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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

92/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat a Helyi Választási Bizottság póttagjának 

megválasztásáról 

93/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról a 2015. 

évben 

94/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat a megyei önkormányzati tartalék és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról  

95/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

15/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 17/2013. (II.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

16/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

17/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet a házszámozás rendjéről 

18/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet Vajta Község közterületei elnevezésének, valamint 

az elnevezés megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés rendjéről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 1400 órai 

kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta Faluház Nagyterme 

   7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

Jelen vannak: Térmeg György  polgármester  

   Jákobné Szász Erika  alpolgármester 

Csonka Csaba   képviselő     

   Dr. Jaskó Sándor  képviselő 

Vinklár László  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 5 

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 5 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. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013. (II.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Virág Tímea vezető tanácsos 

3. A házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

4.  Vajta Község közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés rendjéről szóló rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

5.  Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

6.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez (2015. év) csatlakozás 

szóló döntés  

 Előadó: Térmeg György polgármester 

7.  A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

8.  Az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

benyújtásáról 
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 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1./   Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013. 

(II.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Dr. Simon László kormánymegbízott Úr a 2014. július 

25. napján kelt levelében felajánlotta a helyi önkormányzatoknak a Fejér Megyei Kormányhivatallal 

ezen belül a Járási Hivatallal való együttműködést.  

Ezen együttműködés keretében kéri a kormánymegbízott Úr, hogy a járási hivatalvezetőt állandó 

meghívottként hívják meg a képviselő-testület nyilvános üléseire. Tájékoztatta a testület tagjait, 

hogyha az együttműködést támogatja, a szervezeti és működési szabályzatot módosítani szükséges. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta az együttműködés támogatását, és ezáltal a rendelet ilyen 

irányú módosítását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra 

bocsátotta az alábbi rendeletet: 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

15/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

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

 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

2./  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  

 Előadó: Térmeg György polgármester, Virág Tímea vezető tanácsos 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testületi tagok 

számára. Megkérdezte Virág Tímeát szeretné e kiegészíteni a leírtakat. 
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Virág Tímea vezető tanácsos: Elmondta, hogy a testület a költségvetés tervezésénél alultervezte a 

közüzemi díjakat, így az előirányzatot növelni kellett, azonban ezen összeget az adóbevételekből 

ellensúlyozni lehet. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a dologi kiadásokat 3.000.000 Ft-tal történő emelése 

miért indokolt? 

 

Virág Tímea vezető tanácsos: Elmondta, hogy a közüzemi díjaknál a működési Áfa nem lett 

betervezve a költségvetés készítésénél. Felajánlotta, hogy készít egy részletes kimutatást a dologi 

kiadásokról, amelyből látszik, hogy mi indokolta az előirányzat módosítását. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérte Virág Tímea vezető tanácsost, hogy készítse el a részletes 

dologi kiadásokról szóló kimutatást, amelyet a testületi tagoknak postai úton továbbítsa. 

 

 

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

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

16/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.20.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

3. /   A házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
  

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

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

Osztálya jelezte, hogy Vajta Község Önkormányzata nem rendelkezik Vajta településen a 

házszámozás rendjéről, ezért szükséges ezen hiányosság pótlása okán a rendelet megalkotása. 

Elmondta, hogy a házszámozás rendjéről szóló rendelet tervezet az ülés anyagával megküldésre 

került.  

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a házszámozás 

rendjéről szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban. 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi 

rendeletet-tervezetet. 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

17/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

a házszámozás rendjéről  
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

4. /   Vajta Község közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről szóló rendelet 

megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

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

Osztálya jelezte, hogy Vajta Község Önkormányzata nem rendelkezik Vajta Község közterületei 

elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről szóló 

rendelettel, ezért szükséges ezen hiányosság pótlása okán a rendelet megalkotása. 

Elmondta, hogy a Vajta Község közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására 

irányuló kezdeményezés rendjéről szóló rendelet tervezet az ülés anyagával megküldésre került.  

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a Vajta Község 

közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés 

rendjéről 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 

 

18/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

a Vajta Község közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés  

 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

5./  Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

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: Tájékoztatta a testületet, hogy Erdős István Helyi Választási Bizottság 

(a továbbiakban: HVB) tagja kérte nyilvántartásba vételét egyéni listás képviselő jelöltként, így 

összeférhetetlenné vált a HVB tisztsége a jelöltséggel. Ezt alátámasztja a Ve. 18. § (1) bekezdés h) 

pontja, mely szerint a választási bizottság tagja nem lehet jelölt. 

Elmondta, hogy javaslata megtételéhez megkereste Hólik Helga általa megjelölt választási bizottság 

pótttagját, aki nyilatkozatában elfogadta a választási bizottság tagjának történő jelölést, és egyúttal 

nyilatkozott arról is, hogy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn a tisztség betöltése kapcsán.  

Holik Helgát indítványozza Vajta Községben működő nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági 

póttagnak. 

 

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: 

 

92/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat 

a Helyi Választási Bizottság póttagjának 

megválasztásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Hólik Helgát (7041 Vajta, Alkotmány utca 1.) 

választotta meg a Helyi Választási Bizottság 

póttagjának. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6./  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

(2015. év) csatlakozásról való döntés 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

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

Elmondta, hogy az önkormányzat a csatlakozási igényét 2014. október 01. napjával nyújthatja be. 

Tájékoztatta a testület tagjait, hogy ezen ösztöndíjpályázattal a vajtai felsőoktatásban részt vevő 

fiatalokat tudják támogatni. Javasolta a programhoz való csatlakozást. 

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: 

 

93/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról a 2015. 

évben 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Képviselő-

testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert, 

hogy a csatlakozásról valamint az elektronikus 

adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2014.10.01. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

7./  A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

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

Elmondta, hogy a kifizetetlen közüzemi számlákat a Hivatal összeállította, így összesen 4.300.000 Ft 

összegre tudja megigényelni a megyei önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást. 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: 

 

94/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat 

a megyei önkormányzati tartalék és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei 

önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló a megyei 

önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a 

rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 

7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt 

nyújt be vissza nem térítendő a megyei önkormányzati 

tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. 

 

A 2014. évi önkormányzati működőképesség 

megtartásához szükséges támogatási igény 4.300.000 

Ft, azaz négymillió-háromszázezer forint. 
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Határidő: 2014.09.30. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

8./  Az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

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

Javasolja a maximálisan igénybe vehető tűzifa igénylését, önerő hozzáadása nélkül. 

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: 

 

95/2014.(IX.18.) önkormányzati határozat 

a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 

46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján támogatási 

igényt nyújt be vissza nem térítendő szociális 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra. 

 A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

maximálisan igénybe vehető 116 m3 tűzifára nyújtja be 

igényét, önerő hozzáadása nélkül. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,50 órakor a Képviselő-

testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  
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Jákobné Szász Erika      Dr. Jaskó Sándor 

  

          

Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 


