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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

137/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat Helyi adókról szóló rendeletek megtárgyalásáról 

138/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

139/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat Pipellán István szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

140/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat Vajta Homok Kft. taggyűlésbe delegálásáról 

141/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat Vinklár László képviselő javaslatának elutasításáról 

142/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat Vagyonrendelet módosításának elhalasztásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 1300 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 

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. 

Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

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

nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1. Helyi adókról szóló rendeletek áttekintése, megtárgyalása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

2. Vajtai Homok Kft taggyűlésébe történő delegálás 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

3. Egyebek 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./   Helyi adókról szóló rendeletek áttekintése, megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy lehetőség van a helyi adókról szóló rendeletek 

módosítására, kedvezmények bevezetésére, adó mértékek megemelésére csökkenésére. Elmondta, 

hogy Vajta Községben idegenforgalmi adó, gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója és 

iparűzési adó adófajták vannak, melyek a község bevételeit képezik. Megkérdezte a testületet, hogy 

kívánják e módosítani a helyi adókról szóló rendeleteket. 

 

Horváth Gergely képviselő: Javasolta, hogy az idegenforgalmi adó mértékét emelje fel a testület 250 

Ft-ról 300 Ft-ra. 
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Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy nem tartja indokoltnak az idegenforgalmi adó 

mértékének az emelését, hiszen a 250 Ft/fő/éj összeget is nehezen lehet behajtani. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy egyetért az alpolgármester asszonnyal, nem tartja 

indokoltak az idegenforgalmi adó emelését. 

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

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„ Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván egyéb adókat kivetni, továbbá a 

hatályos helyi adókról szóló rendeleteit változatlanul fenntartja.” 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

137/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat 

Helyi adókról szóló rendeletek megtárgyalásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem 

kíván egyéb adókat kivetni, továbbá a hatályos helyi 

adókról szóló rendeleteit változatlanul fenntartja. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

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

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 134/2014. (XI.17.) önkormányzati határozatban a 

testület elnapolta a Vajtai Homok Kft-be történő delegálás témakörét a következő rendes ülésig. 

Javasolta, hogy Pipellán István képviselő képviselje Vajta Község Önkormányzatát a Vajtai Homok 

Kft. taggyűlésein. Bejelentette személyes érintettségét. 

 

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

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert 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: 

 

138/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületet Térmeg 

György polgármestert Vajtai Homok Kft. taggyűlésébe 

történő delegálás tárgyában a szavazásból - személyes 

érintettség miatt – kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

Pipellán István képviselő: Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
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"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán István képviselőt 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: 

 

 

 

139/2014.(XII.01.) 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: alpolgármester 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatokat: 

„ Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Homok Kft. taggyűlésébe Pipellán 

István képviselőt delegálja. A delegált képviselő képviseli az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésein. 

A képviselet során továbbítja a testület álláspontját, döntéseit.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

140/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat 

Vajtai Homok Kft. taggyűlésbe delegálásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Homok Kft. 

taggyűlésébe Pipellán István képviselőt delegálja. A delegált képviselő 

képviseli az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésein. A képviselet során 

továbbítja a testület álláspontját, döntéseit. 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

3./ Egyebek 

 
Térmeg György polgármester: Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e valakinek beszámolója, 

kérdése. 

 

Vinklár László képviselő: Javasolta, hogy a szervezeti és működési szabályzatot módosítsa a testület, 

mert szerinte a 3 nap az előterjesztések megküldésére kevés, nem tud ennyi idő alatt felkészülni, és 

felelősségteljes döntést hozni. Javasolta, hogy legyen 3 munkanap vagy 5 nap rögzítve. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzatot a testület 2014. 

november 17. napján fogadta el,  - mely 2014. november 25. napjától hatályos - akkor ez a kifogás 

nem merült fel, pedig 5 nap állt rendelkezésére a testület tagjainak az áttanulmányozására. 

 

Horváth Gergely képviselő: Az előző szervezeti és működési szabályzatban 5 nap volt az 

előterjesztések megküldése. 
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dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy valóban 5 nap volt az előterjesztések  megküldésére 

álló határidő, azonban a 2014. november hatályos, és jelenleg is hatályos SZMSZ-ben 3 nap van, 

melyet a jelenlegi képviselő-testület egyhangúlag megszavazott, és elfogadott. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint elegendő a 3 nap a testületi ülésre 

történő meghívó kiküldésére és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések megküldésére, 

szükségtelennek tartja ezen okból történő módosítást. 

 

Pipellán István képviselő: Javasolta, hogy az SZMSZ maradjon úgy ahogy van, és ő bízik benne, 

hogy a jegyző asszony, ha előbb elkészül az előterjesztésekkel, nem várja meg a 3 napot a 

megküldésre. Úgy gondolja, hogy ebben az esetben tiszteletben kell tartani a jegyző munkáját, és 

tekintettel kell lenni a nagy mennyiségű munkájára is. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy a testület döntsön a szervezeti és működési szabályzat 

módosítása tárgyában. 

A felvetés kapcsán kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta 

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vinklár László képviselő javaslatát a szervezeti és 

működési szabályzat módosítása iránt elutasítja.” 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

141/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat 

Vinklár László képviselő javaslatának elutasításáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vinklár László 

képviselő javaslatát a szervezeti és működési szabályzat módosítása iránt 

elutasítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e valakinek beszámolója, 

kérdése a továbbiakban. 

 

Vinklár László képviselő: Javasolta a vagyonrendelet módosítását a tekintetben, hogy a polgármester 

hatáskörét szűkítse le a testület, tehát 1.000.000 Ft helyett 200.000 Ft-nál nagyobb értékű ingatlant 

ne idegeníthessen el a polgármester, és 600.000 Ft helyett 200.000 Ft legyen a szerződések 

megkötésére nyitva álló összeg. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogyha a testület ezen összeget módosítani kívánja, 

elfogadja, és a rendeletben foglaltak szerint jár el, mint ahogy ezt eddig is tette. 

A felvetés kapcsán kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta 

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonrendelet módosításával kapcsolatos 

döntését a következő rendes testületi ülésig elhalasztja, egyúttal utasítja a jegyzőt a rendelet tervezet 

elkészítésére, és a következő ülésre a képviselő testület elé terjesztésére.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

142/2014.(XII.01.) önkormányzati határozat 

Vagyonrendelet módosításának elhalasztásáról 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonrendelet 

módosításával kapcsolatos döntését a következő rendes testületi ülésig 

elhalasztja, egyúttal utasítja a jegyzőt a rendelet tervezet elkészítésére, és 

a következő ülésre a képviselő testület elé terjesztésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy az alakuló ülésen a polgármester ismertette programját, 

mely program bízik benne egyezik az ő elképzeléseivel. Jelezte célja, hogy az aszfalttal le nem fedett 

utak aszfalt burkolatot kapjanak, mely a 2014-2020 településfejlesztési program részeként az 

Önkormányzat megpályázhat. Megkérdezte, hogy a csatornaépítést mikorra tervezte a testület, mert 

az aszfalt burkolatot addig nem kellene helyrehozni. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2000 fő alatt lévő települések tekintetében az állam 

fogja a csatorna építéssel járó költségeket és kivitelezést megoldani, erre pályázati lehetőség nincs, 

és ezen állami szerepvállalások önkormányzati forrást nem igényelnek, de arra nem tud választ adni, 

hogy mikor kerül sor Vajtán a csatornahálózat kiépítésére. 

 

Horváth Gergely: Elmondta, hogy 2008. decemberében a Volán Zrt. törölt járatokat, melyek 

megnehezítették a vajtai lakosok életét, azonban Kókány Balázs vajtai lakos körbejárta a faut 

aláírásokat gyűjtve, és 2014. szeptemberétől a Volán Zrt. vissza állította a régi rendet. Ezúton szeretne 

köszönetet mondani Kókány Balázsnak a faluért tett közbenjárásáért. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy Vajta Község Önkormányzata írásos formában 

nyilvánítson köszönetet Kókány Balázs állampolgárnak. 

 

Horváth Gergely: Megkérdezte, hogy az Önkormányzat meddig kötött szerződést a Vertikál Zrt-vel. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy írásban a szervezeti és működési szabályzatba foglalt 

határidőn belül tájékoztatja a képviselőt. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy ő úgy olvasta az Mötv-ből, hogy az állampolgárok 

hozzászólhatnak a testületi ülésen az elmondottakhoz nem kell hozzá polgármesteri felhatalmazás. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az állampolgárok nem rendelkeznek tanácskozási 

joggal, így nem szólhatnak közbe főszabály szerint a testületi üléseken elhangozottakhoz, biztos 

benne, hogy ilyet nem olvashatott a képviselő az Mötv-ben. Azonban Vajta Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy 

felszólaljanak, azzal a kitétellel, ha a polgármester erre felhatalmazást ad. 

 

Horváth Gergely képviselő: Sérelmezte, hogy a közmunkások jelezték nem volt közmunkás nap. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ez nem kötelező ennek ellenére Vajtán mindig tartott 

a közmunkásoknak ebédet vagy egy kis ünnepséget. Ezt a hagyományt tartva szeptember végén 

megkérdezte a közmunkásokat, hogy szeretnének e lecsó kavalkádot tartani, azonban a közmunkások 

nem voltak partnerek ebben. Elmondta, nekik nem sérelmezték ezen problémájukat pedig minden 

reggel ott van velük, amikor veszik fel a munkát. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy ő úgy tudja a közmunkások a bérüket később kapták 

meg. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közmunkásokkal szerződése van az 

önkormányzatnak, mely szerződésbe meg van határozva egy határidő, és ezen határidőig kell a 
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bérüket elutalni, megfizetni. Az Önkormányzat mindig ezen határidőt betartva járt el, ezt bizonyítják 

az utalások, kifizetések szelvényei is, melyet rendelkezésre tud bocsátani, ha szükséges. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy őt személy szerint zavarja az, hogy Vajtán 

Tanácsköztársaság utca elnevezés létezik, és az Mötv-ben is benne van, hogy ilyen elnevezéseket nem 

lehet használni. 

 

Pipellán István képviselő: Elmondta, hogy amikor képviselő volt 8 évvel ezelőtt ezt a problémát 

felvetették, és megkérdezték az utcában élőket, hogy ragaszkodnak-e az elnevezéshez, és igen volt a 

válasz. Véleménye szerint ezt a kérdést nem kellene feszegetni.  

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy egyrészt a lakosság sem igényli, másrészt ez akkora 

többlet költséggel járna, hogy ezt nagyon kevés háztartás tudja megengedni magának, és jelezte, hogy 

ezen költségeket az Önkormányzat nem tudja átvállalni. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy Berek János jelezte felé, hogy az Önkormányzat tartozik 

neki fűkasza javítási díjjal, megkérdezte, hogy ez valóban így van-e. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Berek János nem felezte felé ezen problémáját. Az 

Önkormányzat valóban egy számlát nem fizetett ki, de ezen számla az önhiki támogatás részét képezi, 

ezért ezen pályázat elbírálásáig nem áll módjában az Önkormányzatnak rendezni a számlát. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy megkereste a vajtai polgárőrség vezetőjét és azt a 

tájékoztatást kapta, hogy anyagi gondokkal küzdenek, ráadásul még a működésük sem tisztázott 

teljesen. Elmondták, hogy az Önkormányzat által nyújtott féléves összeget, 150000 Ft-ot nem kapták 

meg, továbbá olyan gondokkal küzdenek, hogy a polgárőr autó műszakija lejár, és azt nem tudják 

kifizetni. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az aljegyző segítségével a vajtai polgárőr egyesület 

cégbírósági nyilvántartásba vételét elindították, így számára érthetetlen az a kifogás a polgárőrök 

részéről, hogy nem tisztázott a működésük. Elmondta, még nem küldte meg a bíróság a végzést, 

azonban nem látja akadályát a nyilvántartásba vételnek. Valóban nem kapta meg a polgárőrség a 

támogatást, ennek egy oka van, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan anyagi háttérrel, hogy 

ezt kivitelezni tudja. Elmondta, hogy a polgárőrséget mint magánszemély ő is támogatja és sok más 

polgár Vajtán, így mindig van annyi bevételük, mellyel működni tudnak. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy az Ady Endre utcában fekvőrendőrt helyezzenek 

el, mert sokan panaszkodtak, hogy gyorsan mennek az utcában az autók. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy természetesen figyelembe veszi ezen kérést, azonban 

az önkormányzat ezt kigazdálkodni nem tudja, mert kb. 500.000 Ft-ba kerül, de ha lesz ilyen irányú 

pályázat Vajta Község be fogja nyújtani támogatási igényét. 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,25 órakor a Képviselő-

testület nyilvános rendes ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  
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