JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 22-én 15,00 órai kezdettel tartott üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
145/2013.(V.22.)önkormányzati határozat
Megállapodás elfogadása Alap- Alsószentiván –
Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulásban Cece és Vajta tagi jogviszonya
megszűnéséről
146/2013.(V.22.)önkormányzati határozat
Homok Kft. beszámolójának elfogadása
147/2013.(V.22.)önkormányzati határozat

Beszámoló elfogadása IKSZT működéséről

148/2013.(V.22.)önkormányzati határozat

IKSZT munkatárs jogviszonyának hosszabbítása

149/2013.(V.22.)önkormányzati határozat

Esélyegyenlőségi program elfogadása

150/2013.(V.22.)önkormányzati határozat

Jaskó Egészségügyi Szolgáltató BT. bérleti
jogviszonyának hosszabbítása
Cecei Óvoda Alapító Okiratának módosítása

151/2013.(V.22.)önkormányzati határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én 1500 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Vajta, Művelődési Ház Nagyterme
7041 Szabadság tér 14.

Jelen voltak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Csonka Csaba
Dr. Jaskó Sándor
Vinklár László

Tanácskozási joggal résztvevő:
Albert Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
15,10 órától
képviselő
képviselő
15,30 órától
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 3 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jákobné Szász Erika alpolgármestert és Dr. Jaskó Sándor képviselőt
javasolta megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Jákobné Szász Erika alpolgármestert és Dr. Jaskó
Sándor képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1./ Megállapodás Alap- Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulásban
Cece és Vajta tagi jogviszonya megszűnéséről és a felek közötti elszámolásról
Előadó: Térmeg György polgármester
2./ Homok Kft. beszámolójának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
3./ Beszámoló IKSZT működéséről
Előadó: Térmeg György polgármester
4./ IKSZT munkatárs jogviszonyának hosszabbítása
Előadó: Térmeg György polgármester
5./ Esélyegyenlőségi program elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
6./ Jaskó Egészségügyi Bt. bérleti jogviszonyának hosszabbítása
Előadó: Térmeg György polgármester
7./ Cecei Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
Csonka Csaba képviselő 15,10 órakor
megérkezett a Képviselő-testület ülésére.
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.
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1./

Megállapodás Alap- Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai
Intézményfenntartó
Társulásban
Cece és Vajta tagi jogviszonya
megszűnéséről és a felek közötti elszámolásról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előző ülésen elfogadott óvoda fenntartó
társulásból történő kiválás kapcsán elkészült a jogviszony megszűnésről szóló megállapodás.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a megállapodás tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra a mellékelt
határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
145/2013.(V.22.)önkormányzati határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az „Alap – Alsószentiván – Cece
– Sáregres - Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásban a tagi jogviszonya megszűnésére s
az azzal kapcsolatos elszámolásra” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi
döntéseket hozza:
I.
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Alap – Alsószentiván –
Cece – Sáregres - Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1)
bekezdése alapján 2013. június 30-napjáig történő felülvizsgálatában részt venni nem kíván,
mely döntés által Vajta Község Önkormányzat tagi jogviszonya az Intézményi Társulásban
2013. június 30-napjával megszűnik.
II.
Vajta Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Alap Község Önkormányzata Képviselőtestülete,
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, Sáregres Község Önkormányzata
Képviselőtestülete és Alsószentiván Község Önkormányzata a közöttük 2008. augusztus 31-i
hatállyal létrejött Társulási Megállapodás felülvizsgálatához s módosításához kapcsolódóan az
alábbiakról állapodnak meg:
1.

Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata Alap – Alsószentiván –
Cece- Sáregres – Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulásból a tagi jogviszonya
megszűnése alapján a Társulás keretében fenntartott:
1.1. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde köznevelési intézményből annak Cecei
Tagóvodája és Vajtai Tagóvodája 2013. július 1-i hatállyal az „államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján kiválik,
1.2. a Tagóvodák általános jogutódja a Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
és Vajta Község Önkormányzata Képviselőtestülete tagi részvételével működő DélMezőföldi Többcélú Társulás által alapított Cecei Óvoda, melynek székhelye 7013 Cece,
Deák F. u. 35. sz.
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2.

Alap Község Önkormányzata Képviselőtestülete rögzíti, hogy:
2.1. Alap Község Önkormányzata – Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselőtestülete
és Sáregres Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetértésével – az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde köznevelési intézményt az 1. pontban foglaltakra tekintettel
átszervezi, melyre vonatkozó Alapító Okirat módosítását külön határozattal adja ki, ennek
keretében a bölcsődei feladatellátás is megszűnik.
2.2. Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete – Vajta Község Önkormányzata
Képviselőtestületével együttesen szintén intézkedik a Cecei Óvoda Alapító Okirata
ügyében.
2.3. A társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal
egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn:
2.3.1. az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde székhelyét biztosító alapi 449 hrsz-ú,
7011 Alap, Vörösmarty u. 7. sz. alatt fekvő ingatlan s a benne lévő ingóságok
tulajdonjoga Alap Község Önkormányzatát,
2.3.2. az Alsószentiváni Tagóvoda elhelyezését biztosító alsószentiváni 279 hrsz-ú, 7012
Alsószentiván, Béke u. 56/b. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok
tulajdonjoga Alsószentiván Község Önkormányzatát,
2.3.3. a Cecei Tagóvoda elhelyezését biztosító cecei 627 hrsz-ú, 7013 Cece, Deák Ferenc
u. 35. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga Cece Nagyközség
Önkormányzatát,
2.3.4. a Sáregresi Tagóvoda elhelyezését biztosító sáregresi 781/9 hrsz-ú, 7014 Sáregres,
Kossuth u. 12. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga
Alsószentiván Község Önkormányzatát,
2.3.2. a Vajtai Tagóvoda elhelyezését biztosító vajtai 740 hrsz-ú, 7041 Vajta, Szabadság
tér 14. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga Vajta Község
Önkormányzatát illetik meg.
2.4. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cecei Tagóvodájában foglalkoztatott 8
álláshelyen 7 fő óvodapedagógus, 4 álláshelyen 3 fő dajka és 2 konyhás munkakörű, s a
Vajtai Tagóvodájában foglalkoztatott 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő négy órás
takarító munkakörű közalkalmazott „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről” szóló
2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással történő
továbbfoglalkoztatásról Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és Vajta
Község Önkormányzata Képviselőtestülete az általuk is alapított Dél-Mezőföldi Többcélú
Társulás útján gondoskodik a Társulás által fenntartandó Cecei Óvoda költségvetési szerv
keretében.

3.

Alap Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint az Alapi Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde irányító szerve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. tv. 2. számú melléklete kiegészítő szabályok 2. c) pontja 2. alpontja alapján:
3.1. Az óvodai feladat Cece Nagyközség és Vajta Község közigazgatási területére kiterjedő
átadás-átvételét – Cece Nagyközség Önkormányzata Vajta Község Önkormányzatával
együttműködve – 2013. június 15-napjáig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére bejelenti,
3.2. s a Cecei Tagóvoda és Vajtai Tagóvoda tekintetében igényelt a 2. számú melléklet II/1.,
II/2., II/3. b) és II./4. pontjában meghatározott állami költségvetési támogatás 2013. július
és augusztus hónapokra járó összegét annak folyósítását követő 5 banki napon belüli
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utalással a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás kijelölt székhelyönkormányzata: Cece
Nagyközség Önkormányzata részére átadja.
4.

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és Vajta Község Önkormányzata
Képviselőtestülete a Társulás 2013. június 30-napjáig tartó társulási tagi jogviszonyuk
megszűnése időpontját követően az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cecei
Tagóvodája és Vajtai Tagóvodája 2013. június 30-napjáig keletkezett működési, fenntartási
költségei ismeretében az irányító szervnek minősülő Alap Község Önkormányzatával
elszámolnak.
4.1. Alap Község Önkormányzata Képviselőtestülete, az Alap – Alsószentiván – Cece –
Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás képviseletében vállalja, hogy az
Intézményt érintő 2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást elkészíti, s azt Cece
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és Vajta Község Önkormányzata
Képviselőtestülete részére 2013. augusztus 31-napjáig megküldi.
4.2. Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és Vajta Község Önkormányzata
Képviselőtestülete vállalja, hogy az elszámolást soron következő ülésén, de legkésőbb 30
napon belül megtárgyalják, s annak elfogadása tekintetében döntést hoznak.
Amennyiben a Képviselőtestület(ek) a határidőt elmulasztja(ák) avagy döntést nem
hoz(nak) a részéről(részükről) elfogadottnak tekintendő.
4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon belül
4.3.1. Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata az Alap
Község Önkormányzata felé esetlegesen fennálló összegszerűen megállapított
tartozását átutalással teljesítik,
4.3.2. avagy Alap Község Önkormányzata Cece Nagyközség Önkormányzata és/vagy
Vajta Község Önkormányzata túlfizetése esetén a többletösszeget szintén utalás
útján visszafizeti.

5.

6.

Amennyiben az Alap – Alsószentiván – Cece- Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata tagi jogviszonya
fennállásának időtartama alatt a társult Önkormányzatok közös óvodai feladatellátásához
kapcsolódóan állami költségvetési jogosulatlan igénybevétel történt, úgy annak jogerős
megállapítását követően az érintett Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselése
tekintetében egyeztetnek és az esetleges visszafizetési kötelezettséget érintettségük arányában
viselik.
A Társulási Megállapodás felülvizsgálatával, módosításával s az elszámolással kapcsolatos
költségeket a társult Önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy az Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsőde átszervezésével kapcsolatos költségeket Alap Község Önkormányzata,
Alsószentiván Község Önkormányzata és Sáregres Község Önkormányzata közösen, a Cecei
Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés meghozatalával kapcsolatos
költséget Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata viseli.
III.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a II. pontban foglalt tartalommal létrejövő az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodás aláírására s annak a feladat átadás5

átvételére tekintettel történő a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére való
megküldésére.
Felelős:
Térmeg György
polgármester
Határidő:
döntést követő 8 nap.

2./

Homok Kft. beszámolójának elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Homok Kft. az előző évben veszteséges volt. A
homok illegális vásárlása, beszerzése miatt a legálisan működő Homok Kft.-hez nem érkezik
elegendő megrendelés. A Kft. saját tartalékából fedezi a veszteséget, így az Önkormányzatnak nem
kell a veszteség miatt hozzájárulnia a Kft. működéséhez.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a beszámoló tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homok Kft. Székhelye: 7041 Vajta, Szabadság
tér 1.) 2012. évről szóló egyszerűsített beszámolóját elfogadja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
146/2013.(V.22.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Homok Kft. Székhelye: 7041 Vajta,
Szabadság tér 1.) 2012. évről szóló
egyszerűsített beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ Beszámoló IKSZT működéséről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az IKSZT működéséről szóló beszámoló
megküldésre került a Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a
beszámoló tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT működéséről szóló – jegyzőkönyvhöz
mellékelt – beszámolót elfogadja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
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147/2013.(V.22.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az IKSZT működéséről szóló –
jegyzőkönyvhöz mellékelt – beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ IKSZT munkatárs jogviszonyának hosszabbítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Horváth Gergely
szerződése 2013. május 31-vel lejár. Az IKSZT munkatárs nyilatkozott, hogy a munkát továbbra is
vállalja a jelenlegi feltételek mellett, zárt lés tartását nem kérte.
Javasolta Horváth Gergely jogviszonyának hosszabbítását 2013. december 31-ig.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont tekintetében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gergely IKSZT munkatárs jelenleg
fennálló munkatörvénykönyve alapján létrejött munkaszerződését 2013. december 31-ig
meghosszabbítja.
A munkaszerződés egyéb rendelkezéseit a Képviselő-testület változatlanul hagyja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
148/2013.(V.22.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth Gergely IKSZT munkatárs
jelenleg fennálló munkatörvénykönyve alapján
létrejött munkaszerződését 2013. december 31ig meghosszabbítja.
A munkaszerződés egyéb rendelkezéseit a
Képviselő-testület változatlanul hagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Esélyegyenlőségi program elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az esélyegyenlőségi program megküldésre került a
Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a program kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti –
települési esélyegyenlőségi programot elfogadja.”
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
149/2013.(V.22.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a
jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti – települési
esélyegyenlőségi programot elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ Jaskó Egészségügyi Bt. bérleti jogviszonyának hosszabbítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Jaskó Egészségügyi Bt. határozott idejű bérleti
jogviszonya lejár, így kérelemmel fordult a Testülethez, hogy bérleti jogviszonyát
meghosszabbítani szíveskedjen a Testület az eredeti feltételek fenntartása mellett.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a bérleti szerződés hosszabbítása kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jaskó Egészségügyi Bt. részére bérbe adott 7041
Vajta, Szabadság tér 3. szám alatti orvosi rendelő bérleti jogviszonya tárgyában az alábbi döntést
hozta:
I. a 102/2012(V. 23.) önkormányzati határozattal elfogadott orvosi rendelő bérleti szerződés 2.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
- A bérleti jogviszony határozatlan időre jön létre.
II. orvosi rendelő bérleti szerződése az alábbi 14.) ponttal egészül ki:
A bérleti díjat minden év novemberében a Képviselő-testület felülvizsgálja a bérleti díj
módosításának jogát fenntartja.
III. A bérleti szerződés egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
IV.
A Képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a mellékelt bérleti
szerződés módosítást aláírja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül, az alábbi döntést hozta:
150/2013.(V.22.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jaskó Egészségügyi Bt.
részére bérbe adott 7041 Vajta, Szabadság tér 3. szám alatti orvosi rendelő
bérleti jogviszonya tárgyában az alábbi döntést hozta:
I.
a 102/2012(V. 23.) önkormányzati határozattal elfogadott orvosi rendelő
bérleti szerződés 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
- A bérleti jogviszony határozatlan időre jön létre.
II. orvosi rendelő bérleti szerződése az alábbi 14.) ponttal egészül ki:
A bérleti díjat minden év novemberében a Képviselő-testület felülvizsgálja a
bérleti díj módosításának jogát fenntartja.
III. A bérleti szerződés egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
IV. A Képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a
mellékelt bérleti szerződés módosítást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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7./ Cecei Óvoda Alapító Okiratának módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Óvoda alapító okiratát szükséges módosítani
a létszámok tekintetében a mellékeltek szerint. Sajnos nem a vajtai óvodába felvett gyermekszám
miatt kell a módosítást eszközölni, hiszen Vajtára 13 fő gyermeket írattak be.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az alapító okirat módosítása kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda Alapító Okiratának módosításával
az alábbiak szerint egyetért:
„13. Felvehető gyermekek maximális létszáma:

150 fő

Cecei Óvoda :
- a székhelyén -

125 fő

Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodája:

25 fő”

A Képviselő-testület felkér Térmeg György polgármestert, hogy a döntésről a Dél-Mezőföldi
Többcélú Társulást tájékoztassa.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

151/2013.(V.22.)önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda Alapító
Okiratának módosításával az alábbiak szerint egyetért:
„13.Felvehető gyermekek maximális létszáma: 150 fő
Cecei Óvoda :

- a székhelyén -

Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodája:

125 fő
25 fő”

A Képviselő-testület felkér Térmeg György polgármestert, hogy a döntésről
a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulást tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vinklár László képviselő 15,30 órakor
a Képviselő-testület ülésére megérkezett.
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Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 15,31 órakor a Képviselőtestület nyilvános ülését berekesztette.
KMF
Térmeg György
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Jákobné Szász Erika

Dr. Jaskó Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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