JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 16-án 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
1/2013.(I.16.)önkormányzati határozat
Szolgálati lakás bérbe adása PHARMAVITAL
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. részére
2/2013.(I.16.)önkormányzati határozat
Körjegyzőségi megállapodás megszüntetése közös
megegyezéssel
3/2013.(I.16.)önkormányzati határozat
Megállapodás elfogadása közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról
4/2013.(I.16.)önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának elfogadása
5/2013.(I.16.)önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának véleményezése
A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
1/2012.(I.31.)önkormányzati rendelet A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2007.(II.27.)Ktr. rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 16-án 1500 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Vajta, Művelődési Ház Nagyterme
7041 Szabadság tér 14.

Jelen voltak:

Térmeg György
Csonka Csaba
Dr.Jaskó Sándor
Vinklár László

Távol maradt:

Jákobné Szász Erika alpolgármester

Tanácskozási joggal résztvevő:
Albert Zsuzsanna

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő

Térmeg György polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a
5 fő képviselő közül 4 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Jaskó Sándor és Vinklár László képviselőt javasolta megválasztani.
Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Jaskó Sándor és Vinklár László képviselőket,
valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1./
Szolgálati lakás bérbe adása PHARMAVITAL Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. részére
Előadó: Térmeg György polgármester
2./
Körjegyzőségi megállapodás megszüntetése közös megegyezéssel
Előadó: Térmeg György polgármester
3./
Megállapodás elfogadása közös önkormányzati hivatalról
Előadó: Térmeg György polgármester
4./
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
5./
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
6./
Vajta Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.
1./

Szolgálati lakás bérbe
Szolgáltató KFT. részre

adása

PHARMAVITAL

Kereskedelmi

és

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Pharmavital Kft.-vel folytatott tárgyalásokat, a
Kft. gyógyszertárat szeretne működtetni a községben. A gyógyszertár kialakításához szükséges
lenne az üresen álló szolgálati lakás egy részének a bérbe adására.
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A mellékelt bérleti szerződés szerint javasolta a szóban forgó ingatlan bérletbe adását, oly módon,
hogy a bérleti díjból lelakhassa a bérlő az átalakítás költségeit.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a bérlet tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátott a
mellékel határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(I.16.)önkormányzati határozata
Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(Továbbiakban: bérbeadó) gyógyszertár üzemeltetése
céljára bérbe adja a PHARMAVITAL Kereskedelmi és
Szolgáltató KFT. (továbbiakban: bérlő) részre a 7041
Vajta Szabadság tér 3 szám alatti nem lakás céljára
szolgáló 26,40 m2 alapterületű helyiséget, továbbá a hozzá
tartozó egészségügyi helyiségét, amely összesen 30,50 m2
A bérleti jogviszony 2013. február 1. napjától kezdődően
határozatlan időre szól.
A bérlő 20.000.,- Ft/hó, azaz húszezer forint per hó
összegű bérleti díjat köteles fizetni a bérbeadónak.
A bérleti díj terhére elszámolható a gyógyszertár
kialakításához szükséges munkálatok számlával igazolt
díja.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Térmeg György polgármester

2./

Körjegyzőségi megállapodás megszüntetése közös megegyezéssel
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatalok létrehozására a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 84.§-a alapján kerül sor,
ehhez mindenek előtt a jelenleg működő körjegyzői feladatokat ellátása miatt elfogadott
megállapodást szükséges megszüntetni közös megegyezéssel.
Az erre vonatkozó határozati javaslat a testületi ülés anyagának mellékletét képezi.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátott a
mellékel határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(I.16.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
5/2007.(II.15.)számú határozatával elfogadott körjegyzői
feladatok ellátására létrejött megállapodást közös
megegyezéssel 2013. február 01-i hatállyal megszünteti.
Határidő: 2013. február 01.
Felelő: Térmeg György polgármester
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3./

Megállapodás elfogadása közös önkormányzati hivatalról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közös önkormányzati
hivatal létrehozása tárgyában az előterjesztés a testületi ülés anyagával megküldésre került.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátott a
mellékel határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
3/2013.(I.16.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1)
bekezdésének e) és g.) pontjában kapott jogkörében eljárva,
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX törvény 42.§ 5. és 7. pontjában, valamint a 85.§-ban
foglaltakra a határozat mellékletét képező – Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást
elfogadja. Felhatalmazza a település polgármesterét a
megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírásra.
Határidő: 2013. február 01.
Felelős: Térmeg György polgármester

4./

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal alapító okirata a
testületi ülés anyagával megküldésre került.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátott a
mellékel határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
4/2013.(I.16.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában kapott
jogkörében eljárva, figyelemmel a 84.§ és 85.§ - ban foglaltakra – a határozat
mellékletét képező – Cecei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát
elfogadja, az intézményt 2013. február 2-ával, jogutódlással alakul meg,
Határidő: 2013. február 01.
Felelős: Albert Zsuzsanna jegyzői feladatokat ellátó
köztisztviselő
(a határozat és az alapító okirat megküldéséért)
Határozatról értesül: Hivatal dolgozói
MÁK illetékes Igazgatósága
irattár

4

5./

Cecei Közös Önkormányzati
Szabályzatának elfogadása

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal alapító okirata a
testületi ülés anyagával megküldésre került.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátott a
mellékel határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
5/2013.(I.16.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.86.§ - ban foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 13.§–
sában foglaltakra a határozat mellékletét képező – Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
jóváhagyja
Határidő: 2023. január 31
Felelős: Albert Zsuzsanna jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő
Határozatról értesül: Hivatal dolgozói
irattár

6./

Vajta Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása miatt az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is szükséges a mellékeltek szerint mdosítani.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátott a
mellékel rendelet tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeltet alkotta:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(I.31.)önkormányzati rendelete a
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(II.27.)Ktr.
rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott
el, így 16,15 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF
Térmeg György
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő

Dr. Jaskó Sándor

Vinklár László
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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