
1 

 

 

 

Jegyzőkönyv 
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. május 23-án 15.00 órakor megtartott rendes 

nyilvános testületi üléséről 

 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Dr.Jaskó Sándor         képviselő 

                          Csonka Csaba             képviselő  

                          Vinklár László            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 Csonka Csaba és Vinklár László 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. 

 

 

 

1) Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról 

Előadó: Dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitány 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

2) Beszámoló a Homok Kft. 2011. évi munkájáról 

Előadó: Fodor János ügyvezető 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

3) 0119/10 számú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

  

4) Helyiségbérleti szerződés véleményezése 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

5) Hulladékszállítási díjjavaslat megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 



2 

 

 

 

6) Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

7) IKSZT támogatási kérelem megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

 

8) Bejelentések, egyebek 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.) Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról 

Előadó: Dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitány 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Köszöntöm Dr.Ozsváth Zsolt rendőrkapitány urat. Amennyiben ki akarja 

egészíteni a beszámolót, kérem tegye meg. 

 

Dr.Ozsváth Zsolt: Úgy gondolom, hogy a beszámoló részletes, ezért nem kívánom 

kiegészíteni. A kérdésekre természetesen válaszolok. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Többször tapasztaltam, hogy „civil” autóból, minden jelzés nélkül mérnek 

sebességet az Ön kollégái. Pénzbehajtásnak érzem a sebességmérést, mely gyakran a 

belterületet jelző tábláktól néhány méterre történik. 

 

Dr.Ozsváth Zsolt: Nincs jogszabályi rendelkezés arra nézve, hogy a sebességmérést ki kell 

táblázni. Ennek a tevékenységnek a baleset megelőzés a célja. Szó sincs pénzbehajtásról. 

Elsősorban a balesetveszélyes helyeken mérünk. 

 

Térmeg György: Meg vagyok elégedve a körzeti megbízott munkájával, de keveset 

tartózkodik Vajtán. 

 

Dr.Ozsváth Zsolt: A kapitányság létszáma az elmúlt időszakban bővült, de a szakmai 

tapasztalatot meg kell szereznie az új kollégáknak. Legalább három év kell a betanulásukhoz. 

 

Simon János: A hivatalban történt atrocitással kapcsolatban megjött az illetékes ügyészség 

végzése, melyben bizonyítékok hiányában megszüntették az eljárást. 

Az indokolásban nem került említésre a térfigyelő kamerák felvétele.  

 

Dr.Ozsváth Zsolt: A rendőrség mindent megtett az ügyben, de az ügyész másképpen ítélte 

meg a tényállást. Sajnos mi nem tudunk semmit sem tenni. 

 

Térmeg György: Elfogadásra javasolom a beszámolót. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata a Sárbogárdi Rendőrkapitányság beszámolójáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2011.évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

2.) Beszámoló a Homok Kft. 2011. évi munkájáról 

Előadó: Fodor János ügyvezető 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Megkérem a megjelent ügyvezető urat, hogy egészítse ki a beszámolóját. 

 

Fodor János ügyvezető: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a kft. a 2011.évet 

munkahelyi baleset nélkül zárta. A cég köztartozás mentes. Sajnos a bányaterületet, többen 

motorozásra használják. Kérem, hogy a képviselő-testület tagjai lehetőségeikhez mérten 

hassanak a fiatal motorosokra. nem szeretném, ha baleset történne. 

 

Térmeg György: Javasolom a beszámoló elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata a Vajtai Homok Kft. beszámolójáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Homok Kft. 2011.évi munkájáról 

szóló beszámolóját elfogadta. 

 

3.) 0119/10 számú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Pipellán István vajtai lakos földhasználattal kapcsolatos problémájának 

rendezése ügyében becsatolta az érintett földterület tulajdoni lapját és térkép másolatát. A 

becsatolt iratokból nem világos a tényleges használat határa. 

 

Csonka Csaba: Az ügyet csak helyszíni bejárással lehet tisztázni. 

 

Térmeg György: Javasolom a képviselő- testületnek, hogy hatalmazza fel helyszíni bejárás 

megtartására. Az ott tapasztaltak figyelembe vételével döntsön. 

 

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 101/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata a Vajta 0119/10.hrszám alatti ingatlanról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta 0119/10. hrszámú ingatlan 

használatának ügyében felhatalmazza a polgármestert helyszíni bejárás megtartására. 

Határidő: 30 nap 
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Felelős: Térmeg György 

 

4.) Helyiségbérleti szerződés véleményezése 

Előadó: Térmeg György 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Dr.Jaskó Sándor: Szeretném, ha az előterjesztett szerződéstervezettel ellentétben a nyári 

időszakra 16.000,-ft, a téli időszakra 24.000,-Ft legyen a rendelő havi bérleti díja. 

A rendelési idő minden kedden 15.00-19.00 óra között lesz. 

Az ügyben tartózkodom, mivel érintett vagyok. 

 

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

ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata a Vajta, Szabadság tér 3. orvosi rendelő bérletéről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vajta, Szabadság tér 3. szám 

alatti orvosi rendelő bérletére kötött helyiségbérleti díjat. A képviselő-testület a bérleti díjat 

16.000,-Ft/hó összegben, október 15. napjától április 15. napjáig 24.000,-Ft-ban állapítja meg. 

A bérlet idejét minden hét keddjén 15.00 órától 19.00 óráig időtartamra állapítja meg. 

A helyiségbérleti szerződés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

5.)Hulladékszállítási díjjavaslat megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Javasolom a VERTIKÁL díjjavaslatának 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 13/2012.(V.31.) 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) 

 

 

6.)Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

    Előadó: Térmeg György polgármester 

     (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Térmeg György: Javasolom a megállapodás módosításának 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 103/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint: 

 

„1, Az I. 3.2. pont helyébe a következő lép: 

 

3.2. A Többcélú Kistérségi Társulás a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. szabályai szerint működik. 

 2, A IV. 1.1. pontja törlésre kerül 
 

 3, A IV. 1.3.4. pont helyébe a következő lép: 

 

1.3.4. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a Fejér 
Megyei Területfejlesztési Tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai 
finanszírozására és megvalósítására. 

 4, A IV. 1.3.13. pontja törlésre kerül 

 

 

 4, A IV. 1.4.2. pont helyébe a következő lép: 

 

1.4.2. Folyamatos kapcsolatot tart a Megyei Területfejlesztési Tanács Munkaszervezetével, a 
kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési 
szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. 

 

 5, A IV. 1.5. pont helyébe a következő lép: 

 

1.5. A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a IV/1.3.2., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.11., 
1.3.12. pontban meghatározott ügyekben, - melyet az 1.3. pont vastag szedései is jelölnek 
- továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról egyhangúlag dönt. Ennek 
hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Tanács tagjai minősített 
többségével dönt: azaz a Társulási Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai – a 
polgármesterek – 2/3-ának támogató szavazatával. 

 

 6, A IV. 1.6.és 1.7. pontja törlésre kerül 

 

 7, A IV. 1.8.3.  pont helyébe a következő lép: 

 

1.8.3. Folyamatos kapcsolatot tart a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 
Munkaszervezetével, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása 
érdekében. 

 

 8, A IV. 1.8.3.  pont módosul az alábbiak szerint 
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A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv., az „államháztartásról” szóló 
1992. évi XXXVIII. tv., valamint a „költségvetési szervek belső ellenőrzéséről” szóló 
193/2003.)XI.26.) Korm. sz. rendelet szerint gondoskodik a belső ellenőri feladatok ellátásáról. 

 

 Szövegrész helyébe a következő lép: 

 

A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. tv., valamint a „költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről” szóló 370/2011.(XI.31.) Korm. sz. rendelet szerint gondoskodik a belső ellenőri 
feladatok ellátásáról. 

 
 9, A V. 4.2.  pont törlésre kerül. 

 

 10, A V. 5.5.  pont helyébe a következő lép: 

 

5.5. A Társulási Tanács mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazokat a 
hatásköröket, amelyeket jelen Megállapodás meghatároz. 

 

 11, A VI. 1.14. pontja törlésre kerül 

 

 12, A VI. 1.16.19. pontja törlésre kerül 

 

 13, A VIII. 6.6.  pont módosul az alábbiak szerint 
 

Kistérségi Iroda vezetője 
 

 Szövegrész helyébe a következő lép: 
 

Kistérségi Iroda gazdaságvezetője 

 

 14, A VIII. 9.1.  pontjában törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

 

regionális fejlesztési tanács által vagy” 

 

7.)IKSZT támogatási kérelem megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Vinklár László: Javasolom, hogy az ifjúsági klub működéséhez olyan kábel TV csomagot 

fizessen elő az önkormányzat amit bármikor meg lehet szüntetni. Javasolom továbbá a tagdíj 

szedését. 

 

Csonka Csaba: 1-2 hónapra javasolom a kipróbálását. 

 

Térmeg György: 3 hónap próbaidőt javasolok elfogadni, azzal a feltétellel, hogy az IKSZT 

vezetője a következő ülésre dolgozza ki a ifjúsági klub működési szabályzatát. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata az ifjúsági klub üzemeltetéséről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Közösségi és Szolgáltató tér 

Ifjúsági Klubjának működéséhez biztosít 3 havi Tv előfizetést, azzal a feltétellel, hogy a 

Ifjúsági Klub működési szabályzata kidolgozásra kerül. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Horváth Gergely IKSZT vezető 

 

Simon János: A javasolom, hogy a képviselő-testület az önkormányzatnál az alábbi használati 

díjakat állapítsa meg: 

 

8.)Bejelentések, egyebek 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata az önkormányzat térítési díjairól 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Község Önkormányzatánál 

alkalmazott szolgáltatási díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

Internet használat: minden megkezdett óra 100,-Ft, 

Nyomtatás: 20,-Ft/oldal 

Fénymásolás: A/4 20,-Ft/oldal, A/3 30,-Ft/oldal 

Faxolás: 20,-Ft/oldal, 

Scannelés: 20,-Ft/oldal. 

Határidő: azonnal 

 

Simon János: A TELENOR Magyarország Zrt. javaslatot tett a Vajta 0164/14. hrszámú kivett 

vízmű területéről szóló bérleti szerződés módosítására. 

A módosítás szerint 4 év bérleti díját kifizetnék előre 3,5 évnek megfelelő díjjal. 

A jelenlegi anyagi helyzetben javasolom a szerződés módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata a TELENOR bérleti szerződésének módosításáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TELENOR Magyaroszág Zrt.-val a Vajta 

0164/14. hrszámú ingatlanra kötött bérleti szerződést módosítja. 

A módosítás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 



8 

 

 

Simon János: Az Alapi Óvoda vezetőjének megbízása 2012. augusztus 15-én lejár. Mivel az 

intézmény társulásban működik, Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének is 

véleményezni kell a pályázati kiírást. 

Javasolom a kiírás elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata az óvodavezetői pályázat kiírásáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Egységes Óvoda és Bölcsőde 

vezetői pályázatával egyetért, azt kiírásra javasolja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

értesítse Alap Község Önkormányzatát. 

Határidő: 30 nap 

felelős: Térmeg György polgármester 

 

Simon János: Az önkormányzat folyószámla hitel szerződése 2012. június 13-án lejár. 

Javasolom meghosszabbítását, az alábbiak szerint: 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2012(V. 23.) önkormányzati 

határozata a folyószámla hitel meghosszabbításáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete Vajta Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete – az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak megoldása céljából – 

elrendeli – 35.000.000 Ft, azaz Harmincötmillió forint folyószámla hitel felvételét az alábbi 

feltételekkel: 

Futamidő: 2012. június 14-től – 2012. december 31-ig. 

A Képviselőtestület egyúttal nyilatkozik, hogy a hitelfelvételhez a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §. (2) bekezdés c. pontja alapján nem kell a 

kormány hozzájárulása. 

A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel összegét – kamataival 

együtt – a futamidő lejártáig a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnek visszafizeti. 

A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az 

éves költségvetés összeállításakor – a felvett hitelt és járulékait az önkormányzat minden más 

fejlesztési kiadást megelőzően – betervezi és jóváhagyja, és a hitelt legkésőbb a lejáratkor 

visszafizeti. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a –jegyző ellenjegyzésével – nyújtsa 

be az a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezethez a hitelkérelmet, és a hitelszerződést kösse 

meg. 

A Képviselőtestület döntése alapján felajánlott biztosítékok: 

- önkormányzati telkek 

- földterületek. 

Helyrajzi számok szerint: 830/50, 830/51, 830/52, 830/53, 830/54, 830/55, 830/56, 830/57,

   

                                           830/195, 830/196, 830/197, 830/198, 830/199, 845,846,847,848,  
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                                           849,850, 851,852,853,855,856,857, 858,859,860,861, 241/17 

Határidő: 2012. június 14. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

Csonka Csaba: Mikor várható a bankautomata kihelyezése, illetve a takarékszövetkezet 

megnyitása? 

 

Térmeg György: A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet továbbra is szeretne fiókot nyitni 

Vajtán. Egyenlőre nem sikerült megfelelő helyi munkaerőt találni, illetve továbbra is 

felméréseket végeznek a megtérülés miatt. 

 

Csonka Csaba: Mennyi pénzbe kerül a START munkában végzett vízelvezetési szintezési 

mérnöki munka. 

 

Térmeg György: A pályázat 100 %-ban finanszírozza a tevékenységet. Ez bruttó 500 ezer 

forint. 

 

Csonka Csaba: A van rá mód akkor 2011.évben megtisztított árok folyamatos karbantartását 

végezze el az önkormányzat. Ki lett fizetve a Dózsa György utcai ingatlan? 

 

Térmeg György: Még nem lett kifizetve, de a vevő nem állt el szándékától. Magánéleti ügyei 

miatt kéri az önkormányzat türelmét. 

 

Vinklár László: Javasolom átvizsgálásra a kiadások és bevételek tételeit. Nem látom 

biztonságosnak az önkormányzat működését. Adóemelést nem javasolok, de a bérleti 

szerződések, a megbízási díjak illetve a folyamatos kaszálás felülvizsgálatát javasolom. Ha 

így marad a helyzet, csak növekszik az adósság. 

 

Dr. Jaskó Sándor: A segélyek felülvizsgálatát javasolom. Ha kell, felajánlom segítségemet. 

Soknak tartom a busz költségét. Át kell gondolni a betegszállítást. Az állami feladat. Nagyon 

alacsonynak tartom a bérleti díjakat. 

 

Térmeg György: Konkrét javaslatokat várok. Létszámcsökkentést nem javasolok. Egyébként 

névszerinti szavazást kérek. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Ha közös a felelősség akkor ellentmondásos a névszerinti szavazás. 

 

Csonka Csaba: A névszerinti szavazást meg kell szavaztatni? 

 

Simon János: Igen 

 

Vinklár László: A költségvetés számai benne vannak az előző jegyzőkönyvben? 

 

Simon János: Igen. 

 

Vinklár László: Javasolom rendkívüli ülés összehívását, ahol minden képviselő jelen van. 
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Térmeg György: Természetesen lehet tartani rendkívüli ülést, de nem tartom olyan súlyosnak 

a jelenlegi költségvetési helyzetet. Be van nyújtva az ÖNHIKI, van esély a fürdőrész eladásra. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Mi a helyzet a GERMAV Vajta Kft-val szemben lévő tartozásunkkal. 

 

Térmeg György: A cég 2012. július 31-ig adott haladékot. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Erről a képviselő-testület nem tudott semmit. Miért nincs tájékoztatva a 

képviselő- testület a fontos kérdésekről. Ez már nem először fordul elő. Nem kapjuk meg a 

kellő tájékoztatást. 

 

Térmeg György: Ha van rá igény, akkor a legkisebb ügyekről is tájékoztatom a képviselő-

testületet. Nekem kell tárgyalnom mindenkivel, ahol mindig az önkormányzatnak 

legkedvezőbb pozíciót szeretném elérni. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Mi van a fürdő eladással és üzemeltetéssel. 

 

Térmeg György: A Magyar Állam vette át üzemeltetésre. Gyerektáboroztatás lesz a nyáron. 

Az értékbecslést és az eladási szándékunkról szóló levelet eljuttattam az illetékeseknek. 

Várjuk a választ. 

 

Csonka Csaba: Rendkívüli ülést kell összehívni a jegyző úr által tett javaslatok megvitatására. 

 

Simon János: Én a lehetőségeket szedtem össze, javasolni nem javasolok semmit. A döntést a 

képviselő-testületnek kell meghoznia, úgy ahogy eddig is tette. Én úgy látom, hogy a 

költségvetés nem stabil. 

 

Térmeg György: Akár falugyűlést is össze lehet hívni. Ott is elmondom a számokat. Akár 

bizalmi szavazást is kérek magam ellen, ha a képviselő-testület olyan döntéseket hoz amik az 

elveimmel nem egyeztethetők össze. 

 

Vinklár László: Nem mondtam, hogy minden a polgármester úr hibája a jelenlegi helyzet. 

Hosszú távú megoldást viszont kell találni. 

 

Csonka Csaba: Nem hiszem, hogy a bizalmi szavazásról kell beszélni. Meg kell oldani a 

helyzete. Mi van ha valamelyik önkormányzat megelégeli a tartozást. 

 

Térmeg György: A hivatal egyeztetni fog mindenkivel. Ha teljes létszámban összehívható, 

akkor összehívom a rendkívüli ülést. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 18.00 órakor az ülést berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                             jegyző 

 

 

                                      Csonka Csaba                                Vinklár László 

                                          jk. hitelesítő                                     jk. hitelesítő 


