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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

97/2013.(II.20.)önkormányzati határozat Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító 

Okiratának módosítása 

98/2013.(II.20.)önkormányzati határozat Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013. 

évi költségvetésének véleményezése 

99/2013.(II.20.)önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

Okiratának módosítása 

100/2013.(II.20.)önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés 

tárgyalásának elnapolása 

101/2013.(II.20.)önkormányzati határozat 2013. évi belső ellenőrzések megrendelése  

102/2013.(II.20.)önkormányzati határozat Nyilatkozat elfogadása Járási Hivatal 

irodahasználata tárgyában 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

2/2013.(II.25)önkormányzati 

rendelete 

A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

rendszeréről 

szóló 3/2009 (II.12.) ÖR. Rendelet módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án 15
00

 órai 

kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta, Művelődési Ház Nagyterme 

   7041 Szabadság tér 14. 

 

Jelen voltak:  Térmeg György  polgármester   

Jákobné Szász Erika alpolgármester  

   Csonka Csaba  képviselő 15,15 órától 

                         Dr.Jaskó Sándor képviselő 

Vinklár László képviselő      

 

  

Tanácskozási joggal résztvevő: 
   Albert Zsuzsanna jegyző 

 

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 Jákobné Szász Erika alpolgármestert 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 képviselőt és Jákobné Szász 

Erika alpolgármestert, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1./ Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

2./ Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013. évi költségvetésének véleményezése 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

3./ Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4./ Vajta Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5./ 2013. évi belső ellenőrzések megrendelése 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

6./ Nyilatkozat elfogadása Járási Hivatal irodahasználata tárgyában 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

7./ Méltányossági ápolási díjról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

Csonka Csaba képviselő 15,15 órakor megérkezett   

a Képviselő-testület ülésére. 
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1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
  /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester   

 

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az óvoda alapító 

okiratának módosítás előterjesztése megküldésre került a testületi ülés anyagával. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az írásos anyag kapcsán? 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2013.(II.20.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Alapi Óvoda és 

Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítására” vonatkozó előterjesztést, 

melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1. Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes 

Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának 2013. február 01-ji hatályú módosítása 

tervezetében foglaltakat az előterjesztés 1.számú mellékletében foglaltak szerint 

megismerte, s az Alap-Alsószentiván-Cece- Sáregres-Vajta Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 8.1.1. pontjában foglaltak 

szerint nyilatkozik arról, hogy az Alapi Óvoda  és Egységes Óvoda-Bölcsöde Alapító 

Okiratának VI. számú módosítsa tervezetében foglaltakkal egyetért. 

 A Képviselő-testület felkéri Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 

irányító szervi jogkörben eljárva az Alapító Okiratot módosító okiratot s a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot fogadja el, és adja ki.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Alap Község 

Önkormányzat polgármesterét értesítse. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

2. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013. évi költségvetésének 

véleményezése 
  /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az Alapi Óvoda 2013. évi költségvetése 

megküldésre került a Testület tagjainak. 

Az előterjesztést elfogadásra javasolta. 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2013.(II.20.)önkormányzati határozat 
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Alap-Alsószentiván-Cece-

Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 

2013. évi költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát.  
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Az előterjesztést elfogadva az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről alábbi 

véleményt alkotja: 

 

I. A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését 2013. január 1-jei 

hatállyal 143.712 ezer forint kiadási, és 143.712 ezer forint bevételi előirányzattal elfogadja.    

A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 73.677 ezer forinttal, a munkaadókat 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 19.262 ezer forinttal, dologi kiadás 

előirányzatot 50.773 ezer forinttal jóváhagyja.  

 

II. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 30.042 

ezer forinttal járulnak hozzá.  

Melyből az egyes települések hozzájárulásainak összege:  

             Alap Község Önkormányzata                         16.398 ezer forint 

               Cece Község Önkormányzata                            3.243  ezer forint 

           Vajta Község Önkormányzata                           5.753 ezer forint 

                Sáregres Község Önkormányzata                      2.730  ezer forint 

                Alsószentiván Község Önkormányzata             1.918  ezer forint. 

 

III. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésében általános és céltartalék 

előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő 

hozzájárulást az Óvodai Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Óvodai Intézményfenntartó 

Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában 

nincsenek.  

 

IV. Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által 

fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv költségvetése a 

feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község 

Önkormányzata költségvetésében szerepel.  

 

V. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Alap Község 

Polgármesterét értesítse. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

3. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a januári testületi ülésen elfogadott közös hivatali 

alapító okiratot a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell meghozni, emiatt szükséges módosítani 

a melléketek szerint.  

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a módosítás tekintetében. 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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99/2013.(II.20.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2013.(I.16.)önkormányzati határozattal 

elfogadott Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„4.) A Hivatal alapító szervei és az alapítás dátuma:  

4.1. Alapítók:  

 Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

7013 Cece, Deák F. u. 13.  (képviseli: Varga Gábor polgármester) 

 Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

7041 Vajta, Szabadság tér 1. (képviseli: Térmeg György polgármester) 

 

4.2. Alapítás dátuma: 2013. február 02. 

 

5/a)  Államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 5/b) Alaptevékenységei (a szakfeladat-rend alapján):  

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Albert Zsuzsanna jegyző 

  (a határozat és az alapító okirat megküldéséért) 

Határozatról értesül:  Hivatal dolgozói 

                                  MÁK illetékes Igazgatósága 

                                  irattár 

 

4. Vajta Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés működési hiánya majdnem 

11 millió forint. Javaslatokat kért a költségek csökkentésére. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: A 2013. évtől az önkormányzati költségvetéseket nem lehet hiánnyal 

tervezni. 

 

Térmeg György polgármester: Az idei költségvetés a 2012. évi költségvetési év kiadásaival került 

tervezésre. Az Testületnek mindenképpen csökkentenie kell kiadásait, kérte a képviselők javaslatát. 

 

Csonka Csaba képviselő: Javasolta, hogy ne nyírja le az önkormányzat mindenki előtt a 

közterületet. 

 

Térmeg György polgármester: Véleménye szerint ez köztisztasági kérdés. 
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Vinklár László képviselő: Véleménye szerint a kiadásokat csökkenteni foglalkoztatottak 

elbocsátásával, bérleti díj növelésével lehet. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Javasolta, hogy az orvosi ellátás módját gondolja át a Testület, mivel az 

túl drága havi 400.000.-forint. Véleménye szerint, ha közalkalmazott látná el a feladatot, az olcsóbb 

lenne. Fel kellene venni az OEP-pel a kapcsolatot, hogy mit javasolnak. 

Javasolta a közalkalmazotti létszám felülvizsgálatát. 

 

Térmeg György polgármester: Válaszolva Dr. Jaskó Sándor képviselő javaslataira lemondta, hogy 

amióta a Doktor Úr nyugdíjba vonult nem talált az Önkormányzat olyan orvost, aki alkalmazotti 

viszonyba látná el a feladatot. Sajnos azóta sincs jelentkező. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Véleménye szerint olyan nincs, hogy az állam magára hagy egy 

önkormányzatot. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta a napirendi pont elnapolását. 

 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének elfogadását a következő testületi ülésre.”  

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2013.(II.20.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elnapolta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

elfogadását a következő testületi ülésre. 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: polgármester 

 

5.  2013. évi belső ellenőrzések megrendelése 
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Térmeg György polgármester 

 

 

Térmeg György polgármester Elmondta, hogy ajánlatot nyújtott be a kistérség önkormányzatinak a 

Szahk-Értelem 2007. Kft., amely szervezet eddig is ellátta a belső ellenőrzést Vajta 

Önkormányzatánál. 

Az ellenőrzést bruttó 75.000.-forintért vállalta a Kft. 

Javasolta a mellékeltek szerinti belső ellenőrzési feladatokkal történő megbízását a Szahk-Értelem 

2007. Kft.-nek. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy javaslat a napirendi pont tárgyában?  

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 

feladatainak ellátásával megbízza a Szahk-Értelem 2007. Kft. (képviseli: dr. Hosszúné Szántó 

Anita) – a belső ellenőrzés tárgya: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás vizsgálata - .  

A belső ellenőrzés megbízási díját bruttó 75.000.-forintot az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének terhére biztosít.” 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:  

 

101/2013.(II.20.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az 

Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátásával megbízza a Szahk-Értelem 2007. Kft. (képviseli: 

dr. Hosszúné Szántó Anita) – a belső ellenőrzés tárgya: 

vagyonkezelés, vagyongazdálkodás vizsgálata - .  

A belső ellenőrzés megbízási díját bruttó 75.000.-forintot az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére biztosít. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

6. Nyilatkozat elfogadása Járási Hivatal irodahasználata tárgyában 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási  Hivatala 

kérésére a Közös Hivatal Vajtai kirendeltségén egy irodát kellene biztosítani a Vajtára kijáró 

ügysegédnek. 

Javasolta a mellékelt nyilatkozat lefogadását. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy javaslat a napirendi pont tárgyában?  

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt nyilatkozatot Fejér 

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala ügysegédjének irodahelyiség biztosítása tárgyában 

jóváhagyja. 

Egyúttal felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a nyilatkozatot aláírja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:  

 

102/2013.(II.20.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

jegyzőkönyvhöz mellékelt nyilatkozatot Fejér Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala ügysegédjének irodahelyiség 

biztosítása tárgyában jóváhagyja. 

Egyúttal felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a 

nyilatkozatot aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7. Méltányossági ápolási díjról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat 2013. évi költségeinek 

csökkentése érdekében javasolta a méltányossági ápolási díj juttatás eltörlését. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy javaslat a napirendi pont tárgyában?  

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt rendelet-tervezetet. 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi rendeltet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013.(II.25.)önkormányzati rendelete 

a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről 

szóló 3/2009 (II.12.) ÖR. Rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

 

Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott 

el, így  17,25 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

Térmeg György          Albert Zsuzsanna 

        polgármester               jegyző 

    

 

 

 

Jákobné Szász Erika      Dr. Jaskó Sándor 

         alpolgármester           képviselő 

Jegyzőkönyv hitelesítők. 

 

 


