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A testületi ülésen meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

96/2014.(X.17.)önkormányzati határozat Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

97/2014.(X.17.)önkormányzati határozat Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

98/2014.(X.17.)önkormányzati határozat Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

99/2014.(X.17.)önkormányzati határozat Alpolgármester Választás Lebonyolító, 

Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása 

100/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Alpolgármester Választás Lebonyolító, 

Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása 

101/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Alpolgármester Választás Lebonyolító, 

Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztása 

102/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

103/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Vajta Község Alpolgármesterének megválasztása 

104/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

105/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

106/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

107/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző bizottság 

Elnökének megválasztása 

108/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

109/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző bizottság 

tagjának 

110/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Szavazásból személyes érintettség miatt kizárás 

111/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző bizottság 

tagjának 

112/2014.(X.17.)önkormányzati 

határozat 

Felkérés Szervezeti- és Működési Szabályzat 

módosítására 

 

A testületi ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

19/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
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Készült: Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 1630 órai kezdettel 

tartott alakuló ülésén. 

 

 

Jelen voltak:  Térmeg György   polgármester 

  Horváth Gergely  képviselő 

  Jákobné Szász Erika  képviselő 

  Pipellán István  képviselő  

  Vinklár László  képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Albert Zsuzsanna  jegyző 

       Dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak:   Horváth László Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese 

   

A lakosság részéről a megjelent érdeklődők. 

       

Térmeg György polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az alakuló ülésen megjelent 

vendégeket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a Képviselő-testület részéről a 5 fő 

képviselő közül 5 fő jelen van.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére Jákobné Szász Erika és Horváth Gergely képviselőket javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a napirendi pontokra. 

 

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

nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Jákobné Szász Erika és Horváth Gergely 

képviselőket, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1./ Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás  eredményéről, 

 megbízólevelek átadása. 

 Előadó: Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese 

2./ A polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele 

3./ Alpolgármester választása, eskütétele 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5./ Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

6./   A Képviselő-testület Bizottságainak meghatározása, bizottsági tagok      

  megválasztása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

7./  A polgármesteri program ismertetése   

 Előadó: Térmeg György polgármester 

  

1./  Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás 

eredményéről,  megbízólevelek átadása. 
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

Előadó: Horváth László Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a választás a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

és törvényesen zajlott le, a választás lebonyolításáról és annak eredményéről a választási bizottság 
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elnökhelyettese ad tájékoztatást. Felkérte Horváth Lászlót a Helyi Választási Bizottság 

Elnökhelyettesét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a választási feladatok végrehajtásáról. 

 

Horváth László Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese: A jegyzőkönyvhöz melléklet 

tájékoztató ismertetése után eredményes munkát kívánt a megválasztásra került Képviselő-

testületnek. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a választások 

lebonyolításával kapcsolatosan van-e kérdésük? 

Mivel kérdés vélemény nem hangzott el, így megkérte a Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettesét, 

hogy  adja át a megbízó leveleket. 

 

Horváth László Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese a megbízóleveleket átadta a Képviselő-

testület tagjainak, valamint a polgármesternek. 

 

2./  Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
/Az eskü okmányok írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezik./  

Előadó: Térmeg György polgármester 

 

 

Térmeg György polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, hogy a 

képviselők, és a polgármester eskütételének idejére szíveskedjenek felállni. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvhöz melléklet szövegű – esküt 

letette a Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese előtt. 
 

Térmeg György Vajta Község megválasztott polgármestere – a jegyzőkönyvhöz mellékelt szövegű – 

esküt letette a Képviselő-testület előtt. 
 

3./ Alpolgármester választása, eskütétele 
 Előadó: Térmeg György polgármester 

  

Térmeg György polgármester: Javasolta a Képviselő-testület számára, hogy az alpolgármester 

választás lebonyolításának, szavazat számlálásának céljából egy ideiglenes bizottságot hozzon létre, 

melynek tagjainak Pipellán István képviselőt bizottság tagjaként, Vinklár László képviselőt bizottság 

tagjaként, Horváth Gergely képviselőt, mint a bizottság elnökét válassza meg. 

Megkérdezte a javasolt tagokat, hogy a megbízatást elvállalják-e? 

 

Pipellán István képviselő: A megbízást vállalta, és egyúttal jelezte, hogy személyes érintettség miatt 

tartózkodik a szavazástól a Bizottsági tagsága tekintetében. 

 

Vinklár László képviselő: A megbízást vállalta, és egyúttal jelezte, hogy személyes érintettség miatt 

tartózkodik a szavazástól a Bizottsági tagsága tekintetében. 

 

Horváth Gergely képviselő: A megbízást vállalta, és egyúttal jelezte, hogy személyes érintettség 

miatt tartózkodik a szavazástól a Bizottsági tagsága tekintetében. 

 

Térmeg György polgármester:  Szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán István képviselőt, az alpolgármester 

választás lebonyolításának, szavazat számlálásának céljából ideiglenes bizottság megválasztása 

tárgyában, bizottsági taggá történő választása tekintetében a szavazásból - személyes érintettség miatt 

- kizárja." 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán 

István képviselőt, az alpolgármester választás 

lebonyolításának, szavazat számlálásának céljából 

ideiglenes bizottság megválasztása tárgyában, bizottsági 

taggá történő választása tekintetében a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Térmeg György polgármester:  Szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vinklár László képviselőt az alpolgármester 

választás lebonyolításának, szavazat számlálásának céljából ideiglenes bizottság megválasztása 

tárgyában bizottsági taggá történő választása tekintetében a szavazásból - személyes érintettség miatt 

- kizárja." 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vinklár 

László képviselőt, az alpolgármester választás 

lebonyolításának, szavazat számlálásának céljából 

ideiglenes bizottság megválasztása tárgyában, bizottsági 

taggá történő választása tekintetében a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester:  Szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gergely képviselőt az alpolgármester 

választás lebonyolításának, szavazat számlálásának céljából ideiglenes bizottság megválasztása 

tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth 

Gergely képviselőt, az alpolgármester választás 

lebonyolításának, szavazat számlálásának céljából 

ideiglenes bizottság megválasztása tárgyában, bizottsági 

taggá történő választása tekintetében a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete alpolgármester választás idejére Alpolgármester 

Választás Lebonyolító, Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjául Horváth Gergely 

képviselőt megválasztja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

alpolgármester választás idejére Alpolgármester Választás 

Lebonyolító, Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 

melynek tagjául Horváth Gergely képviselőt 

megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete alpolgármester választás idejére Alpolgármester 

Választás Lebonyolító, Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjaként Vinklár László  

képviselőt megválasztja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

alpolgármester választás idejére Alpolgármester Választás 

Lebonyolító, Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 

melynek tagjaként Vinklár László képviselőt 

megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete alpolgármester választás idejére Alpolgármester 

Választás Lebonyolító, Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnökéül Pipellán István 

képviselőt megválasztja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

alpolgármester választás idejére Alpolgármester Választás 

Lebonyolító, Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 

melynek elnökéül Pipellán István képviselőt 

megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az alpolgármester 

választása titkos szavazással történik. Javasolta, hogy Jákobné Szász Erika képviselőt válassza meg 

Vajta Község alpolgármesterévé a Képviselő-testület. 

 

Jákobné Szász Erika képviselő: Vállalta az alpolgármesteri tisztségre történő jelölést.  Továbbá 

bejelentette tartózkodását a szavazástól az alpolgármester választás tekintetében. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika képviselőt az alpolgármester 

választás  tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné 

Szász Erika képviselőt az alpolgármester választás  

tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: A titkos szavazás idejére szünetet rendelt el. 

 

(SZÜNET) 

 

A szünet ideje alatt a felkért képviselők elkészítették a szavazólapokat.  

 

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a szavazás módjáról. 

Kiosztotta a szavazólapokat a szavazáshoz, majd felkérte a Testület tagjait, hogy adják le titkos 

szavazataikat. 

 

TITKOS SZAVAZÁS 

 

Térmeg György polgármester: A felkért képviselők által lebonyolított titkos szavazás után felkérte 

Horváth Gergely képviselőt, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 

 

Pipellán István képviselő: Tájékoztatta a Képviselő-testületet a szavazás eredményéről 

(jegyzőkönyv mellékleve), mely szerint Jákobné Szász Erika 4 igen szavazatot kapott. 

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv szerint Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 

igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

választása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület Jákobné Szász Erika képviselőt 2014. október 17-

től társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 
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Térmeg György polgármester: Gratulált Jákobné Szász Erika alpolgármesterré történő 

megválasztásához. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megköszönte a bizalmat a Képviselő-testületnek. 

 

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az újonnan választott 

alpolgármesternek esküt kell tennie. Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az alpolgármester 

eskütételének idejére szíveskedjenek felállni. 

 

Jákobné Szász Erika Vajta Község megválasztott alpolgármestere – a jegyzőkönyvhöz mellékelt 

szövegű – esküt letette a Képviselő-testület előtt.  

 

4./  Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a napirendi pont előterjesztése tartalmazza az 

alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításának szabályait. 

Elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíja jogszabály szerint 149.575.-forint, melynek 70-90%-

a 104. 703.-forint - 134.618.-forint.   

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Bejelentette tartózkodását a szavazástól személyes érintettség 

miatt. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika alpolgármestert az 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné 

Szász Erika alpolgármestert az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Térmeg György polgármester: Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra 

bocsátotta az alábbi javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának, illetve 

költségátalányának megállapítása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

- Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 17-i hatállyal bruttó 134.618.-Ft-ot állapít 

meg." 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

tiszteletdíjának, illetve költségátalányának megállapítása tárgyában az alábbi 

döntést hozta: 

- Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 17-i hatállyal bruttó 134.618.-Ft-ot 

állapít meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

5./ Képviselői tiszteletdíjak meghatározása. 
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai tiszteletdíjának 

megállapítására vonatkozó szabályozást az előterjesztés tartalmazza. 

Javasolta, hogy   a képviselők tiszteletdíja bruttó 45.000.-forint legyen.  

Megkérdezte, hogy van-e egyéb javaslata a Testület tagjainak. 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a melléklet 

rendelet-tervezetet. 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta. 

 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (X.31.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

6./   A Képviselő-testület Bizottságainak meghatározása, bizottsági tagok  

   megválasztása 
 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 

Bizottság továbbra is működjön, tagjainak az alábbi személyeket javasolta. Horváth Gergelyt a 

bizottság elnökének, Pipellán Istvánt a bizottság tagjának, továbbá Vinklár Lászlót a bizottság 

tagjának javasolta megválasztani. 

 

Horváth Gergely képviselő: Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság Elnökévé  

történő jelölést elfogadta, és egyúttal bejelentette tartózkodását a szavazástól, a bizottság Elnökévé 

történő választása tekintetében, személyes érintettség miatt. 
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Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gergely képviselőt a Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság Elnök választás tárgyában a szavazásból - személyes 

érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth 

Gergely képviselőt a Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat 

Ellenőrző Bizottság Elnök választás tárgyában a 

szavazásból - személyes érintettség miatt  - kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 

Bizottság Elnökének 2014. október 17-i hatállyal testülete Horváth Gergely képviselőt megválasztja." 

  

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság 

Elnökének 2014. október 17-i hatállyal testülete Horváth 

Gergely képviselőt megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Pipellán István képviselő: Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző tagjává történő jelölést 

elfogadta, és egyúttal bejelentette tartózkodását a szavazástól, a bizottság tagjává történő választása 

tekintetében, személyes érintettség miatt. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán István képviselőt az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozat Ellenőrző tagjának megválasztás tárgyában a szavazásból - személyes érintettség 

miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán 

István képviselőt az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat 

Ellenőrző tagjának megválasztás tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat képviselő-testülete Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 

Bizottság tagjának 2014. október 17-i hatállyal Pipellán István képviselőt megválasztja." 

  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat képviselő-testülete Ügyrendi 

és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjának 2014. 

október 17-i hatállyal Pipellán István képviselőt 

megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Vinklár László képviselő: Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjává történő 

jelölést elfogadta, és egyúttal bejelentette tartózkodását a szavazástól, a bizottság tagjává történő 

választása tekintetében, személyes érintettség miatt. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vinklár László képviselőt Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztás tárgyában a szavazásból - személyes 

érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vinklár 

László képviselőt Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat 

Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztás tárgyában a 

szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat képviselő-testülete Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 

Bizottság tagjának 2014. október 17-i hatállyal Vinklár László képviselőt megválasztja." 

  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat képviselő-testülete Ügyrendi 

és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjának 2014. 

október 17-i hatállyal Vinklár László képviselőt 

megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
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"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bizottsági tagjainak 

megválasztása tárgyában meghozott döntésekkel módosított Szervezeti- és Működési Szabályzatot a 

következő Képviselő-testületi ülésre kéri előterjeszteni elfogadásra." 

 

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

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2014.(X.17.)önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat bizottsági tagjainak megválasztása 

tárgyában meghozott döntésekkel módosított Szervezeti- és 

Működési Szabályzatot a következő Képviselő-testületi 

ülésre kéri előterjeszteni elfogadásra. 

Határidő: következő Képviselő-testületi ülés 

Felelős: jegyző 

 

 

8./  A polgármesteri program ismertetése   
 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Ismertette a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti programját. 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 1715 órakor a Képviselő-

testület nyilvános alakuló ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

 

 

Térmeg György         Albert Zsuzsanna 

      polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

Jákobné Szász Erika     Horváth Gergely 

Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


