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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

72/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat Homok Kft. 2014. I. féléves működéséről szóló 

tájékoztatás elfogadása 

73/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 2014. május 25-ei testületi ülésről szóló jegyzőkönyv 

szószerinti jegyzőkönyvbe foglalásának 

elutasításáról szóló jegyzői tájékoztató elfogadása 

74/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat Jákobné Szász Erika bizottsági tag jelölt 

érintettségéről 

75/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat Ifj Vinklár László bizottsági tag jelölt érintettségéről 

76/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat Csonka Csaba bizottsági tag jelölt érintettségéről 

77/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 

Bizottság elnökének megválasztásáról 

78/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 

Bizottság alelnökének megválasztásáról 

79/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 

Bizottság tagjának megválasztásáról 

80/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú 

függelékének megalkotása 

81/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 62/2014. (V.29.) önkormányzati határozat 

kiegészítéséről 

 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

14/2014.(VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 17/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 1000 órai kezdettel 

tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta Faluház Nagyterme 

   7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

Jelen vannak: Térmeg György  polgármester  

   Jákobné Szász Erika  alpolgármester 

Csonka Csaba   képviselő    /érkezett: 10:03/ 

Vinklár László  képviselő     

 

Távol maradt: Dr. Jaskó Sándor  képviselő 

   

Tanácskozási joggal résztvevő: 
   dr. Marinka Nikolett  aljegyző   

Meghívottak:  

   Fodor János   Homok Kft. ügyvezető igazgató 

    

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 Ifj. Vinklár László 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 Ifj. Vinklár 

László képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1. Tájékoztatás a Homok Kft. 2014. I. féléves működéséről 

Előadó: Térmeg György polgármester, Fodor János Homok Kft. ügyvezető igazgató 

2.  Ifj. Vinklár László képviselő beadványa 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

3. Vajta Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4.  62/2014. (V.29.) önkormányzati határozat kiegészítése 

  Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

Megérkezett a testületi ülésre 10:03-kor Csonka Csaba képviselő. 

 

 

1./   Tájékoztatás a Homok Kft. 2014.  I. féléves működéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Fodor János Homok Kft. ügyvezető igazgató 

 

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Fodor János ügyvezető 

igazgató írásban megkereste, hogy az előző testületi ülésen elhangzottak alapján a Homok Kft. I. 
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féléves működéséről tájékoztatni kívánja a testületet. Fodor János  Úr levele a testület tagjainak 

megküldésre került. Felkérte Fodor János ügyvezető igazgató urat, hogy a tájékoztatását kezdje meg. 

 

Fodor János ügyvezető igazgató: Elmondta, hogy azért kezdeményezte a Polgármester Úr felé a 

Képviselő-testületi ülés összehívását, mert úgy gondolja a további kölcsönös, és folyamatos objektív 

tájékoztatás érdekében célszerű a Kft. 2014. I. félévi működéséről tájékoztatást adnia. Elmondta, hogy 

a Kft. új vevőket keresett fel a 2014. évben, hogy a társaság működése zökkenőmentesen menjen 

tovább. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a környéken több Tüzép is bezárt, ezért a Homok 

Kft. szolgáltatási iránti igény reményei szerint meg fog növekedni. 

Tájékoztatta továbbá a testület tagjait, hogy az előző testületi ülésen tárgyalt kiszabott bírság 

futamideje alatt ő és a bányakapitány nem kap jövedelem növekedést, mely döntést a társaság 

taggyűlése is jóváhagyott. Jelezte ez a szankció felvetés tőle származott, mely egyfajta önkritika is 

volt, mivel az ő döntésének következménye volt a bírság kiszabása. Hangsúlyozta, hogy nettó 100.000 

Ft a megbízási díja, a bányakapitányé 35.000 Ft, mely összegek a bírság futamideje alatt, tehát a 

következő 4 évben növekedést nem mutatnak, ezen kijelentése igazolásaként bárki betekinthet a 

számlákba, melyek tanúsítják az elhangzottakat. 

Elmondta továbbá, hogy a társaság készpénz törzstőkével alakult, és időközi eredménytartalék állt 

rendelkezésére.  

A 2008. évben a Kft. megkereste az Önkormányzatot egy földvásárlás iránt, mivel eszköz hiánnyal 

küzdött, és az Önkormányzat rendelkezett ingatlannal. Az Önkormányzat több éven át nem válaszolt, 

nem döntött a földeladás iránt, mellyel veszélyeztette a Kft. fennmaradását, működését. Elmondta, 

hogy ezt azért tartotta fontosnak megjegyezni, hogy a Testületi tagok tisztában legyenek az elmúlt 

évek működésével, problémáival és azzal, hogy a Homok Kft. működését ügyvezetőként és a saját 

cége vezetőjeként is mindig támogatta, függetlenül attól, hogy a Képviselő testület milyen döntéseket 

hozott. 

Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a Kft. több évvel ezelőtt kritikus helyzetbe került, azonban a Kft. 

nem tudott igénybe venni Széchenyi hitelt, mert a jogszabályok szerint, amely társaságban az 

Önkormányzat 25 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezik nem vehet igénybe hitelt. Az 

akkori másik tulajdonos a Térmeg Kft. sem tudott ilyen irányú hitelt felvenni, hogy így a Fodor és 

Molnár Kft vállalt kezességet és vette fel a Széchenyi hitelt, erről taggyűlési jegyzőkönyv is mutat 

tanúbizonyságot. A Fodor és Molnár Kft. csupán a bakköltségeket számlázza ki a Homok Kft-nek. A 

Társaságnak hitele, cégvagyona nincsen, csak egy 17 éves rakodógép, amelynek nyilvántartási értéke 

0 forint, az eszmei értéke kb. 300.000 Ft.  

Jelezte a testület felé, hogy az önkormányzat a társaságban az egyetlen olyan tag, aki nem nyújt 

szolgáltatást a Homok Kft. tevékenységéhez, mivel a Fodor és Molnár Kft. szakmai tanácsadással, a 

Térmeg Kft. gépek karbantartásával járult hozzá a társaság működéséhez, de hangsúlyozta, hogy a 

felelősség mindig az ügyvezető igazgatóé volt, hiszen a társaság önálló gazdálkodással vezetéssel 

működik. 

Összességében elmondta, hogy a termelés szolid emelkedést mutat a 2014. évben, de garanciát vállalni 

nem lehet. 

Elmondta, hogy ő úgy gondolja mindent megtett a társaság érdekében, mindenki döntse el maga, hogy 

ez valóban így van-e. 

 

Jákobné Szász Erika képviselő: Megkérdezte mennyi a Széchenyi hitelből a társaság hozzájárulása? 

 

Fodor János ügyvezető igazgató: Elmondta, hogy a 2011.11.14-én 272.457 Ft, 2012.11.23. 405.201 

Ft, 2013. évben 230.311 Ft, mely összegekről nyilvántartás készült, ezen nyilvántartásokba bárikor be 

lehet tekinteni. 

Csonka Csaba képviselő: Elmondta, hogy büntetést kapott a társaság, és ezzel a helyzettel nem tud mit 

kezdeni. 

 

Ifj. Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy a bírság ideje alatt a tiszteletdíjáról mondott le. 

 



 

 4 

Fodor János ügyvezető igazgató: Elmondta, hogy nem a tiszteletdíjáról mondott le, hanem a 

növekményekről, tehát a 100.000 Ft nettó díja nem növekszik a következő 4 évben, amíg a bírság 

törlesztése tart. 

 

Ifj. Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy hátrány érte az önkormányzatot mind a földterület meg 

nem vásárlása, mint a bírság kiszabása tekintetében. Megkérdezte ki fogja ezt kifizetni. Elmondta, 

hogy vannak hibás emberek, az önkormányzat valóban nem nyújt szolgáltatást a Kft részére, de a 

bírság kiszabásakor sem csinált semmit, ezért nem az önkormányzat a felelős, mert a képviselő-testület 

nem tudott róla. Elmondta, hogy nem akar senkit vádolni semmivel, de a bírságról és az önkormányzati 

föld eladásáról sem tájékozódott a testület. 

 

Fodor János ügyvezető igazgató: Megkérdezte mi a szándéka a testületnek a Homok Kft-vel. Érzékelni 

kell véleménye szerint, hogy egy társaságban kölcsönösen, úriember módjára kell működni, és ha 

felmerül egy probléma, jelen esetben a bírság kiszabása az előzményeket is figyelembe kell venni. 

Kijelentette, hogy nem történt törvénytelenség.  

Elmondta, hogy két lehetőség van: vagy feljelentést tesz az Önkormányzat a rendőrségen, bíróságon, 

vagy kölcsönösen csinálni kell egy elszámolást arról, hogy a működés alatt ki miben vétkezett, milyen 

felelősségi kérdések merültek fel. 

Elmondta nem szabad elfelejteni, hogy 2008. május 22-én megkereste az Önkormányzatot, hogy a 

Homok Kft. működéséhez 2 hektár földterületre lenne szüksége, járuljon hozzá a testület. A testületet 

2009-ben tájékoztatta, hogy az önkormányzat tulajdonát képező földterületen zajlik a kitermelés, ezzel 

az adásvétellel lebegtetve volt a társaság sorsa, de akkor a társaságnak szerencséje volt, mert nem jött 

ki a bányakapitányság, nem volt ellenőrzés. Most sajnos ellenőrzést kaptunk, így emiatt nem tudtuk 

végrehajtani az adásvételt, és rekultiválni kellett a terültet. 

Összefoglalta, hogy a társaság életében voltak tehát olyan események, hibák, amelyekért ő volt hibás, 

volt mikor az Önkormányzat. 

 

Ifj. Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy szerinte az Önkormányzatnak nem származik előnye a 

Kft-ből, véleménye szerint el kellene adni az önkormányzat részét. 

 

Csonka Csaba képviselő: Elmondta, hogy a polgármester felelőssége volt, hogy a 2008. évben a 

testület nem döntött a földeladással kapcsolatban. 

 

Fodor János ügyvezető igazgató: Elmondta, hogy szerinte a polgármester úr mindent megtett annak 

érdekében, hogy döntés szülessen, hiszen napirendre vitte az eladást, csak a testület 2/3-os döntése 

nem született meg. 

  

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a felelősségét abban érzi, hogy nem tudta az érveivel 

meggyőzni a képviselő társait, de a döntést nem neki egyedül kellett meghoznia, hanem a testület 

minősített többsége kellett hozzá. 

Elmondta továbbá, hogy a mindenkori polgármester képviselte az önkormányzatot a Homok Kft-ben, 

eddig ezzel kapcsolatban sosem merült fel kérdés. Ő úgy gondolja, hogy mindig a lényeges és fontos 

információkat közölte a Képviselőtestülettel. Felajánlotta, hogy a jövőben helyette vagy az 

alpolgármester vagy valamelyik képviselő képviselje az Önkormányzatot a Homok Kft. taggyűlésein. 

Javasolta a bírság probléma megoldására, hogy az ügyvezető és a bányakapitány fizetést ne kapjon 

ameddig a 4 év le nem telik, és gyors fejszámolás alapján így megállapítható, hogy a 6,5 millió forint 

bírság összege ebből fedezésre kerülne. 

Továbbá javasolta, hogy a 2012-ben megszavazott 156.000 Ft értékben eladni kívánt ingatlant, ahol a 

termelés folyt, a testület döntése alapján a Kft. fizesse meg. 

 

Jákobné Szász Erika képviselő: Egyetért polgármester azon javaslatával, mely szerint valamelyik 

képviselő, vagy alpolgármester képviselje a Homok Kft. taggyűlésein az önkormányzatot. Javasolta, 
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hogy az önkormányzati választások után térjenek vissza erre a kérdéskörre, és határozzák meg azt a 

személyt, aki a jövőben képviselni fogja az önkormányzatot a Kft-ben. 

 

Ifj. Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy ő is üdvözli azt a kezdeményezést, mely szerint a 

Homok Kft. vegye meg 156.000 Ft-ért a 2012. évi önkormányzati határozat alapján az önkormányzati 

ingatlant. 

 

Fodor János képviselő: Elmondta, hogy a polgármester úr javaslatát a megbízási díjával kapcsolatban 

át kell gondolnia, továbbá a bányakapitány nevében nem nyilatkozhat, ezért kéri a testületet ezen 

döntéshez határidőt biztosítson. Elmondta, hogy a Kft. a 156.000 Ft-ot az önkormányzati ingatlanért 

kifizeti az önkormányzatnak, ha a testület ezt kívánja. 

 

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 alkotta: 

 

72/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

Homok Kft. 2014. I. féléves működéséről szóló tájékoztatás elfogadása 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homok 

Kft. 2014. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, 

tájékoztatását elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

2./  Ifj. Vinklár László képviselő beadványa 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Ifj. Vinklár László képviselő 2014. július 16. napján 

beadványt nyújtott be a jegyző asszony felé, hogy szeretné Képviselőtársaival az előző testületi 

ülésről készült jegyzőkönyvet szószerinti jegyzőkönyvbe foglalni, mivel Dr. Jaskó Sándor képviselő 

jelezte, hogy a jegyzőkönyvben több hiányosságot tárt fel, továbbá kérte, hogy a Homok Kft. a 

társaság működéséről adjon további tájékoztatást. 

Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán. 

 

Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy okafogyottá vált a beadványa, hiszen az előző napirendi 

pontban Fodor János ügyvezető Úr valamennyi kérdésére választ adott. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az előző jegyzőkönyvet a 

testület tagjai által megválasztott 2 jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával hitelesítette, így a 2014. június 

25. napján tartott testületi ülésről készült jegyzőkönyv szószerinti jegyzőkönyvbe foglalása nem 

lehetséges. Továbbá megjegyezte, hogy Dr. Jaskó Sándor képviselő volt az egyik jegyzőkönyv 

hitelesítő a kérdéses jegyzőkönyv aláírásakor, akkor nem jelezte a hiányosságokat, sőt aláírásával 

igazolta annak hitelességét. 

Elmondta, hogy a szószerinti jegyzőkönyvbe foglalást az Mötv. nem mondja ki, így nem kötelezhető 

a jegyző a szószerinti jegyzőkönyv megírására, csak akkor, ha az SZMSZ külön ezt meghatározza, 

hiszen az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontja alapján a jegyzőkönyvnek a napirendi pontokhoz 

hozzászólók nevét, részvételük jogcímét és a hozzászólásuk lényegét kell tartalmaznia. 

Tehát a szószerinti jegyzőkönyvbe foglalásnak jelen esetben az elhangzottak alapján törvényi 

akadálya van. 
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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 2014. május 25-ei testületi ülésről szóló 

jegyzőkönyv szószerinti jegyzőkönyvbe foglalása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja Dr. Marinka Nikolett aljegyző tájékoztatását, indokait a 2014. május 

25-ei testületi ülésről szóló jegyzőkönyv szószerinti jegyzőkönyvbe foglalás elutasítása tárgyában.” 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

73/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

2014. május 25-ei testületi ülésről szóló jegyzőkönyv szószerinti 

jegyzőkönyvbe foglalásának elutasításáról szóló jegyzői tájékoztató 

elfogadása 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Marinka Nikolett 

aljegyző tájékoztatását, indokait a 2014. május 25-ei testületi ülésről szóló 

jegyzőkönyv szószerinti jegyzőkönyvbe foglalás elutasítása tárgyában 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

3. /   Vajta Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet tervezet a testületi ülés 

anyagával megküldésre került a Testület tagjainak. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság 

létrehozása kötelező, így az SZMSZ módosítására ezen okból szükség van. Hozzátette, hogy a 

bizottság létrehozásával módosulni fog az SZMSZ szöveges része, valamint a rendelet 2. számú 

melléklettel egészül ki, mely a bizottság faladat és hatáskörét állapítja meg, továbbá kiegészül a 

rendelet a 3. számú melléklettel, mely tartalmazza a Vajta Község Képviselő-testületének képviselői 

és hozzátartozói vagyonnyilatkozatának kezeléséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről szóló 

szabályzatot.  

 

Térmeg György polgármester: Ahhoz hogy az Önkormányzat bizottságának munkája működjön, a 

bizottság tagjainak megválasztására is sort kell keríteni. Javasolta, hogy az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság tagjai Jákobné Szász Erika képviselő, Ifj. Vinklár László 

képviselő és Csonka Csaba képviselő legyenek. 

 

Jákobné Szász Erika képviselő: Elmondta, hogy vállalja, hozzájárul, hogy megválasztása nyílt ülésen 

történjen és egyben bejelentette személyes érintettségét. 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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74/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

Jákobné Szász Erika bizottsági tag jelölt érintettségéről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

bizottsági tag jelöltet a szavazásból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

Ifj. Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy vállalja, hozzájárul, hogy megválasztása nyílt ülésen 

történjen és egyben bejelentette személyes érintettségét. 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

Ifj. Vinklár László bizottsági tag jelölt érintettségéről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ifj. Vinklár László bizottsági 

tag jelöltet a szavazásból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

Csonka Csaba képviselő: Elmondta, hogy vállalja, hozzájárul, hogy megválasztása nyílt ülésen 

történjen és egyben bejelentette személyes érintettségét. 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

Csonka Csaba bizottsági tag jelölt érintettségéről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csonka Csaba bizottsági tag 

jelöltet a szavazásból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnökének 

megválasztásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csonka Csaba képviselőt a 

vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnökévé megválasztja. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság alelnökének 

megválasztásáról 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ifj. Vinklár László 

képviselőt a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság alelnökévé 

megválasztja. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság tagjának 

megválasztásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

képviselőt a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság tagjává megválasztja. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú függelékének megalkotása 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Szervezeti és 

Működési Szabályzat 7. számú függelékét. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

14/2014.(VIII.04.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(XII.30.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

4./ A 62/2014. (V.29.) önkormányzati határozat kiegészítése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés az ülés anyagával megküldésre került. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Osztálya jelezte, hogy a 2014. május 29-én megtartott Képviselő-testületi ülésen a 62/2014. (V.29.) 
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önkormányzati határozat kiegészítésére van szükség, mivel a határozatnak tartalmaznia kell azt a 

jogszabályi hivatkozást, amely alapján a felvenni kívánt hitel igényléséhez nem kell Kormány által 

adott hozzájárulás. 

 

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 határozatot alkotta: 

 

81/2014.(VII.21.) önkormányzati határozat 

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

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakkal egészíti ki a 

62/2014. (V.29.) önkormányzati határozatot: 

A 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján nincs 

szükség a Kormány hozzájárulására, ha a megelőlegező hitel összege a 10 

millió forintot nem haladja, így ezen hitelfelvétel kapcsán nem kell kérnie az 

Önkormányzatnak a Kormány hozzájárulását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 12,00 órakor a Képviselő-

testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 

 

Jákobné Szász Erika      Ifj. Vinklár László 

  

          

Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 

 


