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Jegyzőkönyv 
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. június 20-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 Cecei Általános Iskola 2011/2012. tanévéről 

Előadó: Király László igazgató 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

2) Beszámoló az Alapi Óvoda 2011/2012-es nevelési év munkájáról 

Előadó: Hólik Helga tagóvoda vezető 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

3) Megbízási szerződés véleményezése 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 
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4) Vajta Közbiztonságáért Egyesület megalakulásával kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Kovács Lajos elnök 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

5) A Cecei Általános Iskola alapító okiratának módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

 

6) A Vajtai Ifjúsági Klub működési szabályzatának és házirendjének megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

7) Bejelentések, egyebek 

 

 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

1.) Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2011/2012. tanévéről 

Előadó: Király László igazgató 

    (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Térmeg Görgy: Köszöntöm Király László urat, a Cecei Általános Iskola Igazgatóját. Kérem 

tartsa meg beszámolóját. 

 

Király László: Mivel a tanévzárás most van folyamatban, nem tudta az intézmény elkészíteni 

az írásos beszámolót, ezért szóban tájékoztatnám a képviselő-testületet az elmúlt tanévről. 

A Cece Általános Iskolába 275 gyerek lett beíratva az elmúlt tanévben. 80 bejáró tanulónk 

van, melyből 40 fő vajtai.  

3 fő vajtai ballagónk volt, a következő tanévbe 4 gyermeket írattak be. A bejárás ingyenes 

iskolabusszal történik. Nagyon sok segítséget nyújt Vajta a tanyabusz rendelkezésre 

bocsájtásával. Ezúttal is szeretném megköszönni a segítséget.  

Az évzárás a vajtai gyerekek részéről nagyon jól sikerült. Arányában nagyon sok gyermek lett 

kitűnő.  

 

Az iskola tanulóival rendszeresen ellátogatunk a társulásban résztvevő településekre. A 

gyermekek körében ez nagyon népszerű. 

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a szakmai megújulásra illetve a sportra. Folyamatosak az 

Európai Uniós pályázatok. Az iskola referencia intézménnyé szeretne válni.  

A gyermekek labdarúgó és kézilabda szakkörökön tudnak részt venni. 

Az intézmény pályázott tehetséggondozásra, Erzsébet táborra és határon túli kirándulásra. 
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Térmeg Görgy: Javasol 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 124/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata a Cecei Általános Iskola beszámolójáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola 2011/2012. 

tanévről szóló beszámolót megismerte és elfogadta. 

 

 

2.) Beszámoló az Alapi Óvoda 2011/2012-es nevelési évi munkájáról 

Előadó: Holik Helga tagóvoda vezető 

     (írásbeli előterjesztés) 

 

 

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 125/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata az Alapi Óvoda beszámolójáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda 2011/2012-es nevelési évi 

munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta. 

 

 

3.) Megbízási szerződés véleményezése 

Előadó:Térmeg György polgármester 

   (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Simon János: A megbízási szerződés tervezettel ellentétben az összegek nettó összegek. 

 

Vinklár László: Nem lettek kigyűjtve a karbantartási költségek? 

 

Simon János: Nem. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Ha a 2. pontban szereplő rendszeres karbantartásokat nézzük célszerűbb az 

általány díjas megállapodás. 

 

Vinklár László: A téli hónapokat javasolok kivenni a megállapodásból. 
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Térmeg György: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben megkapott 

megállapodást fogadja el úgy, hogy annak időtartama 2012. július 1- napjától 2012. október 

31. napjáig szól, illetve a rendszeres megbízási díj összege nettó 35.000,-Ft/hó, az eseti 

munkák díja nettó 2.500,-Ft/óra. 

 

 

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 126/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata megbízási szerződés elfogadásáról 

 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő kaszák 

és fűnyírók karbantartásáról szóló megállapodás tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja 

el: 

A megállapodás 6.) pontja: „A megbízás határozott, 2012. július 1. napjától 2012. október 31. 

napjáig időtartamra jön létre.” 

A megállapodás 7.)pontja:” A Megbízott a rendszeres karbantartási munkájáért 

(nettó)35.000,-Ft megbízási díj, az eseti munkájáért 2.500,-Ft/óra megbízási díj illeti meg.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: 2012. július 1. 

 

 

4.) Vajta Közbiztonságáért Egyesület megalakulásával kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Kovács Lajos elnök 

   (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgárőrség megalakulása 

megtörtént. A szükséges kiadásokhoz az önkormányzat biztosított 30.000,-Ft-ot. Kérem az 

elnök urat, hogy tájékoztassa a testületet. 

 

 

Kovács Lajos: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Vajta Közbiztonságáért Egyesület 

bejegyzésre került, ami a napokban jogerőre emelkedett.  

Köszönöm az önkormányzat anyagi segítségét. Az összegből bélyegző készült, az egyesület 

bankszámlát nyitott, illetve adószámot kért. 

Felvettük a megyei szövetséggel a kapcsolatot. Sikerült az idei működésre a pályázatot 

benyújtani. 

A szolgálatszervezések kész vannak, most már ideiglenes igazolványokkal tud működni az 

egyesület. 

A járőrözés gyalog, kerékpáron, lovon illetve gépkocsival történik.  

A bejegyző végzés jogerőre emelkedése után megállapodást tudunk kötni az illetékes 

rendőrkapitánysággal. 
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Térmeg György: Kérem az elnök urat, hogy írja össze, hogy mire van szüksége az 

egyesületnek. Az önkormányzat amiben tud, segít. 

 

Kovács Lajos: Szükség lesz egyenruhára, kellékekre. Ezt természetesen össze fogom írni. 

 

Térmeg György: Köszönjük a tájékoztatót. A képviselő-testületnek elfogadásra javasolom. 

 

 

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 127/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata  egyesületi beszámolóról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Közbiztonságáért Egyesület 

megalakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

5.) A Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Térmeg György: Javasolom az előterjesztés szerinti elfogadást. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata alapító okirat módosításról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának 

módosításával az alábbiak szerint elfogadja: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(2012. szeptember 1.-től hatályos VII. számú módosítás) 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bek. g) pontja alapján,– Alap, Sáregres és Vajta 

községek önkormányzatai képviselő-testületeinek előzetes egyetértő vélemény-

nyilvánításának ismeretében – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: 

Kt) 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal az Cecei Iskola 2008. augusztus 31-i hatállyal 

elfogadott Cecén, 2008. augusztus 28.-án kelt Alapító okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) 

alábbiak szerint módosítja:  
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1.) Az Alapító okirat 9. a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 
„9. a.)  Az intézmény alaptevékenysége: 

     852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam). 

                    852012  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, 

nevelése, ezen belül  

                                    a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

                                   b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd. (1-4. évfolyam), 

                                  c)Az Alapi Tagintézmény vonatkozásában középsúlyos értelmi fogyatékos 

gyermekek oktatása, nevelése. 

     852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam). 

     852022   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,        

                                    nevelése, ezen belül                                   

                                     a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

                      b)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos                                     

                         rendellenességével küzd.(5-8. évfolyam). 

      855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés. 

      855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése. 

      855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés. 

      855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. 

      856012  Korai fejlesztés, gondozás. 

      856013  Fejlesztő felkészítés. 

      562913  Iskolai intézményi étkeztetés. 

      931204  Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása. 

      562917  Munkahelyi étkeztetés, 

      856020  Pedagógiai szakmai szolgáltatások.” 

 

 

 

2.) Az Alapító okirat 13.)pontja az alábbiak szerint módosul: 
          

 

Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam. 

A székhely és a tagintézmény a szülők igénye alapján iskolaotthonos (egész napos) nevelést 

és oktatást biztosít a székhely és tagintézmény vonatkozásában az első és második 

évfolyamon. 

A székhely és a tagintézmény a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség 

kibontakoztató és integrált képzését is ellátja. 
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3.) Az Alapító okirat 21.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 
„21.) Feladatmutatók megnevezése:  

     852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam).     

                    Feladatmutatói: tanulók száma. 

                    852012  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, 

nevelése, ezen belül     

                                    a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

                                   b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd. (1-4. évfolyam), 

                                   c)Az Alapi Tagintézmény vonatkozásában középsúlyos értelmi fogyatékos 

gyermekek oktatása, nevelése. 

 

                                    Feladatmutatói: sajátos nevelési igényű tanulók száma. 

     852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam).          

                    Feladatmutatói: tanulók száma. 

     852022   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,        

                                    nevelése, ezen belül      

                                   a) az a tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

                    b)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos                                     

                        rendellenességével küzd.(5-8. évfolyam). 

                                   Feladatmutatói: sajátos nevelési igényű tanulók száma. 

      562913  Iskolai intézményi étkeztetés. 

                    Feladatmutatói: ellátást igénylők száma. 

      931204  Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása. 

                    Feladatmutatói: résztvevők száma.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Cece 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületét. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

 

 

6.) Vajtai Ifjúsági Klub működési szabályzatának és házirendjének megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

   (írásbeli előterjesztés) 
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Térmeg György: Javasolom az írásos előterjesztés 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 129/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata az ifjúsági klub szabályzatáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Ifjúsági Klub működési 

Szabályzatát és Házirendjét elfogadja. 

 

7.) Bejelentések, egyebek 

 

Dr. Jaskó Sándor: A templom melletti forgalomkorlátozáshoz hasonlóan a Szabadság tér 

művelődési ház előtt szakaszának korlátozását is javasolom megoldani. A viszonylag szűk 

útesten nagy a teherforgalom, a boltok beszállítói rendszeresen használják. Amellett, hogy 

balesetveszélyes helyzet, kárt is okozhatnak a nagy járművek. 

 

Vinklár László: Javasolom, hogy a boltvezetőkkel beszéljen az önkormányzat. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Megtettem, de nem volt eredménye. 

 

Térmeg György: Fel veszem a kapcsolatot a közlekedési hatósággal. Várjuk meg, hogy 

milyen javaslatot tesznek. 

 

Vinklár László: Az elmúlt üléseken elhangzott, hogy akkor kaszáljuk a füvet, ha kell. Láttam 

ismét, hogy pár centis füvet is vágunk. Az ebédlő előtti rész szinte porzik a fűnyíráskor. A 

dolgozók sem értik, hogy miért. 

 

Térmeg György: Ez böszmeség. A fűnyírást folytatni fogjuk. Lehet, hogy másnak más az 

igénye. 

 

Csonka Csaba: Miért van zárva a pálya? 

 

Dr. Jaskó Sándor: Csak éjszaka legyen zárva.  

 

Simon János: Lehet, hogy az óvoda kaput kellene nyitva tartani. Így autók nem mehetnének 

be. 

 

Térmeg György: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a labdarugó pálya megközelítéséhez 

az óvoda felöli kapu legyen nyitva, minden nap 8-19 óráig. 

 

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 130/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata a labdarugó pálya nyitvatartásáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta, szabadság tér 14. szám alatti 

labdarugó pálya nyitvatartási idejét minden nap 8.00-19.00 órában határozza meg. 

A pálya megközelítése- a rongálások elkerülése miatt- az óvoda felöl történhet. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakosság tájékoztatására. 

 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

Csonka Csaba: Miért lett a Dózsa György utcába közvilágítási lámpa feltéve és mennyibe 

került. 

 

Térmeg György: A fölösleges lámpák lettek áthelyezve. 25.000,-Ft volt a költsége. Egyébként 

kérem Vinklár képviselő urat, hogy a képviselői hatáskörét ne lépje túl. Az önkormányzatnak 

van két vezetője, a polgármester és a jegyző. Mindenki tudja a dolgát. 

 

Vinklár László: Én csak szerettem volna megoldani a pálya locsolását. Ezért kértem az 

áramszolgáltatót a probléma megoldására. 

 

Csonka Csaba: Kérem a polgármester urat, hogy a 2011. évben kitakarított 715. hrszámú árok 

folyamatos kaszálásáról és karbantartásáról a képviselő-testület hozzon döntést. 

 

Térmeg György: A szóbeli előterjesztést elfogadásra javasolom. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata a 715. hrszám karbantartásáról 

 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta 715. hrszámú, árok művelési ágú 

ingatlan folyamatos karbantartását és kaszálást rendeli el. 

 

Felelős: Térmeg György 

Határidő: folyamatos 

 

 

Simon János: Csatlakozva a polgármester úr előbbi mondandójához kérek mindenkit, ha a 

hivatallal kapcsolatban problémája van akkor hozzám forduljon. Nem szeretném ha a 

kolléganőim utasításokat kapnának. Ha valaki kért valamit, azt eddig is megkapta. Nem 

javasolom senkinek, hogy pletykákból dolgozzon. 
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Vinklár László: Én csak megkérdeztem, hogy mi van a jegyzőkönyvben. Nem utasítottam 

senkit. 

 

Simon János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen történt döntés 

értelmében megtörtént a 0119/10. hrszámú ingatlan bejárása, földmérő általi kitűzése. 

A tapasztalatok a következők: Az önkormányzat tulajdonában lévő 0103. és 0104. helyrajzi 

számú utak teljesen beerdősödtek, így mindenki a Horváth Feren Vajta, Váczi u.4. szám alatti 

lakos 0119/11. hrszámú és Pipellán István Vajta, Kossuth u.61. szám alatti lakos 0119/10. 

hrszámú ingatlanának egy részét használja útként. 

 

A legjobb megoldás az lenne, hogy a két ingatlan tulajdonosával megállapodna az 

önkormányzat. A megállapodás szerint a kimért utat járhatóvá tennék a kitermelt fa ellenében. 

Mivel hosszú távon megoldódna a teljes földhasználatuk, a földmérő költsége őket terhelné. 

 

Térmeg György: Javasolom a jegyző úr által tett szóbeli előterjesztését. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata a 0119/10. hrszám ingatlan rendezéséről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

megállapodást kössön Pipellán István Vajta, Kossuth u.61. és Horváth Ferenc Vajta, Váci u.4. 

szám alatti lakossal a Vajta 0103. és 0104. hrszámú önkormányzati út rendbetételére. 

A megállapodás értelmében Pipellán István és Horváth Ferenc a beerdősödött 0103. és 0104. 

hrszámú utak 0119/10. és 0119/11. herszámú ingatlanok melletti részéről a fát letermelik, a 

tuskókat eltávolítják, az utat járható állapotba hozzák. 

Pipellán István és Horváth Ferenc vállalja a fent említett utak fölmérésének költségét. Az utak 

rendbetételekor keletkezett fa Pipellán Istvánt és Horváth Ferencet illeti meg. 

Az út kialakításakor harmadik személynek okozott kár a határozatban foglalt két 

magánszemélyt terheli. 

Az út rendbetételének határideje: 2012. október 31. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: 30 nap  

 

 

Simon János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2012.április 15.napján hatályba 

lépett szabálysértési törvény alapján az önkormányzatnak jeleznie kell a foglakoztatási hivatal 

felé a közérdekű munka lehetőségét. 

A közérdekű munka a szabálysértési bírságok 5.000,-Ft/nap összegű ledolgozását takarja. Az 

a szabálysértési bírsággal sújtott aki a bírságot nem tudja vagy kívánja befizetni, az 

ledolgozhatja büntetését napi 6 órában. 

 

 

Térmeg György: Kérem a testület véleményét arról, hogy hány főnek biztosítson közérdekű 

munkát az önkormányzat. Én javasolom, hogy egyet sem. 
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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 133/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata a közérdekű munkáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy Vajta Község 

Önkormányzatának nincs szüksége közérdekű munkaerőre. 

 

 

Simon János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgármester úrral tárgyaltunk a 

folyószámla hitellel kapcsolatban a számlavezető pénzintézettel. 

A 35 millió forint folyószámla hitel keret felvételéhez szükség van az előző határozatunk 

módosítására a futamidő változása miatt. 

 

Az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

 

Térmeg György: Javasolom a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő testülete a folyószámla hitel meghosszabbításáról 

szóló határozatának futamidőre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: 

„Futamidő: 2012.július 14-től – 2012. december 31-ig. 

 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata a 108/2012 (V.23.) önkormányzati határozatának módosításáról 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő testülete a folyószámla hitel meghosszabbításáról 

szóló határozatának futamidőre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: 

„Futamidő: 2012.július 14-től – 2012. december 31-ig. 

 

 

Simon János: Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat szakfeladatai közé vegye 

fel a 0200001 számú „Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenységek” elnevezésű 

szakfeladatot.  

Ezzel ki kell egészíteni az 1/2012.(II.15.) önkormányzati határozatot. 

 

Térmeg György: Javaslom a szóbeli előterjesztés 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 135/2012(VI. 20.) önkormányzati 

határozata szakfeladat felvételéről 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet függelékéről szóló 

1/2012.(II.15.)önkormányzati határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

 

 

 
0200001 Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

 

 

 

Simon János: Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről 

szóló 1/2011.(II.10.)Ktr. számú rendelet módosításáról szóló 18/2011.(XI.29.) önkormányzati 

rendeletét helyezze hatályon kívül. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya jelezte, hogy rendelet nem 

tartalmazhat táblázatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(VII.01.)önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.10.)önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 18/2011.(XI.29.)önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Simon János: Szintén A törvényességi főosztály jelezte, hogy a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 2/2003.(II.26.)Ktr. 

rendelet módosításáról szóló 17/2011.(XI.29.)önkormányzati rendelet bevezető részében a 

„felhatalmazás alapján” kifejezés helyett a „feladatkörében eljárva”szófordulatot kell 

alkalmazni. Az „alábbi rendeletet alkotja”kifejezés helyett pedig a „következőket rendeli el” 

kifejezést kell alkalmazni. 

 

Ezeket a módosításokat az azóta megalkotott és helytelen szófordulatot tartalmazó 

rendeleteknél el kell végezni. 

 

Térmeg György: A fenti indokok miatt javasolom a kiosztott rendelet tervezet elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(VII.01.)önkormányzati 

rendelete az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Térmeg György: Mindenkinek köszönöm az éves munkáját. A nyárra jó pihenést kívánok. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 16.35 

órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

                        Térmeg György                                                     Simon János 

                           polgármester                                                             jegyző 

 

 

 

                                      Csonka Csaba                                Vinklár László 

                                          jk. hitelesítő                                     jk. hitelesítő 

 

 

 


