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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

113/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 1. számú függelékének 

elfogadásáról 

114/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 2. számú függelékének 

elfogadásáról 

115/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 3. számú függelékének 

elfogadásáról 

116/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 4. számú függelékének 

elfogadásáról 

117/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 5. számú függelékének 

elfogadásáról 

118/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását elfogadja 

119/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 6. számú függelékének 

elfogadásáról 

120/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 7. számú függelékének 

elfogadásáról 

121/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztató 

elnapolásáról 

122/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulás Tanácsába történő 

tanácstag delegálásáról 

123/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadásáról 

124/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Erdős István végkielégítésének visszaigényléséről 

döntés 



 

 2 

125/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat a megyei önkormányzati tartalék és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2014. évi rendkívüli kiegészítő 

támogatására vonatkozó soron kívüli igény 

benyújtásáról  

126/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

127/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról 

128/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Jákobné Szász Erika szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

129/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 105/2014. (X.17.) önkormányzati határozat 

módosításáról 

130/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Jákobné Szász Erika szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

131/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat az alpolgármester költségtérítésének 

megállapításáról 

132/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Jákobné Szász Erika szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

133/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Pipellán István szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

134/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Vajta Homok Kft. taggyűlésébe történő delegálás 

elnapolásáról 

135/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

136/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 

Bizottság üléséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

21/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatás jogosultsági feltételeiről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 17-én 1300 órai 

kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta Faluház Nagyterme 

   7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

Jelen vannak: Térmeg György  polgármester  

   Jákobné Szász Erika  alpolgármester 

Horváth Gergely  képviselő     

   Pipellán István  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 Pipellán István 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 Pipellán István 

képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

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

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről,  Szervezeti és Működési Szabályzat 

létrehozásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

2. Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztató 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

3.  Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

tanácstag delegálásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

4.  Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

5.  Erdős István végkielégítésének visszaigénylése  

 Előadó: Térmeg György polgármester 

6.  Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet 

megalkotása 

 Előadó: Térmeg György polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző 

7.  A 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás soron kívüli igényeinek benyújtásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

8.  A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
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 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

9.  105/2014. (X.17.) önkormányzati határozat módosításáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

10.  Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

11. Vajtai Homok Kft taggyűlésébe történő delegálás 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

12.  Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság üléséről szóló tájékoztatás 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

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

(XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, Szervezeti és 

Működési Szabályzat létrehozásáról 
  

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges a 17/2013. (XII.30.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése és egy új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, mivel a 

preambulumban meghatározott felhatalmazás nem helytálló. Ha a rendelet preambulum része 

változik, akkor nem lehet módosítással kijavítani, hanem a teljes rendeletet hatályon kívül kell 

helyezni. Továbbá szükség van a rendelet módosítására jogszabályi változások miatt is. Megkérdezte, 

hogy a testületnek van-e kérdése a rendelet tervezettel kapcsolatban. 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy a rendelet 12. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

miért kötelező 1600 óráig befejeznie a testületnek az üléseit. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a szövegrészi értelmezés alapján ez csupán egy 

lehetőség, egy időponthoz igazodás, de egyáltalán nem kötelező érvényű, tehát 1600 óra után is van 

tárgyalandó napirendi pont nem kell befejezni a testületi ülést a testületnek. 

 

Horváth Gergely képviselő: Kifogásolta, hogy a rendelet 15. § (3) bekezdése szerint a rendkívüli ülés 

meghívója az ülés előtt 3 órával is kiküldhető, ő ezt az időt kevésnek találja, mert mi van ha az ország 

másik felén tartózkodik. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy vannak olyan ügyek, főleg Magyar Államkincstár felé 

benyújtandó támogatások, adatszolgáltatások, jelentések, melyet halasztást nem tűrnek, így ezen 

rövid időintervallum ezért is indokolt. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy egyetért az aljegyző indoklásával, azonban javasolta, 

hogy ezt az időt 3 órától 5 órára javítsák a rendeletben.  

 

Horváth Gergely képviselő: Kérte a rendelet 26. §-át úgy módosítsa a testület, hogy a nyilvános ülésen 

résztvevő állampolgár ne csak a polgármester felhatalmazása alapján szólalhasson fel, hanem mindig 

hozzászólhasson a napirendi pontokhoz. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy erre nincs lehetőség, hiszen a törvény nem biztosít a 

választópolgároknak tanácskozási jogot, így felhatalmazás nélkül nem szólalhatnak fel a testületi 

üléseken. Elmondta, hogy ezen szakasz a rendeletben egy méltányos kivétel, de itt sem azt jelenti, 

hogy az állampolgár tanácskozási joggal vehet részt a testületi ülésen. 
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Horváth Gergely képviselő: Kérte, hogy a rendelet 28. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat 

módosítsa a testület, hiszen ő kevesli a témánkénti 5 perces felszólalási időt. 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ennek a kérésnek törvényi akadálya nincs, a testület 

dönthet e tárgykörben. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy a témánkénti felszólalás 5 perc helyett 10 perc legyen, 

és ezen módosítással fogadja el a testület a rendelet tervezetet. 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, a rendelet 43. § (5) bekezdése kapcsán, hogy a testületi 

ülésekről készült jegyzőkönyveket évente a jegyzőnek be kell köttetni, és ezek megtörténtek-e. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek minden 

év végén mellékletekkel együtt beköttetésre kerültek. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy szeretné, ha a képviselő jogai között szerepelne az, hogy 

a hivatal költségvetésébe, szerződésekbe betekinthessen a képviselő. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Hivatal szerződéseibe, költségvetésébe nem 

tekinthet be, hiszen annak a vezetéséért a jegyző a felelős, ő rendelkezik róla, nem pedig a képviselő 

testület, azonban az Önkormányzat költségvetésébe nemcsak betekintési joga van a képviselőnek, 

hanem az Önkormányzat Képviselő-testülete fele az Önkormányzat vagyonáért, költségvetéséért. 

Mindezeket rendeletben szabályozza Vajta Község Önkormányzata, melyekről szintén a képviselők 

döntenek. 

 

Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy a rendeletből miért maradt ki a vagyonnal kapcsolatos 

rész, és miért nem rendelkezik az SZMSZ a polgármester által adott támogatások mértékéről. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a vagyonnal kapcsolatos ilyen irányú rendelkezéseket 

nem a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hanem a vagyonrendelet. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta a rendelet az előbbiekben megbeszélt módosításokkal. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeit külön 

önkormányzati határozatba kell elfogadni, így külön döntést igényel ezek elfogadása. 

 

Térmeg György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat 

nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatokat: 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

113/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 1. számú függelékének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. 

számú függelékét. Az 1. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 



 

 6 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

 

114/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 2. számú függelékének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. 

számú függelékét. A 2. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

115/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 3. számú függelékének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. 

számú függelékét. A 3. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

116/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 4. számú függelékének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. 

számú függelékét. A 4. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

117/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 5. számú függelékének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 5. 

számú függelékét. Az 5. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

118/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását elfogadja 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását elfogadja. A 

módosítás szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

119/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 6. számú függelékének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 6. 

számú függelékét. A 6. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 
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120/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzat szóló 20/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 7. számú függelékének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 7. 

számú függelékét. A 7. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Térmeg György polgármester: 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 

 

20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

2./  Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztató 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

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

számára. Megkérdezte dr. Marinka Nikolettet szeretné e kiegészíteni a leírtakat. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a mezei őrszolgálat létrehozásához a képviselő 

testületnek első lépésben önkormányzati határozatban kell döntenie a mezőőri szolgálat 

létrehozásáról, majd dönteni kell az őrzendő terület nagyságának meghatározásáról. A költségvetést 

is figyelembe kell venni, mert csak 50 %-os támogatást nyújt az illetékes Minisztérium mind a dologi, 

mind a személyi kiadások tekintetében. 
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Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy határozza meg az aljegyző a következő testületi ülésre 

a pontos költségeket, melyek az Önkormányzatot terhelik, és az őrzendő terület nagyságát is 

határozza meg, így a következő rendes testületi ülésre napolja el a testület ezt a napirendi pontot. 

 

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 határozatot alkotta: 

 

 

 

121/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztató 

elnapolásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztatót 

elnapolja a következő rendes testületi ülésre. Felkéri a 

testület dr. Marinka Nikolettet, hogy a következő 

rendes testületi ülésre terjessze elő a mezőőri szolgálat 

létrehozásával, fenntartásával járó Önkormányzatot 

terhelő költségeket, és határozza meg az őrzendő 

terület nagyságát. 

Határidő: következő rendes ülés 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

3. /   Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába tanácstag delegálásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulás Tanácsa jogszerű működéséhez szükséges a tanácstag delegálásáról 

szóló tagi önkormányzat képviselő-testülete határozatának megküldése. Javasolta, hogy a testület 

döntsön a delegált tag akadályoztatása esetére vonatkozó helyettesítő személyéről is. 

 

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

ponttal kapcsolatban. 

 

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

határozatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

122/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulás Tanácsába 

történő tanácstag delegálásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
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Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Térmeg 

Györgyöt delegálja. A delegált tag akadályoztatása 

esetében a Társulási Tanácsban helyettesítő delegált 

személy Jákobné Száz Erika alpolgármester. 

Határidő: 2014. november 24. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4. /   Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosításának elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás megküldte a Megállapodás módosítását, mely az előterjesztés részeként 

megküldésre került a testület tagjai részére. 

 

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

ponttal kacspolatban. 

 

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

határozatot. 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

123/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását elfogadta. 

Határidő: 2014. november 24. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

5./  Erdős István végkielégítésének visszaigénylése 
 /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. 

 

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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124/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Erdős István végkielégítésének visszaigényléséről 

döntés 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

települési önkormányzatok helyi szervezési 

intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról szóló  

5/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtja igényét 

Erdős István közalkalmazott végkielégítésének 

visszaigénylésére, támogatására, hiszen a jogviszony 

megszüntetése létszámcsökkenés miatt történt. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6./  Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló rendelet megalkotása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

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

Tájékoztatta a Testületet, hogy az Önkormányzat 60 m3 kemény lombos tűzifa támogatás nyert el. 

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

 

Pipellán István képviselő: Javasolta, hogy a támogatási kérelmeket 2015. január 10. napjáig lehessen 

benyújtani. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy a a támogatás mértéke 5 mázsa helyett 10 mázsa 

legyen, hiszen nagyobb mértékű támogatást kapott az Önkormányzat mint egy évvel ezelőtt, így 

többet is lehet szétosztani. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta a rendelet elfogadását a javasolt módosításokat figyelembe 

véve. 

 

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 rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

21/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről  
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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7./  A 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás soron kívüli igényeinek 

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 4.170.000 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. 

 

Vinklár László képviselő: Megkérdezte, ezt azt jelenti, hogy gazdaságilag nem áll jól az 

önkormányzat és a nyári ülésen nem volt hiteles tájékoztatás a költségvetéssel kapcsolatban. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztatás a költségvetésről hiteles volt, azonban 

azóta eltelt több hónap és bevételei az Önkormányzatnak nem érkeznek, így halmozódott fel a 

tatozások nagy része. 

 

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: 

 

125/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

a megyei önkormányzati tartalék és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2014. évi rendkívüli kiegészítő 

támogatására vonatkozó soron kívüli igény 

benyújtásáról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Térmeg György polgármestert, hogy a 

2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás soron 

kívüli igénylését benyújtsa Vajta Község 

Önkormányzat nevében és képviseletében Pogácsás 

Tibor Belügyminisztérium Önkormányzati 

Államtitkárának. 

 

A 2014. évi önkormányzati működőképesség 

megtartásához szükséges soron kívüli 2014. 

szeptember 30-át követően a támogatási igény 

4.170.000 Ft, azaz négymillió-százhetvenezer forint. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 
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8./  A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy a napirendi pont előterjesztése tartalmazza a polgármesteri 

tiszteletdíj, költségtérítés megállapításának szabályait. 

Elmondta, hogy a polgármester tiszteletdíja jogszabály szerint 149.600-forint, költségtérítése 22.400 

Ft. 

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

 

Térmeg György polgármester: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert a polgármester 

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: 

 

126/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg 

György polgármestert a polgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítása tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tiszteletdíjának, illetve 

költségátalányának megállapítása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

- Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármester 

tiszteletdíját 2014. október 12-i hatállyal bruttó 149.600-Ft-ban állapítja meg és 

22.400 Ft költségtérítést állapítja meg." 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2014.(X.17.) önkormányzati határozat 

Polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról 
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

tiszteletdíjának, illetve költségátalányának megállapítása tárgyában az alábbi 

döntést hozta: 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György 

polgármester tiszteletdíját 2014. október 12-i hatállyal bruttó 149.600-Ft-

ban állapítja meg és 22.400 Ft költségtérítést állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

9./  105/2014. (X.17.) önkormányzati határozat módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 105/2014. (X.17.) önkormányzati határozatban a 

testület megállapította Jákobné Szász Erika alpolgármester tiszteletdíját 134.618 Ft-ban, azonban ezen 

összeget 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani, tehát helyesen 134.600 Ft-ban. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés 

kapcsán. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika alpolgármestert a 105/2014. 

(X.17.) önkormányzati határozat módosítása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárja." 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Jákobné Szász Erika szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné 

Szász Erika alpolgármestert 105/2014. (X.17.) 

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

módosítása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

- Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 17-i hatállyal bruttó 134.600-Ft-ban 

állapítja meg." 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2014.(X.17.) önkormányzati határozat 
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105/2014. (X.17.) önkormányzati határozat 

módosításáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2014. (X.17.) 

önkormányzati határozat módosítása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 17-i hatállyal bruttó 134.600-Ft-

ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

10./  Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a napirendi pont előterjesztése tartalmazza az 

alpolgármesteri költségtérítés megállapításának szabályait. 

Elmondta, hogy az alpolgármester költségtérítése 20.200 Ft. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés 

kapcsán. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

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

alpolgármester 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: 

 

130/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Jákobné Szász Erika szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné 

Szász Erika alpolgármestert alpolgármester 

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 költségtérítésének 

megállapítása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

- Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

alpolgármester költségtérítését 2014. október 17-i hatállyal 20.200-Ft-ban állapítja 

meg." 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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131/2014.(X.17.) önkormányzati határozat 

az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

költségtérítésének megállapítása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika 

alpolgármester költségtérítését 2014. október 17-i hatállyal 20.200-Ft-ban 

állapítja meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

11./  Vajtai Homok Kft. taggyűlésébe történő delegálás 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajtai Homok Kft. taggyűlésében eddig ő képviselte 

az Önkormányzatot. Az új ciklusban javasolja Jákobné Szász Erika alpolgármestert, hogy a Kft 

taggyűlésében képviselje az Önkormányzatot. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné Szász Erika alpolgármestert a Vajtai 

Homok Kft. taggyűlésébe történő delegálás tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárja." 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

132/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Jákobné Szász Erika szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jákobné 

Szász Erika alpolgármestert Vajtai Homok Kft. 

taggyűlésébe történő delegálás tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt – kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés 

kapcsán. 

 

Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy szerinte Jákobné Szász Erika nem képviselné olyan 

szakértelemmel az Önkormányzatot a Kft. előtt mint Pipellán István. Javasolta Pipellán István 

képviselőt a Kft. taggyűlésébe. 

 

Pipellán István képviselő: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán István képviselőt a Vajtai Homok Kft. 

taggyűlésébe történő delegálás tárgyában 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: 

 

133/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Pipellán István szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán 

István képviselőt Vajtai Homok Kft. taggyűlésébe történő 

delegálás tárgyában a szavazásból - személyes érintettség 

miatt – kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Horváth Gergely képviselő: Jelezte, hogy a szavazás során tartózkodni fog, mivel ezt a kérdést még 

jobban át kell gondolnia. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy mivel a kialakult helyzet alapján döntés nem fog 

születni, napolja el a testület a döntést a következő rendes testületi ülésre. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

134/2014.(X.17.) önkormányzati határozat 

Vajta Homok Kft. taggyűlésébe történő delegálás 

elnapolásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Homok Kft.-be 

taggyűlésébe történő delegálást elnapolja a következő rendes testületi 

ülésre. 

Határidő: következő rendes testületi ülés 

Felelős: polgármester 

 

12./  Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság üléséről szóló 

tájékoztatás 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy 2014. október 08. napján az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság zárt ülést tartott Térmeg György vagyonnyilatkozatai 

kapcsán, hiszen az RMVIS Holding Kft. ügyvezetője, Sárszegi Antal kérte a polgármester 

vagyonnyilatkozataira a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását. A Bizottság az 1/2014. (X.08.) 

határozatában úgy döntött, hogy a bejelentést elutasítja mivel a rendelkezésre álló adatok alapján a 

bizottság nem tartotta szükségesnek Térmeg György polgármester azonosító adatok benyújtására.  

 

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

 

Térmeg György polgármester: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság üléséről szóló tájékoztató tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárja." 

 



 

 18 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

135/2014.(XI.17.) önkormányzati határozat 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg 

György polgármestert az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság üléséről szóló 

tájékoztató tárgyában a szavazásból - személyes érintettség 

miatt – kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Jákobné Szász Erika polgármester: Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 

Bizottság üléséről szóló tájékoztató tárgyában az alábbi döntést hozta: 

- Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság üléséről szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

136/2014.(X.17.) önkormányzati határozat 

Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 

üléséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság üléséről szóló tájékoztató 

tárgyában az alábbi döntést hozta: 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság üléséről szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, alpolgármester 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 15,00 órakor a Képviselő-

testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

Jákobné Szász Erika      Pipellán István 
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Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 


