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Jegyzőkönyv 
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott 

rendes nyilvános testületi üléséről 

 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Csonka Csaba             képviselő 

                          Dr.Jaskó Sándor         képviselő 

                          Jákobné Szász Erika   képviselő 

                          Vinklár László            képviselő   

       

                                             

 

Tanácskozási joggal meghívott:     Simon János         jegyző 

        

 

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat. 

Megállapítom, hogy 5 fő képviselőből 5 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 Dr.Jaskó Sándor képviselőket ajánlom, aki 

egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal 

mellőzésével – elfogadta a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot. 

 

 

1) Beszámoló a 2012.évi költségvetés I. féléves alakulásáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

2) Beszámoló a háziorvos 2011.évi tevékenységéről 

Előadó: Térmeg György polgármester 

  (szóbeli előterjesztés) 

3)  Beszámoló a védőnő 2011. évi munkájáról 
Előadó: Térmeg György polgármester 

   (szóbeli előterjesztés) 

4) Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról szóló rendeletének elfogadása 
Előadó: Térmeg György polgármester 

   (írásbeli előterjesztés) 

5) Bejelentések, egyebek 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. féléves alakulásáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Az írásos anyaggal kapcsolatban várom a kiegészítéseket, kérdéseket. 
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Simon János: Javasolom a beszámoló elfogadását, azzal a kitétellel, hogy az októberi ülésre 

egy még részletesebb anyagot dolgozzon ki a hivatal. 

Az önkormányzat kintlévőségeivel, a fennálló tartozásokkal kapcsolatban az egyebekben 

kívánom tájékoztatni a képviselő-testületet. 

 

Térmeg György: A  jegyző úr által tett javaslatot kérem elfogadni. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2012(IX. 12.) önkormányzati 

határozata a 2012.évi költségvetés I. féléves alakulásáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Község Önkormányzatának 

2012.évi költségvetésének I. féléves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a következő rendes ülésig a 

beszámolót bővítse ki. 

 

Határidő: 2012. október 17. 

Felelős: Simon János jegyző 

 

 

 

2.)     Beszámoló a háziorvos 2011.évi tevékenységéről 

       Előadó: Térmeg György polgármester 

       (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a háziorvosi praxis 2011. július 

1.napjától történt megüresedésétől a mai napig háziorvost nem sikerült találni. A háziorvosi 

ellátás helyettesítéssel van megoldva, problémák nem merültek fel. 

A jelenlegi helyettes háziorvos szerződése a praxis betöltéséig szól. 

 

Simon János: Az állás a költségek miatt nem hirdetjük, de az Országos Alapellátási Intézetben 

nyilván van tartva az üres álláshely nyilván van tartva.  

Probléma az, hogy mivel tartósan betöltetlen a praxis, a egészségpénztári támogatás 460 ezer 

forintra csökkent. Ebből a helyettes orvos vállalkozói díját és az asszisztencia bérének felt 

tudjuk kifizetni. A saját hozzájárulás a dologi kiadásokon kívül már elérheti 1-1,5 millió forint 

éves összeget. 

 

Térmeg György: Ráadásul az ÁNTSZ felszólított a praxis betöltésére, ellenkező esetben 

bírságolni fog. 

 

Dr. Jaskó Sándor: A jövőben el kell gondolkodni a társulásban történő ellátásról. Ekkora 

betegszámmal az önálló körzet életképtelen, külön orvos nem fog jönni. 

 

Térmeg György: A védőnői ellátás mintájára valóban el kell gondolkodni a társuláson. Sajnos 

földrajzi fekvésünk miatt korlátozottak a lehetőségeink. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2012(IX. 12.) önkormányzati 

határozata a háziorvosi tevékenységről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi tevékenységről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

3.) Beszámoló a védőnő 2011. évi munkájáról 
      Előadó: Térmeg György polgármester 

      (szóbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Szegleti Éva védőnő augusztus 

végétől megszüntette munkaviszonyát, ezért a védőnői feladatokat helyettesítéssel oldja meg 

Cece. A pályázat kiírásra került. 

 

Simon János: A 2011.évben problémák nem merültek fel, de elmondható, hogy a 

gyermeklétszám folyamatosan csökken. 

Számszaki adatokat a statisztikák alapján a helyettesítő védőnő is tud majd adni, de jelenleg 

még az új körzettel ismerkedik. 

Az állás meghirdetése után Vajta önkormányzatának véleményezési joga van, hogy a 

pályázók közül kit nevezzen ki a gesztor önkormányzat. 

Ez október közepén várható. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2012(IX. 12.) önkormányzati 

határozata a védőnő munkájáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2011.évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

4.) Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról szóló rendeletének elfogadása 
      Előadó: Térmeg György polgármester 

      (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Simon János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2012.év tavaszán hatályon kívül 

helyezett szabálysértési tényállásokat az előterjesztett rendeletben szabályozza a testület újra. 

A különbség az, hogy a közösségellenes magatartás szankciója közigazgatási bírság, ami 

elzárásra nem változtatható át. 

 

Térmeg György: Javasolom a rendelet elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról 

 

5.) Bejelentések, egyebek 

 

Térmeg György: Az ülés előtt kiosztásra került az Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres- Vajta 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012.évi költségvetése első félévi gazdálkodásáról, 

költségvetés módosításáról szóló javaslatot. 

 

Simon János: A képviselő-testületnek véleményeznie kell a költségvetés módosítást. Ez 

lényegében nem érinti Vajtát. 

 

Térmeg György: Elfogadásra javasolom az előterjesztést. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2012(IX. 12.) önkormányzati 

határozata az Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres- Vajta Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás 2012.évi költségvetése első félévi gazdálkodásáról, költségvetés módosításáról 

szóló javaslatot elfogadásáról 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres- 

Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012.évi költségvetése első félévi 

gazdálkodásáról, költségvetés módosításáról szóló javaslatot elfogadja. 

 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy elkészült a polgármesteri hivatal 

tetőszerkezete, valamint időarányosan teljesült a START közmunka program. 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak Cece és Alap önkormányzatait 

kivéve, tartozása nincs. 4 millió forintos igény van bent az MVH-nál, a támogatást már régen 

ki kellett volna fizetni. A START munkával kapcsolatban is van kintlévőségünk. 

 

Simon János: Az Alpha-vet Állatgyógyászati kft(8000 Székesfehérvár, Homok sor 7) 

gyepmesteri tevékenységre tett ajánlatot. Amellett, hogy nagyon drága, egy eseti teljes 

település bejárást célravezetőbbnek tartanék. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ne kössön egyenlőre szerződést a rendszeres 

gyepmesteri feladatok ellátására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2012(IX. 12.) önkormányzati 

határozata eb rendészeti szolgáltatásról 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete eb rendészeti feladatok ellátására nem kíván 

szerződést kötni az Alpha-vat Állatgyógyászati Kft-vel. 

 

Simon János: A témához kapcsolódóan tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy egy átfogó, 

minden ingatlanra kiterjedő ellenőrzést szeretnék tartani az illetékes állategészségügyi 

hatósággal. Sajnos nagyon sok a kóbor kutya, illetve feltételezhetően nagyon sok a beoltatlan 

kutya. 

 

Vinlár László: Köszönöm a jegyző úrnak a hatékony adóellenőrzést. Szeretnék engedélyt 

kérni a focipálya melletti erdő kitakarítására. 

 

Térmeg György: Nem kell kitakarítani az erdőt. Azt az önkormányzat alkalmazottaival el 

fogjuk végezni. 

 

Vinklár László: A nyári ülésen elhangzottaknak megfelelően szeretném ha a testület 

felülvizsgálná a 0152/32. hrszámú ingatlan bérleti díját. A több mint 12 ha terület jelenlegi 

bérleti díja 93.000,-Ft +ÁFA. 

 

Térmeg György: Az állami földek bérleti díja 1.250,-Ft/AK/ év. 

 

Vinklár László: 25.000,-Ft/ha bérleti díjat javasolok megállapítani 2012. évi mezőgazdasági 

év végétől. 

 

Térmeg György: Mivel az ügyben érintett vagyok így tartózkodom a szavazásnál. Kérem a 

képviselő-testületet, hogy szavazzon a Vajta 0152/32. hrszámú szántó művelési ágú 12.66 ha 

területű ingatlan bérleti díjáról. A 2012.évi mezőgazdasági év végétől javasolt bérleti díj 

25.000,-Ft/ha.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012(IX. 12.) önkormányzati 

határozata szántó bérleti díjáról 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta 0152/32. hrszámú 12.66 ha területű, 

szántó művelési ágú ingatlan bérleti díját 2012. október 1. napjától 25.000,-Ft/ha összegben 

állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri hivatalt, hogy a bérlőt tájékoztassa a 

döntésről. 

Határidő 15 nap 

Felelős: Simon János jegyző 

 

Dr. Jaskó Sándor: Volt eredménye a faültetésnek? Nem száradtak ki a csemeték? 

 

Térmeg György: Eredményes volt a munka. Már ember magasságúak a csemeték. 

 

Dr. Jaskó Sándor: Működik az ifjúsági klub? 

 

Térmeg György: Információim szerint nem. 
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Csonka Csaba: Akkor vissza kellene mondani a kábel TV-t. 

 

Térmeg György: Javasolom, hogy várjunk még azzal. 

 

Dr. Jaskó Sándor: A Dózsa György utcai lakás tulajdonjoga rendeződött már? 

 

Térmeg György: Információim szerint szeptember 26-ig megfizetésre kerül 2, 6 millió forint. 

A fennmaradó összeg pedig 1 hónapon belül. 

 

Vinklár László: A képviselő-testület lemondott a tiszteletdíjáról úgy, hogy annak összegét a 

településre költi. Van rá esély, hogy a tiszteletdíjat fel tudjuk használni. Esetleg alapítványon 

keresztül lehetne felhasználni. 

 

Térmeg György: A tiszteletdíj összeg a hivatal tudja megmondani. Az alapítványtól 

tartózkodnék. 

 

Simon János: Az eltörölt tiszteletdíjak összegével számolva az egy évre jutó teljes összeg 

hozzávetőlegesen 2,4 millió forint. egy alapítványnál a képviselőkön kívül álló személyek 

döntenének az összegről.  

 

Térmeg György: A legszerencsésebbnek azt tartanám, ha a képviselők felvennék a 

tiszteletdíjat. 

 

Dr. Jaskó Sándor: A GERMAV Kft. nem követeli a kamatokat? Jók a térfigyelő kamerák? 

 

Térmeg György: Nem követeli a kamatokat. 

 

Simon János: A kamerák a Sárbogárdi Rendőrkapitányság kezelésében vannak. Információim 

szerint működnek. 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 

polgármester az ülést 16.00 órakor berekesztette. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Térmeg György                                                  Simon János 

polgármester                                                           jegyző 

 

 

                                      Csonka Csaba                              Dr.Jaskó Sándor 

                                       jk. hitelesítő                                       jk. hitelesítő 

 

 

 


