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Jegyzőkönyv
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. október 17-én 15.00 órakor megtartott rendes
nyilvános testületi üléséről
Jelen vannak: Térmeg György
Csonka Csaba
Dr.Jaskó Sándor
Vinklár László

Tanácskozási joggal meghívott:

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Simon János

jegyző

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat.
Megállapítom, hogy 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes, így azt
megnyitom.
Megkérem a testületet, hogy a kiküldött meghívóban felsorolt napirendi pontokat az alábbi
módosítással fogadja el.
Első napirendnek javasolom a Vajta Közbiztonságáért Egyesület beszámolóját elfogadni,
majd a meghirdetett napirendi pontokat változatlan formában tárgyalnánk.
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)Tájékoztató a Vajtai Közbiztonságáért Egyesület tevékenységéről
Előadó: Kovács Lajos elnök
(szóbeli előterjesztés)
2) 13/2004.(IX.30.)Kt. számú, az állattartás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
3)Homok Kft. beadványának megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
4) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
részvényekkel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
5)ÖNHIKI pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)
6)A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó:Térmeg György polgármester
7)Bejelentések, egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása:
1)Tájékoztató a Vajtai Közbiztonságáért Egyesület munkájáról
Előadó: Kovács Lajos elnök
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: Köszöntöm az egyesület elnökét és kérem tartsa meg tájékoztatóját.
Kovács Lajos: Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Tájékoztatom a
megjelenteket, hogy az egyesület a megalakulása óta megkezdte járőr tevékenységét. A
munkát nagymértékben megkönnyíti az állampolgári felajánlásból beüzemelt
személygépkocsi. Sajnos a gépjármű még jelentős, költséges felújításra szorul, melynek
költségeihez kérem az önkormányzat segítségét.
A jogszabályokban foglalt szabályos működéshez formaruhára is szükség van. A legolcsóbb
az kb. 50 ezer forint. A rendőrséggel történő járőrözéshez legalább 8 főnek szüksége lenne
ruhára.
A gépkocsi megkülönböztetéséhez szükség van egy fényhídra. sajnos sokszor
balesetveszélyes megkülönböztetés nélküli autóval közlekedni. Egy fényhíd ára 27 ezer forint
+ÁFA.
Térmeg György: Pályázni nem lehet a költségekre.
Kovács Lajos: A megyei szövetségnek elfogyott a kerete. Az országos szövetségtől talán lehet
kapni pár tízezer forintot. Az egyesület a teljes költséget nem kívánja önkormányzati
támogatásból fedezni. Egyeztetés van folyamatban van más szervezetekkel is.
Térmeg György: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi költségvetés terhére 150
ezer forinttal támogassa a Vajta Közbiztonságáért Egyesületet.
Csonka Csaba: Van rá forrásunk?
Térmeg György: Erre van.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavat nélkül az alábbi határozatot hozta:
175/2012.(X.17.) önkormányzati határozata civil szervezet támogatásáról:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Közbiztonságáért Egyesület
működését a 2012. évi költségvetésének terhére 150.000,-Ft, azaz százötvenezer forinttal
támogatja.
Határidő: 15 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
Kovács Lajos: A megyei polgárőr szövetség jelezte, hogy az egyesület nevében szerepeltetni
kell a polgárőr kifejezést. Ennek egy akadálya van, hogy van már van egy nem működő
egyesület akinek a nevében benne van a polgárőr szó, egyben a székhelye az önkormányzat
épülete.
A megoldás az lenne, ha az önkormányzat a Vajtai Polgárőr Egyesület székhelyhasználati
engedélyét megvonná a Vajta, Szabadság tér 1. szám alól.
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Térmeg György: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Vajtai Polgárőr Egyesületnek a
2004.évben, a Vajta, Szabadság tér 1. szám alá kiadott székhelyhasználati engedélyét vonja
vissza.
176/2012.(X.17.) önkormányzati határozata székhelyhasználat visszavonásáról:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Polgárőr Egyesület Vajta,
Szabadság tér 1. szám alá kiadott székhelyhasználati engedélyét 2012. október 18. napjától
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György polgármester
2) 13/2004.(IX.30.)Kt számú, az állattartás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Simon János jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Simon János: Az írásos előterjesztéssel ellentétben kérem a teljes állattartási rendelet hatályon
kívül helyezését. A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli tájékoztatása szerint a képviselőtestületek nem szabályozhatják az állattartás.
Térmeg György: A jegyző úr által tett javaslatot kérem elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeltet alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012(X. 30.) önkormányzati
rendelete az állattartás szabályairól szóló 13/2004.(IX.30.)Kt. számú rendelet hatályon
kívül helyezéséről

3) Homok Kft. beadványának megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Vinklár László: Jól emlékszem, hogy a a Kft-nek nem volt nyeresége? Mert ha nem volt,
teljesen fölösleges eladni a területet.
Térmeg György: Nem tudom, hogy volt-e eredménye.
Simon János: Javaslom a képviselő-testületnek, ha eladja a területet, akkor a határozatba
rögzítse a költséges viselését. A Homok Kft. vállalja a megosztás, talajvédelmi terv és a
bejegyzés költségeit.
Térmeg György: Javasolom a terület értékesítését 1,2 millió forint/ha áron, valamint
javasolom, hogy a értékesítéssel kapcsolatos minden költség a vevőt, azaz a Vajtai Homok
Kft. terhelje.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012(X. 17.) önkormányzati
határozata ingatlan értékesítésről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a értékesíteni kívánja a tulajdonát képező,
Vajta 0152/32. hrszámú ingatlanból a jegyzőkönyv mellékletét képező térképen a 3-4-5
sarokpontokkal határolt területet a Vajtai Homok Kft.(7041 Vajta, Szabadság tér 1.)részére.
A képviselő-testület az ingatlan vételárát 120,-Ft/m2 árban állapítja meg.
Az ingatlan megosztásával, termelésből történő kivonásával és a bejegyzéssel kapcsolatos
minden költség a vevőt terheli.
Határidő: 60 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
4)Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
részvényekkel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Térmeg György: Javasolom a hozzájárulás megadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2012(X. 17.) önkormányzati
határozata részvények óvadékba helyezéséről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Raiffeisen Bank Zrt-vel 2011. 12.28. napján kötött
folyószámlahitel- szerződésből vagy a Kötvényből eredő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti
határidőre, úgy az Önkormányzat tulajdonában álló, a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
és
Közszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (székhely:8154 Polgárdi, Batthyány u.132..;cégbejegyzésszám:07-10001329)által kibocsátott, 148. sorszámú elsőbbségi és 08040-08054. sorszámú
törzsrészvények átruházásához hozzájárul, a részvényeket a Raffeisen Bank Zrt. vagy az általa
harmadik személy javára forgatmánnyal látja el.
Határidő: 8 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
5)ÖNHIKI pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)
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Térmeg György: Az év első feléhez hasonlóan az ÖNHIKI pályázat 22.474 ezer forintra lesz
benyújtva. A pályázatot 2012. november 5. napjáig kell benyújtani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2012(X.17.) önkormányzati
határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi
támogatásának benyújtásáról
1. Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012.évi központi
költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII.törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban: 6. melléklet)támogatási igényt nyújt be megyei önkormányzati
tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására.
2. Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról,
és az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi.
b) Vajta Községi Önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő
alatti és Cece székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II.
a) Vajta Községi Önkormányzat helyi adó bevételről döntött és a 2012.évben
ilyen jogcímen 8.150 ezer forint összegű bevételt tervez.
III.
Vajta Község Önkormányzata a 2012.évi költségvetési rendeletét 28.890 ezer
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 50.§(1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő: 2012. november 5.
Felelős: Térmeg György polgármester
I.

5) A 2013.évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Térmeg György: A jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben meg kell határozni a
következő évre vonatkozó belső ellenőri tervet.
Simon János: Javasolom, hogy a 2013.évben a vagyongazdálkodás rendje terület kerüljön
ellenőrzésre az alábbiak szerint.
Térmeg György: javasolom a jegyző úr előterjesztésének elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2012(X.17.) önkormányzati
határozata a 2013.évi belső ellenőrzésről
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ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2013.
Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2013. évre
vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.*
Ellenőrzendő
államháztartá
si szervezet/
költségvetési
szerv

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia (ellenőrzés célja, tárgya,
ellenőrzött időszak)

Az ellenőrzés
típusa (**)

Az ellenőrzés
ütemezése
(***)

Erőforrás
szükségletek
(****)

Vajta Község
Önkormányzat
/
Polgármesteri
Hivatal

Ellenőrzés célja: annak
megállapítása, hogy a
vagyongazdálkodás rendje
megfelel-e a hatályos
jogszabályoknak.
Ellenőrzés tárgya: vagyonkezelés
és nyilvántartás kialakításának
vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2012.
költségvetési év és az aktuális
időszak

Szabályszerűs
égi és
pénzügyi
ellenőrzés

Az ellenőrzés
végrehajtása:
2013. III.
negyedév

A külső
szolgáltató által
kerül
meghatározásra.
Tervezett
szükséglet: 15
belső ellenőri
nap

Jelentés
készítése:
2013.
szeptember
20.

*
Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a
kockázatelemzés dokumentumai.
**
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.
***
Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és
emberi erőforrás.
Határidő: folyamatos
Felelős: Simon János jegyző
6) Bejelentések, egyebek
Simon János: Mint minden évben az idén is el kell dönteni, hogy az önkormányzat a
következő évben részt kíván venni a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton. A pályázat és
pályáztatás menete nem változott.
Térmeg György: Javasolom, hogy az önkormányzat a 2013.évben is vegyen részt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2012(X.17.) önkormányzati
határozata a Bursa Hungarica pályázatról
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
Simon János: Lehetőség nyílott, hogy Vajta Község Önkormányzat csatlakozzon a DélMezőföld Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülethez. Az egyesülethez való
csatlakozás fontos előrelépés lehet Vajta turisztikai életében. Az éves tagdíj 20.000,-Ft.
Javasolom az egyesülethez való csatlakozást és a kiosztott megállapodás aláírását.
Térmeg György: Javasolom a jegyző úr által tett javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2012(X.17.) önkormányzati
határozata egyesülethez történő csatlakozásról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Dél- Mezőföld
Desztináció Menedzsment Egyesülethez(továbbiakban: Egyesület). A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesülettel a megállapodást aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
Simon János: Kiosztásra került a képviselő-testületnek a Fejér Megyei Kormányhivatal és
Vajta Község Önkormányzata között kötendő megállapodás, mely a Sárbogárdi Járási
Kormányhivatalnak átadandó személyi, ingó és ingatlan vagyonról szól.
A megállapodás rögzíti a felek jogait, kötelességeit, az átadandó ingóságok használatát.
A vajtai önkormányzattól 2 fő köztisztviselő kerül átadásra 2013. január 1. napjától, illetve az
általuk használt technikai eszközök. helyiség nem kerül átadásra, de rendszeresen fog
ügyfélfogadást tartani a járási hivatal egy munkatársa.
Térmeg György: Javasolom a megállapodás aláírását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2012(X.17.) önkormányzati
határozata a járási hivatalokról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a járási
hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodást a Fejér Megyei Kormányhivatallal aláírja.
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Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Térmeg György polgármester
Térmeg György: Mint mindenki tudja 2013. január 1. napjától változik az önkormányzati
rendszer. A hivatalok átalakulnak, a 2000 fő alatti települések önálló hivatalt nem tarthatnak
fenn. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy fejezze ki szándékát a cecei hivatalhoz történő
csatlakozásról.
Az előzetes egyeztetések szerint a vajtai emberek ügyeinek intézésében változás nem
történne.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2012(X.17.) önkormányzati
határozata a közös hivatalról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete közös hivatal létrehozása esetén csatlakozni
kíván a Cece Közös Hivatalhoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György polgármester
Térmeg György: Lehetőség nyílik, a Leader pályázat keretében az önkormányzat pályázatot
nyújtson be falumegújításra. Mivel kötelező feladatra nem lehet nem javasolok pályázat
benyújtást.
Ha értelmes feladatot találunk, akkor rendkívüli ülésen tudjuk megtárgyalni.
Dr. Jaskó Sándor: Ha lehet, akkor javasolnám az orvosi rendelő nyílászáróinak cseréjét.
Térmeg
György:
Javasolom
a
képviselő-testületnek,
hogy
módosítsa
a
90/2012.(IV.25.)önkormányzati határozatát. A határozatban a képviselő-testület értékesítette a
Vajta 569. hrszámú ingatlanát Túli Józsefné Vajta, Petőfi u.71. és Simon Gábor Vajta, Petőfi
u.67. szám alatti lakos részére.
Túli Józsefné elállt vételi szándékától, Simon Gábor pedig vállalta, hogy egyedül
megvásárolja az ingatlant.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2012(X.17.) önkormányzati
határozat ingatlan értékesítésről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2012.(IV.25.)önkormányzati
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő Vajta
569.hrszámú, 1773. m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant Simon
Gábor Vajta, Petőfi u.67. szám alatti lakos részére.
A képviselő-testület a vételárat 200.000,-Ft-ban állapítja meg.

9

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötése után az ingatlant felajánlja az
elővásárlási joggal rendelkező Magyar Állam részére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Térmeg György polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 16.30 órakor
berekesztette.

K.m.f.
Térmeg György
polgármester
Vinklár László
jk. hitelesítő

Simon János
jegyző

Csonka Csaba
jk. hitelesítő

