Ikt.szám: 669-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
64/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
65/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
66/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
67/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
68/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
69/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Sárbogárdi Rendőrkapitányság és a Cecei Rendőrőrs
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadása
Homok Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámoló kiegészítésének elfogadása
a 2013. évi háziorvosi tevékenységről szóló
beszámoló elfogadása
a 2013. évi védőnői tevékenységről szóló beszámoló
elfogadása
a Vajtai Óvoda 2012/2013. év eredményéről és a
2013/2014. nevelési év indításáról szóló
beszámolójának elfogadása
558. hrsz-ú ingatlan fedezetül bocsátása a
megelőlegező hitel felvételéhez

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek
RENDELET
SZÁMA
TÁRGYA
13/2014.(VII.08.) önkormányzati
a temetőkről és a temetkezésről
rendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-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 /érkezett: 15:05/
képviselő /érkezett: 15:07/
képviselő

aljegyző

Meghívottak:
Lasancz Zoltán
Farkas Márton
Bognár Endre
Nagy Dávid
Juhász Gábor
Badics Ferenc
Nagy Beáta
Fodor János
Mészáros Istvánné

Sárbogárdi Rendőrkapitány, rendőr ezredes
rendőr őrnagy
rendőr százados
rendőr törzsőrmester
rendőr főtörzsőrmester
rendőr törzszászlós
Homok Kft. részéről
Homok Kft. vezető
Cecei Óvoda intézményvezető

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 Jákobné Szász Erika képviselőt 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 képviselőt és Dr. Jaskó Sándor
képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.

Elfogadott napirendi pontok:
1.
Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság és a cecei Rendőrőrs 2013. évi munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester, Sárbogárdi Rendőrkapitány
2.
Homok Kft. 2013. évi beszámolójának kiegészítése
Előadó: Térmeg György polgármester
3.
Beszámoló a háziorvosi tevékenységről, 2013. évi egészségügyi feladatok ellátásokról
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Beszámoló a 2013. évi védőnői tevékenységről
Előadó: Térmeg György polgármester
5.
Tájékoztató a 2013/2014-es óvodai nevelési év indításáról, valamint a 2012/2013-as év
eredményeiről
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6.
7.

Előadó: Térmeg György polgármester
Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Térmeg György polgármester
LEADER projekt megvalósításához kapcsolódó megelőlegező hitel folyósításához szükséges
ingatlan fedezet nyújtása
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

Megérkezett a testületi ülésre 15:05-kor Csonka Csaba képviselő, és 15:07-kor Vinklár László
képviselő.

1./

Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság és a cecei Rendőrőrs 2013. évi
munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester, Lasancz Zoltán sárbogárdi rendőrkapitány

Térmeg György polgármester: Köszöntötte a Sárbogárdi Rendőrkapitányság részéről megjelent rendőr
urakat. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámoló írásban megküldésre került,
megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán, illetve megkérdezte
Lasancz Zoltán rendőr ezredes urat, hogy kívánja e kiegészíteni a rendőrség írásbeli beszámolóját.
Lasancz Zoltán rendőr ezredes: Köszöntötte a képviselő testület tagjait. Összefoglalta a beszámolóban
foglaltakat, és jelezte, hogy a cecei rendőrőrs megújulásával Vajta Községben nagyobb rendőri
jelenlétet tapasztalhatnak a lakók, ami nem a létszám növekedésnek köszönhető, hanem a szolgálat
megszervezésének. Kiemelte, hogy a vajtai körzeti megbízott kollégák folyamatosan kapcsolatot
tartanak az önkormányzat dolgozóival a megfelelő információcsere érdekében, mely fokozza a rendőri
munka hatékonyságát.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e kérdésük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a 112-es hívószám csak a rendőrség kollégáihoz
irányítják, vagy a mentő és tűzoltó kollégákhoz is, továbbá megkérdezte, hogy túlterhelt-e a rendszer.
Lasancz Zoltán rendőr ezredes: Elmondta, hogy a rendőr kollégákhoz megy be a hívás, az országban
két helyen van 112-es szám hívóközpontja, egy Vas megyében, egy Miskolcon. 2 országos próba volt
a rendszer technikai tesztelésére, mely során megállapították, hogy a rendszer jól működött, így a
technikai ellátottság fejlett.
Térmeg György polgármester: Megköszönte a rendőrség alázatos munkáját, és továbbiakban jó erőt,
egészséget, sikeres munkát kívánt a Sárbogárdi Rendőrkapitányság dolgozóinak. 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:
3

64/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
Sárbogárdi Rendőrkapitányság és a Cecei Rendőrőrs 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sárbogárdi Rendőrkapitányság és a Cecei Rendőrőrs 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György polgármester

2./

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

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a képviselő testület az előző testületi ülésen úgy
határozott, hogy szeretné meghallgatni a Homok Kft. vezetőjét, Fodor Jánost a Homok Kft. 2013. évi
beszámolójának kiegészítése kapcsán. Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a
napirendi pont kapcsán.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy a Kft. mérlegében mit takar a rövid lejáratú
kötelezettségek között látható 7.000.000 Ft. Továbbá megkérdezte, hogy jobbak-e a mutatók, lesz-e
nyereséges a Kft.
Fodor János ügyvezető: Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Veszprémi Bányatársaság
6.540.660 Ft bírságot szabott ki a Kft terhére 3 éves kifizetési határidővel. A Kft. észrevételt nyújtott
be a határozat ellen, mely során a Bányatársaság módosította a határozatát 4 éves kifizetési határidőre.
Elmondta, hogy a Társaság folyamatosan új vevőket keres annak érdekében, hogy a Társaság a
bevételei növelje.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte miért szabtak ki bírságot.
Fodor János ügyvezető: Elmondta, hogy kitermelés szabálytalansága miatt kapott a Társaság bírságot,
így a kitermelt mennyiség után kapta a Kft. a bírságot.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy a Társaság az elmondottak alapján a 2010-2012. évben
jogtalanul használta-e az önkormányzati területet, mivel nem emlékszik arra, hogy a testület
hozzájárult volna ezen terület használatához.
Fodor János ügyvezető: Elmondta, hogy nem használta a Kft. jogtalanul a területet, mivel a Testület
hozzájárult ezen terület használatához, ezt bizonyítja a 2012. október 25. napján kelt határozati
kivonatban foglaltak is, tehát a testület hozzájárulását adta az önkormányzati terület hasznosítására.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte kit terhel a felelősség ezen bírság kiszabása miatt.
Fodor János ügyvezető: Elmondta, hogy a Társaság vagyonával felel a bírság összegéért, azonban
jelezte, hogy ezen hiba nem szándékos volt. Jelezte továbbá, hogy az önkormányzat nem károsult az
elmúlt évek alatt a Kft. működéséből, hiszen minden évben kiosztották az osztalékot, ezért nincs
tartalék, nyereség könyvelve a mérlegben. Bemutatta a Testületnek az elmúlt években átadott osztalék
összegeit, az átadás időpontjait tartalmazó táblázatot.
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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 Homok Kft 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának kiegészítése elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Homok Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
kiegészítését.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
65/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
Homok Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló kiegészítésének
elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Homok Kft. 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának kiegészítését elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György polgármester

3. /

Beszámoló a háziorvosi tevékenységről, 2013. évi egészségügyi feladatok
ellátásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a háziorvosi 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 háziorvos 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a háziorvos 2013. évi tevékenységéről, egészségügyi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
66/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
a 2013. évi háziorvosi tevékenységről szóló beszámoló
elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadta a háziorvos 2013. évi tevékenységéről,
egészségügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Térmeg György polgármester
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4./

Beszámoló a 2013. évi védőnői tevékenységről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a védőnő 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:
67/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
a 2013. évi védőnői tevékenységről szóló beszámoló
elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
védőnői tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
tárgyában az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a védőnő 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Térmeg György polgármester

5./

Tájékoztató a 2013/2014-es óvodai nevelési év indításáról, valamint a
2012/2013-as év eredményeiről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az intézményvezető által készített anyag megküldésre
került a testület tagjainak.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán, illetve az
intézményvezető kívánja-e kiegészíteni beszámolóját.
Mészáros Istvánné intézményvezető: Összefoglalta az Óvoda előző évi munkásságát, és átadta a
Testület részére az óvodai létszámról szóló táblázatot. Jelezte, hogy 2,5 éves kortól a gyerekeket már
be lehet íratni az óvodába. Kiemelte, hogy az Óvoda vezetőségének célja, hogy a vajtai óvodában is
minél több 2,5 éves gyermek járjon óvodába, hogy a gyerekek előbb kerüljenek közösségbe, mely
nagy mértékben szolgálja a fejlődésüket.
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:
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68/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
a Vajtai Óvoda 2012/2013. év eredményéről és a
2013/2014. nevelési év indításáról szóló beszámolójának
elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai
Óvoda 2012/2013. év eredményéről és a 2013/2014. nevelési
év indításáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Vajtai Óvoda 2012/2013. év
eredményéről és a 2013/2014. nevelési év indításáról szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Térmeg György polgármester

6./

Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a temető rendeletet tervezete az ülés anyagával
megküldésre került.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet
megalkotásával kapcsolatban.
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
13/2014.(VII.08.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

7./

LEADER projekt megvalósításához kapcsolódó megelőlegező hitel
folyósításához szükséges ingatlan fedezet nyújtása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: A 2014. május 29. napján megtartott képviselő-testületi ülésen
meghozott 62/2014. (V.29.) önkormányzati határozatban a testület hozzájárult, hogy a LEADER
projekt megvalósulásához az önkormányzat megelőlegező hitelt vegyen fel.
A Hungária Takarék Bank a hitel ügyintézés során tájékoztatott, hogy a hitel nyújtásához szükséges
valamely önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fedezetül bocsátása.
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Javasolta a filmszínház néven nyilvántartott 558 hrsz-ú ingatlan fedezetül bocsátását, mely a
vagyonrendelet alapján megterhelhető, elidegeníthető vagyon csoportjába tartozik, tehát
forgalomképes üzleti vagyon.
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 a LEADER projekt megvalósulásához szükséges
megelőlegező hitel felvételéhez támogatja, hogy az 558. hrsz-ú önkormányzati ingatlan kerüljön
bejegyzésre fedezetként.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
69/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat
558. hrsz-ú ingatlan fedezetül bocsátása a megelőlegező hitel felvételéhez
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER projekt
megvalósulásához szükséges megelőlegező hitel felvételéhez támogatja, hogy
az 558. hrsz-ú önkormányzati ingatlan kerüljön bejegyzésre fedezetként.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 17,14 órakor a Képviselőtestület nyilvános ülését berekesztette.

KMF

Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Jákobné Szász Erika

Dr. Jaskó Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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