Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes
nyilvános testületi üléséről
Jelen vannak: Térmeg György
Csonka Csaba
Dr.Jaskó Sándor
Vinklár László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Jákobné Szász Erika képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:

Simon János

jegyző

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat.
Megállapítom, hogy 5 fő képviselőből 4 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 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) Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
munkájáról
Előadó: Bencsik Zsolt intézményvezető
(írásbeli előterjesztés)

2) Beszámoló a gyermekvédelem és a gyámügy 2011. évi munkájáról
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)

4) Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2011.évi munkájáról, 2012.évi nyitásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)

5) Vajta Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

6) Szabálysértési tényállást megállapító rendeletek módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)

7) Támogatási kérelem megtárgyalása

Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)

8) Bejelentések, egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:
1) Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
munkájáról
Előadó: Bencsik Zsolt intézményvezető
(írásbeli előterjesztés)
Dr. Jaskó Sándor: A „Háló” vajtai kollégái között sokan közelednek a nyugdíjhoz. Az
intézményvezető úr, hogy tudja megoldani a szakképzett munkaerő alkalmazását.
Bencsik Zsolt: Jelenleg a kollégák szakmai képzésére TÁMOP pályázat keretén belül van
lehetőség. Ez a pályázat a már alkalmazásban lévő kollégák szakmai fejlődését szolgálja.
Az új kollégák felvételénél kötött szabályok vannak. Ha van olyan pályázó akinek megvan a
megfelelő végzettsége, akkor őt kell felvenni. Ha nincs megfelelő végzettségű, akkor vállalnia
kell a végzettség megszerzését.
Sajnos az intézmény költségvetése nem teszi lehetővé, hogy támogassam a tanulást.
Dr.Jaskó Sándor: Javasolom az intézményvezető úrnak, hogy vegye fel a munkaügyi
központtal a kapcsolatot és javasolja szakirányú tanfolyamok indítását. Mivel a térség összes
települését érintheti a probléma, biztos sokan jelentkeznének.
Térmeg György: Javasolom a beszámoló elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2)Beszámoló a gyermekvédelem és a gyámügy 2011. évi munkájáról
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Dr. Jaskó Sándor: A járások megalakulásával milyen feladatok kerülnek el az
önkormányzattól.
Simon János: A törvénytervezet szerint elsősorban a gyámhivatali feladatok kerülnek át,
melyek jelenleg a körzetközponti önkormányzatok hatáskörébe tartozik.
Térmeg György: Javasolom az értékelés elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
78/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat a gyermekvédelem és a gyámügyi feladat
2011. évi értékeléséről:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. gyermekvédelmi és
gyámügyi munkájáról szóló értékelést elfogadja.
3)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: Sajnos a hivatal feladata egyre nehezebb. Előfordult már, hogy rendőrségi
feljelentést kellett tenni az ügyfelek viselkedése miatt. Az illetékes ügyész megszüntette az
eljárást annak ellenére, hogy a térfigyelő kamerák felvételein világosan látszik, hogy kik
rugdalják a hivatal ajtaját.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
79/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat a Polgáremsteri Hivatal 2011.évi munkájáról:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
4)Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2011.évi munkájáról, 2012.évi nyitásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: A fürdő 2011.évi munkájáról nem sok mindent tudok elmondani, mivel az
üzemeltetést külső vállalkozás végezte. A nyitás és a működés rendben volt.
A jövőbeni működést befolyásolja, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonrésze a
Magyar állam tulajdonába került.

A jelenlegi állás szerint a Magyar Állam üzemeltetni kívánja a fürdőt, elsősorban
gyermeküdültetés céljára.
Dr. Jaskó Sándor: Az önkormányzatnak részt kell vennie a fenntartásban.
Térmeg György: Nem. A fenntartó viszont lehetőség szerint helyi munkaerőt kíván
alkalmazni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat a Vajtai Hévízfürdő működéséről:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Hévízfürdő 2011.évi munkájáról és
2012.évi nyitásáról szóló beszámolót elfogadja.
5)Vajta Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: A napirenddel együtt kell tárgyalni a 2011.évi költségvetés előirányzatának
módosítását is melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak.
Javasolom mindkét rendelet elfogadását.
Térmeg György: Javasolom az előirányzat módosítás és a zárszámadás elfogadását is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(IV.26.)önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011 ( II.10.) Ktr. rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének zárszámadásáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6)Szabálysértési tényállást megállapító rendeletek módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Térmeg György: Javasolom az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7)Támogatási kérelem megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Vinklár László: Ha klubbot szeretne javasolom, hogy szedjen tagdíjat
Térmeg György: Javasolom, hogy a képviselő-testület napolja el a döntést és az elkészített
szabályzat tervezetet nyújtsa be a művelődésszervező.
Kérdés, több hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat az ifjúsági klub elindításáról:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ifjúsági klub elindításáról szóló döntést
elnapolja.
A képviselő-testület kéri az IKSZT vezetőjét, hogy a klub működéséről szóló szabályzatot
nyújtsa be a képviselő-testületnek.
Határidő: 30 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
8) Bejelentések, egyebek
Simon János: A képviselő-testületnek kiosztásra került az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
Térmeg György: A beszámolót elfogadásra javasolom.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
82/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban:
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda
és Egységes Óvoda-bölcsőde 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló előterjesztést.

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Intézményfenntartó Társulás
által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2011.
évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyről alábbi tartalom szerint
egyetértő véleményét nyilvánítja:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2011. évi
költségvetésének teljesítését 168.285.000 forint bevételi és 144.995.000 forint
kiadási előirányzattal elfogadásra javasolja.
I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2011. évi bevételeinek teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
a) Intézményi működési bevételek:
17.689.000 forint
b) Normatív állami hozzájárulás:
56.894.000 forint,
c) Központosított előirányzat:
22.477.000 forint,
d) Egyéb központi támogatás:
2.659.000 forint,
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
8.985.000 forint,
f) Támogatás értékű működési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
59.581.000 forint.
I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím
szerinti bontásban az alábbi:
a) Személyi juttatások:
71.299.000 forint,
b) Munkaadókat terhelő járulékok:
17.476.000 forint,
c) Dologi és folyó kiadások:
47.316.000 forint,
d) Támogatás értékű működési kiadás
(társulás 2010. évi maradványrendezése):
8.195.000 forint,
e) Felhalmozási kiadások:
ea) Alapi Székhelyóvoda felújítása pályázathoz előkészítés saját forrásból
625.000 forint,
eb) Riasztó bővítése Alapi Székhelyóvoda saját forrásból 45.000 forint,
ec) Alapi Székhelyóvoda konyhára hűtő beszerzése
saját forrásból
39.000 forint.
I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése bevételének és
kiadásának teljesítése településenként (forintban):
Önkormányzat
megnevezése
Alap
Cece
Vajta
Sáregres
Alsószentiván

Bevétel
teljesítése
64.887.000
51.021.000
11.949.000
30.746.000
9.682.000

Kiadás
teljesítése
58.819.000
48.964.000
14.154.000
13.806.000
9.252.000

Különbözet

6.068.000
2.057.000
-2.205.000
16.940.000
430.000

A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követően a társult települések
önkormányzataival pénzügyileg rendezi. Sáregres település esetén a bevétel és
kiadás különbözeteként megjelenített 16.940.000 Ft összegből kötelezettséggel

terhelt összeg – óvoda felújítására kapott támogatás - 16.200.000 Ft, így a
településsel pénzügyileg rendezni 740.000 Ft-ot köteles a székhelytelepülés.
II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szervnek, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődének 2011. évben felhalmozási kiadása
egyrészt pályázatok előkészítésének költségéből, másrészt saját konyhájának
eszközbeszerzésére irányuló teljesítéséből illetve riasztórendszerének bővítéséből
keletkezett.

III.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde esetén 2011. évben működési célú,
valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor, az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének adósságállománya,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a
szerinti adósságot keletkezető ügylete nem keletkezett.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Alap Község
Polgármesterét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Simon János: Szintén kiosztásra került az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító
Okiratának módosítása.
Térmeg György: Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasolom.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
83/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
Alapító Okiratának módosításáról:
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
hivatkozással Alap-Alsószentiván-Cece-SáregresVajta
Óvodai
Intézményfenntartó
Társulás
létrehozásáról
és
működtetéséről
szóló
megállapodás 8.1.1. pontjára - az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okirata 9.) d)
pontja törzskönyvi bejegyzés szerinti hatállyal
történő módosítása tekintetében előterjesztés szerinti
tartalommal egyetértő véleményét nyilvánítja.
Felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy
a döntésről Alap Község Polgármesterét értesítse.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal

Simon János: Minden képviselő megkapta a Cecei Általános Iskola 2011. évi
költségvetésének módosítását, illetve a 2011.évi költségvetés végrehajtásának véleményezése.
Térmeg György: Mindkét előterjesztést elfogadásra javasolom.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
84/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat a Cecei Általános Iskola költségvetésének
módosításáról:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola 2011.évi
költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a döntésről Cece
Nagyközség Polgármesterét értesítse.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat a Cecei Általános Iskola 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola 2011.évi
költségvetésének végrehajtását véleményezte és azt elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a döntésről Cece
Nagyközség Polgármesterét értesítse.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: azonnal
Simon János: A képviselő-testületnek kiosztásra került a 2011.évre vonatkozó belső ellenőri
jelentés. A jelentés lényeges kifogásokat nem emelt, elfogadásra javaslom.
Térmeg György: Javasolom a jelentés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
86/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat a 2011.évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011.évi
munkájáról szóló jelentést elfogadja.

Simon János: A megalakuló Vajta Közbiztonságáért Egyesület székhelyét a Polgármesteri
Hivatal épületébe, a Vajta, Szabadság tér 1. szám alá szeretné tenni.
Térmeg György: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a bejegyzéshez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2012(IV.25.) önkormányzati
határozata ingatlan használatról
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Vajta Közbiztonságáért Egyesület székhelyként a
Vajta, Szabadság tér 1. szám alatti ingatlant megjelölje, az ingatlant szükség szerint,
térítésmentesen használja.
Felelős: Simon János jegyző
Határidő: 30 nap
Simon János: Lehetőség nyílott, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a
polgármesteri hivatal tetőszerkezetének felújítására 3,6 millió forint értékben. A pályázat saját
erőt nem igényel.
Térmeg György: Az alábbi határozati javaslatot teszem: Vajta Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének pályázatra. A pályázat célja a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének
felújítása, összege 3,6 millió forint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
88/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat pályázat benyújtásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének pályázatra. A pályázat célja a
polgármesteri hivatal tetőszerkezetének felújítása, összege 3,6 millió forint.
Határidő: 2012. május 2.
Felelős: Térmeg György polgármester
Simon János: Az elmúlt ülésen elfogadott vagyonrendelet hibásan került megfogalmazásra. A
kiosztott előterjesztésnek megfelelően javasolom az új módosítás elfogadását. A módosítás
lényege, hogy 5 millió forint feletti ingatlan értékesítés felett kötelező, az 5 millió forint alatti
ingatlanok esetén nem kötelező az értékbecslés.
Térmeg György: Javasolom a rendelet 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 12/2012.(IV.25.)önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
12/2004.(V.24.)számú rendelet módosításáról

Simon János: Telekrendezési kérelmet nyújtott be Pipellán István Vajta, Kossuth u. 61. szám
alatti lakos. Állítása szerint az önkormányzati út szántóföldjén megy.
Térmeg György: Mivel a kérelmező mezőgazdasági blokktérképet nyújtott be, nem állapítható
meg ténylegesen a nem megfelelő ingatlan használat. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy
az ügy tisztázása érdekében kérjen be tulajdoni lapot és földhivatali térképmásolatot is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
89/2012.(IV.25.)önkormányzati határozat hiánypótlásról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán István Vajta, Kossuth u. 61. szám
alati lakos földrendezése ügyében tulajdoni lap és hiteles térképmásolat benyújtását kéri.
Határidő: 30 nap
Felelős: Simon János jegyző
Simon János: Az önkormányzat tulajdonában lévő 569. hrszámú ingatlan értékesítésével
kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a vételi szándékát Túli Józsefné Vajta,
Petőfi u.71. szám illetve Simon Gábor Vajta, Petőfi u.67. szám alatti lakosok fenntartják. Az
ingatlan vételára ½. Tulajdonrészenként 100-100 ezer forint.
Az adásvételi szerződés elkészülte után, az ingatlant fel kell ajánlani a Magyar Államnak.
Térmeg György: javasolom az ingatlan értékesítését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
90/2012.(IV.25.) önkormányzati határozat ingatlan értékesítésről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő Vajta 569.
hrszámú 1773 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan ½. részét Túli
Józsefné Vajta, Petőfi u.71. szám alatti lakosnak 100.000,-Ft, azaz százezer forint vételárért,
½. részét Simon Gábor Vajta, Petőfi u.67. szám alatti lakosnak 100.000,-Ft, azaz százezer
forint vételárért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
Az önkormányzat az adásvételi szerződés megkötése után az ingatlant felajánlja az
elővásárlási joggal rendelkező Magyar Állam részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György polgármester
Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Start közmunkaprogram
megfelelően halad, a sportöltözőnél lévő károkat kijavítottuk.

Csonka Csaba: A pénzügyi beszámolókból és a zárszámadásokból kitűnik, hogy több
önkormányzat felé is van tartozásunk. Sok a hitelek kamata sok, bevételcsökkenésre
számíthatunk.
Térmeg György: Várom a javaslatokat.
Vinklár László: „B” tervet kell kidolgozni a hosszú távú költségvetési hiány megoldására. 60
millió forint körüli tartozást soknak tartom. Felül kell vizsgálni a segélyeket, bevételhez kell
jutni, ha kell kiadást kell csökkenteni.
Térmeg György: A súlyának megfelelően kezeljük a helyzetet. Az önkormányzat benyújtja az
ÖNHIKI-t, illetve tárgyalni fogok a fürdőrész eladásáról.
Ha nem akadályozták volna egyesek az iskola gyors eladását, már régen működhetne benne
idősek otthona, lenne óvodánk és munkahelyek teremtődtek volna.
A helyzet nem könnyű, de meg fogjuk oldani.
Simon János: a zárszámadásból látszik, hogy az önkormányzat hitel állománya hozzávetőleg
50 millió forint. Emellett a társult önkormányzatoknak és a Magyar Államkincstárnak
nagyjából 10 millió forinttal tartozunk.
Többet költünk, mint amennyi a bevételünk.
A segélyekhez az állami támogatáson kívül 8 millió forintot teszünk saját bevételből.
Térmeg György: Nincs sok nem kötelező feladatból eredő kiadásunk, de a civil szervezeteket
támogatni kell.
Dr. Jaskó Sándor: Ha nincs pénz akkor nem tudunk támogatni senkit. Megszorítási csomagot
kell készíteni.
Vinklár László: Ha képes rá a jegyző úr készítsen egy költség csökkentő csomagot.
Simon János: A költség csökkentési csomagot el tudom készíteni, de a nehéz döntéseket nem
nekem kell meghozni.
Azzal is számolni kell, hogy egy létszámleépítés eredménye is csak fél év múlva jelentkezik.
Ha a fürdő gyermektáboroztatással fog foglalkozni, abból idegenforgalmi adó nem lesz, ha
nonprofit kft. üzemelteti, akkor iparűzési adó sem fog keletkezni.
Vinklár László: A költségvetés nem szívügy. A számok azok számok.
Dr. Jaskó Sándor: A szívügyet szerintem is félre kell tenni. Át kel gondolni a megszorításokat.
Simon János: a következő ülésre ki fogom dolgozni a lehetőségeket.
Csonka Csaba: Mi a helyzet a sportpályán lévő szivattyúval.
Térmeg György: Az áramerősség emelés akár 100 ezer forintba is kerülhet.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 17.00
órakor berekeszti.
K.m.f.
Térmeg György
polgármester

Dr.Jaskó Sándor
jk. hitelesítő

Simon János
jegyző

Csonka Csaba
jk. hitelesítő

