Ikt.szám: 795-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
82/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
83/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
84/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
85/2014.(VII.26.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak megválasztásáról
a JV Berek-vel kötött vállalkozási szerződés
módosításának elfogadásáról
Bérüzemeltetett Viziközművek 2014-2029. évi
Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013.
évi beszámolójának elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 900 órai
kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Vajta Faluház Nagyterme
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Csonka Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távol maradt:

Dr. Jaskó Sándor
Vinklár László

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

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 Csonka Csaba 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 Csonka Csaba
képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához szavazatszámláló bizottsági
tagok megválasztásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
2.
JV Berek Kft-vel utcabútorok kihelyezése és térburkolat elhelyezése tárgyában kötött szerződés
módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
3.
FejérVíz Zrt. által megküldött Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához
szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
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dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2014.10.12.
napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás időpontját. A 2013. évi XXXVI.
törvény alapján a képviselő-testületnek kell megválasztani azokat a személyeket, akik
szavazatszámláló bizottsági tagként részt vesznek a helyi választás lebonyolításában.
Jelezte, hogy a javaslata megtételéhez megkereste az általa megjelölt szavazatszámláló bizottság
tagjait, akik nyilatkozatukban elfogadták a nemzetiségi önkormányzati választás szavazatszámláló
bizottság tagjának történő jelölést, és egyúttal nyilatkoztak arról is, hogy összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn a tisztség betöltése kapcsán.
A következő személyeket indítványozta Vajta Községben működő nemzetiségi szavazatszámláló
bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak:
1. Török Tamásné
2. Fehérné Tuli Magdolna
3. Supliczné Holló Enikő
4. Fülöp Krisztina
5. Pinczésné Sándor Eleonóra
Térmeg György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati
képviselő választások előkészítésének keretében Vajta Községben működő nemzetiségi
szavazatszámláló bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak az alábbi személyeket választja:
1. tag: Fülöp Krisztina
2. tag: Török Tamásné
3. tag: Fehérné Tuli Magdolna
póttag: Supliczné Holló Enikő
póttag: Pinczésné Sándor Eleonóra.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
82/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Nemzetiségi
Szavazatszámláló
Bizottság
tagjainak
megválasztásáról
Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi
nemzetiségi önkormányzati képviselő választások előkészítésének
keretében Vajta Községben működő nemzetiségi
szavazatszámláló bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak az
alábbi személyeket választja:
1. tag: Fülöp Krisztina
2. tag: Török Tamásné
3. tag: Fehérné Tuli Magdolna
póttag: Supliczné Holló Enikő
póttag: Pinczésné Sándor Eleonóra
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző
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2./

JV Berek Kft-vel utcabútorok kihelyezése és térburkolat elhelyezése
tárgyában kötött szerződés módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az elnyert LEADER pályázat eredményeképp
utcabútorok kihelyezése és térburkolat elhelyezése tárgyában az önkormányzat szerződés kötött a JV
Berek Kft-vel, mely szerződéskötést a képviselő-testület jóvá is hagyott 2014. április 28. napján
tartott testületi ülésen. 2014. augusztus 25. napján jelezte a vállalkozó, hogy az utcabútorok a
szerződésben meghatározott határidőre nem készülnek el, mivel a gyár kapacitása a sok rendelés miatt
lelassult. Kérte a vállalkozó a vállalkozási szerződés határidejét 2014. szeptember 30-ára módosítani.
Tehát a vállalkozó a megjelölt idő után tudja folytatni a kivitelezési munkákat, ezért szükséges a
vállalkozási szerződés módosítása.
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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a JV Berek Kft-vel utcabútorok kihelyezése,
térburkolat elhelyezése tárgyában megkötött szerződés módosítását a mellékeltek szerint elfogadta.
Egyúttal felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a mellékelt szerződést
aláírja.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
83/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
a JV Berek Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának
elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a JV Berek Kftvel utcabútorok kihelyezése, térburkolat elhelyezése tárgyában
megkötött szerződés módosítását a mellékeltek szerint elfogadta.
Egyúttal felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a
mellékelt szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. /

Fejérvíz Zrt. által megküldött Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés a testületi ülés
anyagával megküldésre került a Testület tagjainak. Javasolta, hogy a FejérVíz Zrt. módosítsa úgy a
fejlesztési, felújítási és beruházási terveit, hogy Vajta Község Önkormányzata csupán a bérleti díj
terhére járuljon hozzá a tervhez. Az Önkormányzatnak nincs fedezete arra, hogy a mellékelt tervben
tervezett felújításokat anyagilag fedezze.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet-tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
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84/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Bérüzemeltetett Viziközművek 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv
módosításáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fejérvíz Zrt.-t,
hogy az általuk megküldött gördülő fejlesztési tervet a módosítsa akképpen,
hogy az Önkormányzat csupán a bérleti díj ellenében vállalja a felújítási és
fejlesztési munkákat.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

4. /

Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi
munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a S a testületi Sárbogárdi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi beszámolója az ülés anyagával megküldésre került a Testület
tagjainak.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet-tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
85/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi beszámolójának
elfogadása
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 9,20 órakor a Képviselőtestület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette.

KMF

Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Jákobné Szász Erika

Csonka Csaba
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Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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