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JEGYZŐKÖNYV 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének   

2014. április 14-én 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

39/2014.(IV.14.) önkormányzati határozata Közérdekeltség növelő pályázat benyújtása 

40/2014.(IV.14.) önkormányzati határozata Érsek Anett 7041 Vajta, Petőfi u. 53. támogatása 

41/2014.(IV.14.) önkormányzati határozata LEADER pályázat megvalósításához árajánlatok 

beszerzése 

42/2014.(IV.14.) önkormányzati határozata Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-é 1300 órai kezdettel 

tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta, Faluház Nagyterme 

   7041 Szabadság tér 14. 

 

Jelen voltak:  Térmeg György  polgármester   

   Jákobné Szász Erika alpolgármester    

   Csonka Csaba  képviselő    

   Vinklár László képviselő   

 

Távol maradt képviselők: Dr. Jaskó Sándor 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 Csonka Csaba és Vinklár László képviselőket javasolta megválasztani.  

Javaslatot tett a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka Csaba és Vinklár László képviselőket, 

valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.  Érdekeltség növelő pályázat benyújtása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

2.  Érsek Anett támogatási kérelme 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

3. LEADER pályázat megvalósításához árajánlatok beszerzése 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4. Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1.  Érdekeltség növelő pályázat benyújtása 
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Térmeg György polgármester 
 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a testületi ülés anyagával megküldésre került a 

pályázati anyag. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tárgyában. 

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

határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozat: 
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39/2014.(IV.14.) önkormányzati határozata 

az emberi erőforrások miniszterének a könyvtári és a 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a 

muzeális intézmények szakmai  támogatásának 2014. évi 

szabályairól szóló 9/2014.(II.3.) EMMI rendelete 6. §-ban 

meghatározott közművelődési támogatási igény 

benyújtásáról 

 

 A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.  törvény 3. melléklet 

12. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy  

 

  

I. támogatási igényt nyújt be az emberi erőforrások miniszterének 

a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 

valamint a muzeális intézmények  szakmai támogatásának 2014. 

évi szabályairól szóló 9/2014.(II.3.)EMMI rendelete 6. §-ában 

meghatározott közművelődési támogatásra, a  Művelődési  

Házban megvalósítandó eszköz beszerzésekhez 200.000.-Ft  

értékben.  

II. a támogatáshoz a 200.000.- Ft saját forrás az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésben biztosított.  

III. felkéri a Polgármestert, a támogatási igény benyújtására.  

Határidő:   azonnal  

Felelős:   polgármester  

 

2.  Érsek Anett támogatási kérelme 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy támogatásra javasolja Érsek Anett kérelmét. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tárgyában. 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozat: 

 

 

40/2014.(IV.14.)önkormányzati határozata 

Érsek Anett 7041 Vajta, Petőfi u. 53. támogatása 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-forint 

egyszeri juttatást biztosít Érsek Anett  7041 Vajta, Petőfi u. 53. 

szám alatti lakos részére fogathajtó tevékenységének 

támogatására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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3. LEADER pályázat megvalósításához árajánlatok beszerzése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajta Község Önkormányzata 4.994.946.-forint 

támogatást nyert LEADER pályázat keretében térkövezés, utcabútorok kihelyezésére, emlékmű 

felújítására. A kivitelezés nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, mivel az összeg nem éri el 

a közbeszerzési értékhatárokat. 

Javasolta három árajánlat beszerzését a kivitelezéshez. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tárgyában. 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozat: 

 

41/2014.(IV.14.)önkormányzati határozata 

LEADER pályázat megvalósításához árajánlatok beszerzése 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete LEADER 

pályázat keretében térkövezés, utcabútorok kihelyezésére, 

emlékmű felújítására három árajánlatot szerez be kivitelező 

kiválasztása érdekében. 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

4. Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a polgárőrség 150.000.-forint 

támogatást kért  munkájukhoz. 

Javasolta a kért támogatás megítélését. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztés tárgyában. 

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

határozati javaslatot. 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozat: 

 

 

42/2014.(IV.14.)önkormányzati határozata 

Vajta Közbiztonságáért Egyesület támogatása 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta 

Közbiztonságáért Egyesület részére 150.000.-forint támogatást 

biztosít. 

Határidő: 2014. április 30. 

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

13 óra 45 perckor a Képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Térmeg György          Albert Zsuzsanna 

        polgármester               jegyző 

    

 

 

 

Csonka Csaba       Vinklár László 

                   

Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 

 


