző 

 

 

 

                                      Dr.Jaskó Sándor                        Jákobné Szász Erika 

                                          jk. hitelesítő                                     jk. hitelesítő 

 

 

 

 


