JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 20-án 15,00 órai kezdettel tartott üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
173/2013.(XI.20.)önkormányzati
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
határozat
létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
174/2013.(XI.20.)önkormányzati
A települési értéktár létrehozásáról szóló szabályzat
határozat
elfogadásáról
175/2013.(XI.20.)önkormányzati
A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
határozat
176/2013.(XI.20.)önkormányzati
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
határozat
háromnegyedévi beszámolójának elfogadása
177/2013.(XI.20.)önkormányzati
A védőnő 2012. évi tevékenységéről
határozat
szóló beszámoló elfogadása
178/2013.(XI.20.)önkormányzati
A háziorvos 2012. évi és 20013. év I. félévi
határozat
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
179/2013.(XI.20.)önkormányzati
Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatása
határozat
180/2013.(XI.20.)önkormányzati
Hozzájárulás cecei vérvételi hely működési költségeihez
határozat
181/2013.(XI.20.)önkormányzati
Önkormányzati ingatlan értékesítése Polyák Sándorné
határozat
részére
182/2013.(XI.20.)önkormányzati
Horváth
Gergely
IKSZT
munkatárs
jogviszony
határozat
hosszabbításáról
183/2013.(XI.20.)önkormányzati
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítésének
határozat
vizsgálata

A Képviselő-testülete által megalkotott rendelet száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
10/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete
A közterület filmforgatási célú használatáról
11/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete

A helyi szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi rendszeréről

12/2013.(XII.01.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013.(III.18)önkormányzati rendelet
módosításáról
í qxd ffvvvbn
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án 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
Vinklár László
Dr. Jaskó Sándor

Tanácskozási joggal résztvevő:
Albert Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

15,40 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 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. A közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Térmeg György polgármester
2. A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Térmeg György polgármester
3. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
4. TÉT működési szabályzata
Előadó: Térmeg György polgármester
5. 2014. évi költségvetési koncepció meghatározása
Előadó: Térmeg György polgármester
6. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi beszámolója
Előadó: Térmeg György polgármester
7. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
8. Beszámoló védőnő 2012. éviben elvégzett munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester
9. Beszámoló 2012.- 2013. I. félévi háziorvosi tevékenységről
Előadó: Térmeg György polgármester
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10. Kókán István és Tremszi Ferenc kérelme üzletek nyitvatartási idejének korlátozása
tekintetében.
Előadó: Térmeg György polgármester
11. Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatása
Előadó: Térmeg György polgármester
12. Cecei vérvételi hely támogatása
Előadó: Térmeg György polgármester
13. Polyák Sándorné terület vásárlási kérelme
Előadó: Térmeg György polgármester
14. Horváth Gergely IKSZT munkatárs tájékoztatója jogviszony megszűnésével kapcsolatosan
Előadó: Térmeg György polgármester
15. Egyebek, bejelentések
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1. A közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet megalkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a filmforgatási rendelet magalkotását törvény írja
elő. A rendelet-tervezet megküldésre került a Képviselőknek. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a
Testület tagjainak a rendelet tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
rendelet-tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2. A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről
rendelet megalkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: A rendelet-tervezet megküldésre került a Testület tagjainak,
megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett tervezet tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet-tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
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VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet
a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

3. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
megállapodását több okból szükséges módosítani, egyrészt az ügyeleti sofőrök létszám keretének
beemelése, a jegyző által a településen töltött munkaidő meghatározása, és a Vajtai Kirendeltség
létszámkeretének bővítése miatt.
Megkérte Albert Zsuzsanna jegyzőt, hogy a tájékoztassa a Képviselőket a módosítás részleteiről.
Albert Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy az ügyelet kapcsán a Közös Hivatal az OEP-el szerződött
fél, így az ügyeleti állandó létszámkereteket is a szervezet alapdokumentumában kell meghatározni.
A településen töltött munkaidő a 2013. év során tapasztaltak alapján kerültek meghatározásra. A
Vajtai létszámkeret bővítés egyenlőre csak elvi lehetőség miatt kérte, a létszám nem kerül
feltöltésre, azonban, ha a 2014. évi költségvetés lehetőséget biztosít rá feltétlenül szükséges a 2,5 főt
3 fő nyolc órásra bővíteni.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a módosítást támogatja azzal a kitétellel, hogy a
létszámkeret bővítése csak akkor valósulhat meg, ha a költségvetési források rendelkezésre állnak.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett tervezet tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint elfogadja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
173/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását a jegyzőkönyvhöz mellékeltek
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4. TÉT működési szabályzata
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2013. júniusi testületi ülésen döntött a települési
értéktár létrahozásáról, melynek működési szabályzata elkészült. Kérte a szabályzat elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett napirend tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt a települési értéktár
létrehozásáról szóló szabályzatot elfogadja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
174/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
a települési értéktár létrehozásáról szóló szabályzat
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz mellékelt a települési értéktár
létrehozásáról szóló szabályzatot elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. 2014. évi költségvetési koncepció meghatározása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2014. évi költségvetési koncepció terve
előterjesztésre került.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepciót a
jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint elfogadja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
175/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2014.
évi költségvetési koncepciót a jegyzőkönyvhöz
mellékeltek szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi beszámolója
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló mellékelten a Testületi ülés anyagát
képezi. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés 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 költségvetésének
háromnegyedévi beszámolóját megismert és elfogadja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
176/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
háromnegyedévi beszámolójának elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének
háromnegyedévi beszámolóját megismert és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a költségvetés módosítása, amelyre az év közbeni
testületi döntések miatt volt szüksége, mellékelten a Testületi ülés anyagát képezi. Megkérdezte,
hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet-tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013.(XII.01.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.18)önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

8. Beszámoló védőnő 2012. éviben elvégzett munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló mellékelten a Testületi ülés anyagát
képezi. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tárgyában.
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megismert és elfogadja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
177/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
a védőnő 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismert és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jákobné Szász Erik alpolgármester 15,40 órakor
megérkezett a Képviselő-testület ülésére.

9. Beszámoló 2012.- 2013. I. félévi háziorvosi tevékenységről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a beszámoló írásban
megküldésre került a testületi ülés anyagával, megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámoló
kapcsán.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy az orvosi asszisztens hány órában látja el feladatát,
mikor és hogyan érhető el, ha a háziorvosnak nincs rendelési ideje. Régen a háziorvos mellett
dolgozó ápolónő látogatta a betegeket, az időseket, ezzel is segítve az orvos munkáját. Az orvosi
rendelési időn kívüli időt hol tölti. Az OEP általi előírt ápolási időt hol, és mivel tölti.
Térmeg György polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az asszisztens napi nyolc
órában látja el feladatát. A többi felmerült kérdés tárgyában javasolta az asszisztenstől beszámoló
kérését.
Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos 2012. évi és 20013. év I. feléről szóló
beszámolót megismert és elfogadja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
178/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
háziorvos 2012. évi és 20013. év I. félévi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
háziorvos 2012. évi és 2013. év I. feléről szóló beszámolót
megismert és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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10. Kókán István és Tremszi Ferenc kérelme üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása tekintetében.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Kókán István és Tremszi Ferenc kérelmet nyújtott
be üzletek nyitvatartási idejének korlátozás tárgyában, mivel a szomszédságukban lévő vendéglátó
hely működése zavarja őket, ezért kérték, hogy 22,00 órában korlátozza a nyitva tartást a Testület.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy tapasztalatai szerint meccs után van sok ember a
vendéglátó helyen, egyébként nincs nagy forgalma a kocsmának.
Diszkó már biztosan régen nem volt, hatalmas nagy tömegek nincsenek. Ez az egy vendéglátó
egység van Vajtán. Nem lát ebben hatalmas problémát.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy támogatja, vagy nem a 22,00 órára történő
módosítását a helyi rendeletnek.
Vinklár László képviselő: A régebbi időkben előfordult, hogy probléma volt az éjszakai nyitva
tartás miatt, de mostanában nem.
Térmeg György polgármester: Véleménye szerint, ha 22,00 óra után egyébként sincsenek a
vendéglátó helyen, akkor semmi sem indokolja a 22,00 óra utáni nyitva tartást.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy nem érzi olyan súlyosnak a problémát, ez igazából két
embernek a problémája, ellenben az az 5-6 ember aki havonta 4-szer szeretne 22,00 óra után is a
vendéglátó helyen tartózkodni annak miért ne legyen erre lehetősége. Szerinte fel kell mérni a
lakosság igényét.
Csonka Csaba képviselő: Elmondta, hogy a kocsma üzemeletetőjeként érezhető a válság, az elmúlt
években volt egy fiatal kör, akik rendszeresen jártak a kocsmába, de kiöregedtek. Pénteken és
szombaton jellemző, hogy 22,00 óra után is vannak, de nem sokan, akik rendszeres hétvégi
vendégek, azokkal lehet kommunikálni, hogy ne zajongjanak. A meccsek után sem jellemző, hogy
22,00 óra után maradna vendég. Megkérdezte a jelen lévő Kókán Istvánt, hogy mit akarnak még
tőle elvenni? Már többször feljelentették a szennyvízért, a csapadékvíz elvezetése miatt, ne legyen
rendezvény, ne legyen a házak között asztal és szék, mit szeretnél még Pista?
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy ez azért két személy problémája, mert ők laknak
közvetlenül a vendéglátó helyiség mellett.
Nyáron Ő is tapasztalta néhány fiatal kritikán aluli viselkedését, volt olyan éjjel hogy a hátsó
szobába kellett átköltözniük, mert nem tudtak a zajtól aludni.
Bízik abban, hogy ennek a kérvénynek nem személyeskedés az alapja.
Véleménye szerint a hatóságoknak kellene betartatnia a nyitva tartási rendet.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy nem lakik a vendéglátó hely felé, nem tudja
hogy mi a jó döntés ebben az ügyben.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy néha az éjszakai utcai randalírozáson Ő is
felháborodik. Az önkormányzat mindent megtett, hogy a fiataloknak kulturált szórakozó helyet
biztosítson, az Önkormányzat segített a klub működésében, az megszűnt. A Művelődési Házban
továbbra is találkozhatnak. Az üzletek működésére vonatozó helyi rendeletben hét közben 22,00 óra
zárás időpontja, hét végén 24,00 óra. A nyitvatartási időt be kell tartani. A csendháborításra külön
rendelkezések vonatkoznak.
7

Albert Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy az ügyben a Hivatalhoz érkezett bejelentések alapján az
illetékes Sárbogárdi Járási Hivatalban szabálysértési eljárás indult, annak eredményéről nincs
tudomása.
Térmeg György polgármester: Mindenképpen konszenzusos megállapodást szeretne létrehozni.
Javasolta, hogy fogadja el a Testület, hogy egész héten 22,00 óra legyen a nyitvatartási idő.
Csonka Csaba képviselő: Az egyik fél kéri a 22,00 órai zárást, és a másik félnek az igényeit ki veszi
figyelembe. Tudomása szerint nyár óta nem volt probléma, pénteken, szombaton viszont van igény
a hosszabb nyitva tartásra, diszkó már régóta nem volt. A feleségének az a munkahelye, leginkább a
hétvégi forgalomból élnek. Szerinte nincs probléma.
Térmeg György polgármester: Megadta a szót Kókán Istvánnak. Megkérte, hogy a mondandója ne
fajuljon személyeskedésig.
Kókán István vajtai lakos: Elmondta, hogy amióta a Járási Hivatalnál intézkedtek valamelyest javult
a helyzet. Az utolsó vendégek hajnali egy óra körül távoznak, és akkor már rendesen iszogattak és
hangoskodnak.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy arra mennyi az esély, hogy ha 22,00 órakor bezár
a vendéglátó egység, akkor nem fognak hangoskodni az utolsó vendégek.
Kókán István vajtai lakos: Véleménye szerint kisebb az esélye, hogy sokat isznak, ha csak 22,00
óráig van nyitva tartás.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Ha a Testület a 22,00 órát határozná meg, akkor
bevásárolnának a kocsmában és az utcán folytatnák az ivást ameddig kedvük tartja. Véleménye
szerint az emberek viselkedése nem függ össze a nyitva tartási idővel.
Csonk Csaba képviselő: A csendháborítás személyhez kötött cselekmény, ki kell hívni a rendőröket,
és ha már megbüntették az illetőt, majd elmegy haza. A vendéglátó egység udvarában tartózkodók
tekintetében tudja garantálni a vendégek viselkedését, az utcán már nem parancsolhat nekik.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szeretné a rendelet módosítása előkésztése előtt, ha
a Testület elviekben döntene arról, hogy módosítja-e a nyitva tartási időt. Mivel további
hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatot.
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület az üzletek nyitvatartási rendjét módosítja oly
módon, hogy pénteki és szombati napokon a nyitva tartás 22,00 órában korlátozza."
Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással
nem döntött az üzletek nyitvatartási rendjét módosítnak kezdeményezéséről.

11. Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Közbiztonsági Egyesület vezetője azzal a kéréssel
fordult az Önkormányzathoz, hogy 100.000.-forint támogatást nyújtson az Egyesület működéséhez.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy a nem lehetne-e a közreműködést kérni a hétvégi
éjszakai hangoskodók ügyében a polgárőrségtől.
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Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy a következő ülésre kerüljön meghívásra az Egyesület
Elnöke.
Megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdése a Testült tagjainak.
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 döntést:
179/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatásáról
Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta
Közbiztonságáért Egyesület részére 100.000.-forint
támogatást biztosít az Egyesület működési költségeihez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. Cecei vérvételi hely támogatása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a cecei vérvételi hely
igénybe vételére akkor van lehetősége a vajtai lakosoknak, ha az Önkormányzat, az egyébként
teljesen Cece Önkormányzata által üzemeltetett vérvételi hely működési költségeihez hozzájárul.
Lehetőség lenne alkalmanként 5 fő vajtai lakos vérvételének cecén történő elvégzésére, ha az
Önkormányzat 10.000.-Forint/hó hozzájárulást fizetne a cecei önkormányzat részére.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselő-testület tagjainak az elhangzottakkal kapcsolatosan.
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 döntést:
180/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
hozzájárulás cecei vérvételi hely működési költségeihez
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000.forint/hó hozzájárulást fizet a cecei vérvételi hely
működési költségeihez 2014. január 01-től.
A költségeket a 2014. évi költségvetés terhére betervezi.
Határidő: 2014. január 01.
Felelős: polgármester

13. Polyák Sándorné terület vásárlási kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy kérelmező részére 10.000.-forint áron értékesítse az
Önkormányzat a szóban forgó ingatlant tekintettel arra, hogy a területet a ház megépítése óta
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sajátjaként kezeli kérelmező, azt rendben tartja. A szóban forgó terület önálló értékesítésre nem
alkalmas, hiszen kérelmező házának előkertje tulajdonképpen.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselő-testület tagjainak az elhangzottakkal kapcsolatosan.
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 döntést:
181/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
a 775/10 helyrajzi számú terület értékesítéséről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák
Sándorné 7041 Vajta, Kossuth L. u. 8/a. szám alattilakos
kérelmező részére az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 775/10 helyrajzi számú 325 m2 területű
ingatlant 10.000.-forint + ÁFA összegért eladja.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

14. Horváth Gergely IKSZT munkatárs tájékoztatója jogviszony
megszűnésével kapcsolatosan
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Horváth Gergely IKSZT munkatárs beadványa kapcsán javasolta a
Testületnek a tudomásul vételt. A munkatárs jogviszonya 2013. december 31-vel megszűnik.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselő-testület tagjainak az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gergely IKSZT munkatárs levelét
tudomásul veszi, a munkatárs munkajogviszonyát nem kívánja meghosszabbítani."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi döntést:
182/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
Horváth Gergely IKSZT munkatárs jogviszony
hosszabbításáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth
Gergely IKSZT munkatárs levelét tudomásul veszi, a
munkatárs
munkajogviszonyát
nem
kívánja
meghosszabbítani.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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15. Egyebek, bejelentések
Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt a képviselő-testületi jegyzőkönyvek felterjesztési
határidejének be nem tartása miatt. Megkérte Albert Zsuzsanna jegyzőt, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet a törvényességi felhívásról.
Albert Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyveket
15 napon belül kell felterjeszteni a Kormányhivatalnak. A 2013. év során megnövekedett
munkateher - közös hivatal létrehozása, annak adminisztrációs terhei, új társulás létrehozása,
melynek munkaszervezete szintén a közös hivatal, számos projektmenedzsmenti feladat ellátása,
start mintaprogramok keretében több mint száz közmunkás foglalkoztatása Cecén és Vajtán, az év
eleji létszámcsökkentés a járási hivatalok létrehozása miatt - nem tette lehetővé, hogy a jelenlegi
hivatali létszámmal határidőbe ellátásra kerüljenek a kötelező feladataink, köztük a jegyzőkönyvek
15. napon belüli felterjesztése a Kormányhivatalnak. A Közös Hivatal 10,5 fővel látja el a
feladatokat, amelyek az elmúlt év során jelentősen megnőttek.
Javasolom a Közös Hivatal létszámának bővítését két fővel.
Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy a 2014. évi költségvetési támogatások tükrében a
létszámbővítésre a 2014. évi költségvetés tervezésénél térjenek vissza.
Albert Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi belső ellenőrzés
egyik témája a hivatali dolgozók leterheltségének vizsgálata, és annak tükrében javaslat tétel a
létszámok alakításában.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselő-testület tagjainak az
elhangzottakkal kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
létszámbővítését a 2014. évi normatív költségvetési támogatások tükrében megvizsgálja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi döntést:
183/2013.(XI.20.)önkormányzati határozata
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítés
kapcsán
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei
Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítését a 2014.
évi normatív költségvetési támogatások tükrében
megvizsgálja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 18,10 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Dr. Jaskó Sándor

Vinklár László
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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