Ikt.szám: 459-1/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
47/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat
48/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat
49/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

belső ellenőrzési jelentés elfogadása
LEADER projekt megvalósításához kivitelező
kiválasztásáról
lakás elő-takarékossági számlák engedményezéséről

50/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat

az M.I. Bt. által adott ajánlat - a csapadékvíz
elvezetés vízjogi engedélyezési terv elkészítéséről megtárgyalásának elnapolásáról

51/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat

a Helyi Választási
megválasztásáról

52/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat

Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi
Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásának
elfogadásáról

Bizottság

póttagjának

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek
RENDELET
SZÁMA
TÁRGYA
8/2014.(V.14.)önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.18) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2014.(V.14.)önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és
pénzmaradvány elszámolásáról

10/2014. (V.14.) önkormányzati
rendelet

a 8/2001. (III.30.) számú önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 1300 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Vajta Faluház Nagyterme
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Csonka Csaba
Vinklár László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő (13.30-tól)

Távol maradt:

Dr. Jaskó Sándor

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
Albert Zsuzsanna
dr. Marinka Nikolett
Virág Tímea

jegyző
aljegyző
pénzügyi főelőadó

Térmeg György Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről az 5 fő képviselő közül 3
fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka Csaba képviselőt és Jákobné Szász Erika képviselőt javasolta
megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka Csaba képviselőt és Jákobné Száz Erika
képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1./
Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
2./
LEADER projekt megvalósításához kivitelező kiválasztása
Előadó: Térmeg György polgármester
3. /
Lakás-előtakarékossági számlák engedményezése
Előadó: Térmeg György polgármester
4./
Vajta Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
5./
Vajta Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása
Előadó: Térmeg György polgármester
6./
Temető rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Térmeg György polgármester
7./
M.I. 98. Bt. ajánlata csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terv elkészítése
Előadó: Térmeg György polgármester
8./
Helyi választási bizottság póttagjának lemondása
Előadó: Albert Zsuzsanna jegyző
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a belső ellenőrzési jelentés az ülés anyagával
megküldésre került. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a belső ellenőrzési jelentést a
jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
47/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat
belső
ellenőrzési
jelentését
a
jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./

LEADER projekt megvalósításához kivitelező kiválasztása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a LEADER projekt
megvalósítására 3 ajánlat érkezett, melyek a következők:
- JV Berek Kft. (7041 Vajta, Virág utca 1.) ajánlata 4.990.705 Ft + Áfa
- ASSA Építőipari Kft. (7013 Cece, Deák Ferenc utca 85.) ajánlata 6.180.945 Ft + Áfa
- Wetra-Bau Kft. (7041 Vajta, Ady Endre utca 17.) ajánlata 5.868.970 Ft + Áfa
Javasolta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó JV Berek Kft. legyen a LEADER projekt kivitelezője
4.990.705 Ft + Áfa ajánlati árral.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat képviselő-testülete „Turisztikai fejlesztés egy mikrorégióban”
címmel elnyert projekt megvalósításához kivitelezőként a JV Berek Kft. –t választotta, mint a
legkedvezőbb ajánlatot tevőt.”

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
48/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
LEADER projekt megvalósításához kivitelező kiválasztásáról
Vajta Községi Önkormányzat képviselő-testülete „Turisztikai fejlesztés egy
mikrorégióban” címmel elnyert projekt megvalósításához kivitelezőként a JV
Berek Kft. –t választotta, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
A kivitelezés teljes költsége: 4.990.705 Ft + Áfa
Egyúttal felhatalmazza Térmeg György polgármestert a kivitelezési szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal

3. /

Lakás elő-takarékossági számlák engedményezése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Előadta, hogy a szennyvíz beruházáshoz nyitották meg a lakás előtakarékossági számlákat, azonban a szennyvíz beruházás nem valósult meg. Ahhoz, hogy a lakosság
fel tudja használni a lakás-előtakarékossági számlán lévő összegeket szükséges ezen számlák
feloldása.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi rendeltet alkotta:
49/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
lakás elő-takarékossági számlák engedményezéséről
Vajta Község Képviselő-testülete felhatalmazza az OTP BANK NYRTt, hogy a lakás elő-takarékossági számlák engedményezését, zárolását
jelen határozat kézhezvételének napjától oldja fel, és azokat a szerződő
felek részére tegye hozzáférhetővé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.09.30.
Vinklár László 13.30 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre.

4./

Vajta Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés módosítása az ülés anyagával
megküldésre került. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.
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 rendeltet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

5./

Vajta Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetési zárszámadása az ülés
anyagával megküldésre került. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés
kapcsán.
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 rendeltet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.( V.14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6./

Temető rendelet hatályon kívül helyezése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szükségessé vált a 8/2001. (III.10) számú temetőkről
és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése jogszabály szerkesztési
hiba miatt.
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 rendeltet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezéről szóló 8/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

7./

M. I. 98. Bt. ajánlata csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terv
elkészítésére
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Előadta, hogy vízjogi engedély hosszabbítása hiánypótlás alatt van, az
önkormányzat likviditását ne fenyegesse a tervezett költség, ezért ezen napirendi pont elnapolását
javasolta.
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M.I. Bt. ajánlatát a csapadékvíz elvezetés
vízjogi engedélyezési terv elkészítéséről elnapolja.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
50/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
az M.I. Bt. által adott ajánlat - a csapadékvíz
elvezetés vízjogi engedélyezési terv elkészítéséről megtárgyalásának elnapolásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
M.I. Bt. ajánlatát a csapadékvíz elvezetés vízjogi
engedélyezési terv elkészítéséről a következő
képviselő-testületi ülésre elnapolta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8./

Helyi választási bizottság póttagjának lemondása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Albert Zsuzsanna jegyző

Albert Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Mészáros Csabáné, a Helyi
Választási Bizottság póttagja lemondott tisztségéről 2014.04.08. napján.
Előadta, hogy szükség van a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására a soron
következő választások gördülékeny lebonyolításához, mely tisztség betöltésére Erdős István vajtai
lakost jelölte.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása az előadottakkal
kapcsolatban.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Erdős Istvánt (7041 Vajta, Dózsa György utca 8.)
választotta meg a Helyi Választási Bizottság póttagjának.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
51/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
a Helyi Választási Bizottság póttagjának
megválasztásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Erdős Istvánt (7041 Vajta, Dózsa György utca 8.)
választotta meg a Helyi Választási Bizottság
póttagjának.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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9./

Alap- Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi Társulás 2013. évi
költségvetésének végrehajtása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi
Társulás 2013. évi költségvetéséből megállapítható, hogy Vajta településnek 721.000 Ft túlfizetése
keletkezett az előterjesztéshez csatolt táblázat alapján. A megszűnt Társulás zárszámadását a
Testületnek szükséges elfogadni.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai
Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtását.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
52/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat
Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi
Társulás
2013.
évi
költségvetésének
végrehajtásának elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja
Alap-Alsószentiván-Sáregres
Óvodai
Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének
végrehajtását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,10 órakor a Képviselőtestület nyilvános ülését berekesztette.

KMF

Térmeg György
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Jákobné Száz Erika

Csonka Csaba
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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