Ikt.szám: 645-1/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 29-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA

TÁRGYA

53/2014.(V.29.) önkormányzati határozat

Vajtáért Közhasznú Egyesület 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

54/2014.(V.29.) önkormányzati határozat

Vajtai Hévízfürdő 2013. évi tevékenységéről, 2014.
évi nyitásáról szóló beszámolójának elfogadása

55/2014.(V.29.) önkormányzati határozat

a Közös Hivatal 2013. évi beszámolójának
elfogadása
a Vajtai Polgári Sportegyesület 2013. évi
beszámolójának elfogadása

56/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
57/2014.(V.29.) önkormányzati határozat

a Vajtai Közbiztonságáért Egyesület 2013. évi
beszámolójának elfogadása

58/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

59/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi
értékelésének elfogadása

60/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

a Homok Kft.
elfogadásáról

61/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

víziközmű fejlesztési hozzájárulás támogatásáról

62/2014. (V.29.) önkormányzati határozat

LEADER projekt megvalósításához
megelőlegező hitel felvételéről

2013.

évi

beszámolójának

szükséges

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek
RENDELET
SZÁMA
TÁRGYA
11/2014.(VI.11.) önkormányzati
a temetőkről és temetkezésről szóló 10/2014. (V.14.)
rendelet
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
12/2014.(VI.11.) önkormányzati
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.
rendelet
(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én 1500 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
Dr. Jaskó Sándor

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

aljegyző

Meghívottak:
Hordó Heléna

Vajtáért Közhasznú Egyesület elnöke

Térmeg György Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről az 5 fő képviselő közül 5
fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vinklár László képviselőt és Dr. Jaskó Sándor képviselőt javasolta
megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Vinklár László képviselőt és Dr. Jaskó Sándor
képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1./
Beszámoló a Vajtáért Közhasznú Egyesület 2013. évi munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester
2./
Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2013. évi munkájáról, 2014. évi nyitásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
3. /
Beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
4./
Beszámoló a Vajtai Polgári Sportegyesület 2013. évi munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester
5./
Beszámoló a Vajta Közbiztonságáért Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Térmeg György polgármester
6./
Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat 2013. évi
munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester
7./
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi ellátásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
8./
Beszámoló a Homok Kft. 2013. évi munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester
9./
A temetőkről és temetkezésről szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
10./ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás
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11./
12./

Előadó: Térmeg György polgármester
LEADER projekt megvalósításához megelőlegező hitel felvételéről
Előadó: Térmeg György polgármester
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Beszámoló a Vajtáért Közhasznú Egyesület 2013. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámoló írásban
megküldésre került, megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont 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 alkotta:
53/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
Vajtáért Közhasznú Egyesület 2013. évi tevékenységéről
beszámolójának elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtáért
Közhasznú Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György polgármester

2./

szóló

Beszámoló a Vajtai Hévízfürdő 2013. évi munkájáról, 2014. évi nyitásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Hévízfürdő által készített anyag megküldésre került
a testület tagjainak.
Jákodbné Szász Erika alpolgármester: Megköszönte a Polgármester Úrnak, Varga Gábor
Országgyűlési Képviselő Úrnak, és Képviselő-testületnek az elmúlt évben nyújtott támogatását,
mivel segítettek abban, hogy a fürdő rendeltetésének megfelelően működni tudjon.
Térmeg György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Hévízfürdő 2013. évi tevékenységéről,
2014. évi nyitásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Vajtai Hévízfürdő 2013. évi tevékenységéről, 2014. évi nyitásáról
szóló beszámolót.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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54/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
Vajtai Hévízfürdő 2013. évi tevékenységéről, 2014. évi nyitásáról szóló
beszámolójának elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Hévízfürdő 2013.
évi tevékenységéről, 2014. évi nyitásáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György polgármester

3. /

Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Közös Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló a testületi ülés anyagával megküldésre került a Testület tagjainak.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
55/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
a Közös Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Térmeg György polgármester

4./

Beszámoló a Vajtai Polgári Sportegyesület 2013. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajtai Polgári Sport Egyesület nem nyújtott be a
2013. évi tevékenységéről beszámolót. Megkérdezte Vinklár László képviselőt, a Vajta Polgári
Sportegyesület elnökét, hogy mi az oka a teljesítés elmulasztásának, annak ellenére, hogy minden
Vajtán működő egyesület, civil szervezet határidőre be tudta nyújtani a 2013. évre vonatkozó
beszámolóját.
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Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy nem volt ideje elkészíteni a beszámolót, azonban ha
testület elfogadja szóban beszámol.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy a Testület hozzájárul-e, hogy a szóbeli beszámoló
megtartásához.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan hozzájárult a szóbeli beszámoló megtartására.
Vinklár László képviselő: Beszámolt, hogy a 2013/2014. tavaszi idényben a vajtai labdarúgó csapat
1. helyezést ért el a megye 3-as osztályban. 2013. évben a labdarúgó csapat feljutott a megye 2-es
osztályba, ahol a felnőtt csapat nagyon jól szerepelt, azonban ifjúsági csapatot nagyon nehezen tudtak
felállítani, ami ahhoz vezetett, hogy a megye 3-as osztályban kellett indulni a következő idényben,
mivel a labdarúgó szövetség megbírságolja azon megye 2-es osztályban lévő csapatokat, amelyek
nem indítanak, vagy nem tudnak felállítani ifjúsági csapatot. Jelezte, hogy az ifjúsági csapat tagjainak
sajnos a számítógép, bulizás, iszogatás fontosabbnak bizonyult, ezért döntött úgy a Sportegyesület,
hogy megye 3-ban folytatja tovább a játékot.
Megköszönte a Testület támogatását, továbbá a szurkolók jelenlétükkel történő támogatását, hiszen
mindig nagy számban 20-30 fővel támogatták a csapatot.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogyha Sportegyesületnek hívják a szervezetet,miért nincs
más sportolási lehetőség a labdarúgáson kívül.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy a vajtaiak nem keresték meg, nem volt igény más sport
elindítására.
Térmeg György polgármester: Hány vajtai lakos játszik a vajtai labdarúgón csapatban? Elmondta,
hogy úgy tudja a játékosok nagy részét az egyesület más településekről igazolja.
Vinklár László képviselő: Elmondta, valóban a vajtai focicsapat tagjainak egy része más
településekről jönnek, melynek azaz oka, hogy a vajtai lakosok nem férnek be a csapatba rossz
teljesítményük miatt, hiszen a csapat győzni szeretne minden meccsen, a szurkolók is azért mennek
ki a meccsekre, hogy egy győztes csapatnak szurkoljanak.
Térmeg György polgármester: megkérdezte belépőjegyet szednek-e a meccseken.
Vinklár László: Elmondta volt amikor szedtek 400 Ft-ot, volt amikor nem.
Térmeg György: Megkérdezte van-e fizetett játékos.
Vinklár László: Elmondta a vidékről jövő játékosoknak az üzemanyag költségét állja az egyesület,
illetve hallott arról, hogy egyes lakosok a játékra tekintettel, gólok után jutalmat adnak a focistáknak.
Térmeg György polgármester: Gratulált a vajtai csapatnak az első helyezésért. Hangsúlyozta, hogy a
vajtai emberek szolgálatában legyen a Sportegyesület, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz képességű
játékosok játszanak a csapatban.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
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56/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
a Vajtai Polgári Sportegyesület 2013. évi beszámolójának
elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai
Sport Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló szóbeli
beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Vajtai Sport Egyesület
2013. évi tevékenységéről szóló szóbeli beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Térmeg György polgármester

5./

Beszámoló Vajta Közbiztonságáért Egyesület 2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajta Közbiztonságáért Egyesület beszámolója 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
57/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
a Vajtai Közbiztonságáért Egyesület 2013. évi
beszámolójának elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta
Közbiztonságáért Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Vajta Közbiztonságáért
Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Térmeg György polgármester

6./

Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat
2013. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az intézményvezető által készített anyag megküldésre
került a testület tagjainak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete ”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a ”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.”
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
58/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat 2013.
évi beszámolójának elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete ”Háló” DélMezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi
döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a ”Háló” Dél-Mezőföldi Szociálisés Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Térmeg György polgármester

7./

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi
ellátásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a gyámhatósági munkáról szóló beszámolót minden
év május 31-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az előterjesztés írásban megküldésre került a
Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testületnek az írásos anyag tekintetében?
Térmeg György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013.
évi ellátásáról szóló beszámoló tárgyában az alábbi döntést hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben végzett gyámhatósági munkáról és
gyermekvédelemről szóló beszámolót elfogadta.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
59/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi értékelésének
elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben végzett
gyámhatósági munkáról és gyermekvédelemről szóló beszámolót elfogadta.
Az értékelést megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához.
Határidő: 2014.05.31.
Felelős: Térmeg György polgármester

7

8./

Beszámoló a Homok Kft. 2013. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Homok Kft. által készített anyag megküldésre került
a testület tagjainak.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Csonka Csaba: Véleménye szerint pontosabb számszaki kimutatás szükséges a Kft. munkájának
bemutatásához.
Térmeg György: Javasolta, hogy a Homok Kft. vezetőjét, Fodor Jánost a következő testületi ülésre
hívják meg, aki valamennyi gazdálkodással kapcsolatos kérdésre válaszolni tud, és tájékoztatni tudja
érdemben a Képviselő-testületet.
Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homok Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja. A következő testületi ülésre meghívja a Homok Kft. vezetőjét, Fodor Jánost
a gazdálkodással kapcsolatos kérdések tisztázása végett.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
60/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
a Homok Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Homok Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
A következő testületi ülésre meghívja a Homok Kft.
vezetőjét, Fodor Jánost a gazdálkodással kapcsolatos
kérdések tisztázása végett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9./

A temetőkről és temetkezésről szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a temető rendeletet szükséges hatályon kívül helyezni.
Majd a következő ülésre egy módosítottat a Testület elé terjeszteni.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
rendeletet-tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
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Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014.(VI.11.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésről szóló 10/2014.(V.14.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

10./ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: A Fejévíz Zrt. elkészítette a víziközmű fejlesztési hozzájárulás
beszedésének, nyilvántartásának ügymenetét, melyet a jogszabályi változásoknak köszönhetően kell
módosítani.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fejérvíz Zrt. által megküldött
megállapodásban foglaltakat, és felhatalmazza a polgármestert, Térmeg Györgyöt a jegyzőkönyvhöz
mellékeltek szerinti megállapodás aláírására.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
víziközmű fejlesztési hozzájárulás támogatásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta
a
Fejérvíz
Zrt.
által
megküldött
megállapodásban foglaltakat, és felhatalmazza a
polgármestert, Térmeg Györgyöt jegyzőkönyvhöz
mellékeltek szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11./ LEADER projekt megvalósításához megelőlegező hitel felvételéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: 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 az előző testületi ülésen, mely során a
vállalkozó 4.990.705 Ft + Áfa összegű ajánlatot adott. Mivel az Önkormányzat nem rendelkezik
mintegy 4.994.946 Ft megelőlegező tőkével (nettó összeggel), így szükséges hitelfelvétel útján
megoldani a pályázat kivitelezését. Az Önkormányzat 4.994.946 Ft összegű támogatást nyert el a
LEADER pályázat során, így ezen összeg után szükséges a hitel felvétele, mivel ezen összeget az
MVH a projekt utófinanszírozású. Az Önkormányzat egy éven belül vállalja a felvett összeg
kifizetését.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 4.994.946 Ft hitel felvételét a
LEADER pályázat kivitelezésének megvalósulása érdekében. A hitel futamideje egy év.
A Képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a hitel szerződést aláírja.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2014.(V.29.) önkormányzati határozat
LEADER projekt megvalósításához szükséges
megelőlegező hitel felvételéről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 4.994.946 Ft
hitel felvételét a LEADER pályázat kivitelezésének megvalósulása
érdekében. A hitel futamideje egy év.
A Képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a
hitel szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy LEADER pályázatot nyert az önkormányzat
„Turizmus a kistérségi régióban” címmel, mely pályázati költségeket az önkormányzatnak kell
megelőlegeznie, melyet a pályázat végleges elszámolásakor az önkormányzat visszakap, mivel az
utófinanaszírozású, azonban a költségek megelőlegezéséhez hitel felvételéhez szükséges, így a 2014.
évi költségvetési rendeletet módosítani kell, hiszen abban a testület nem tervezett hitelfelvételt.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
rendeletet-tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014.(VI.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 16,54 órakor a Képviselőtestület nyilvános ülését berekesztette.

KMF

Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Vinklár László

Dr. Jaskó Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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