Ikt.szám: 1125-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 15-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
213/2014.(XII.15.) önkormányzati határozat
214/2014.(XII.15.) önkormányzati határozat
215/2014.(XII.15.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Belső ellenőr megválasztásáról
Vajta Község Önkormányzata 2015. évi belső
ellenőrzési terv elfogadása
Vajta Község Önkormányzata 2015.
évi
munkatervének elfogadásáról

RENDELET
SZÁMA
22/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
az Önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 1300 órai
kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről.
Az ülés helye:

Vajta Faluház Nagyterme
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Horváth Gergely
Pipellán István
Vinklár László

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett
Simon János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

aljegyző
FMK Sárbogárdi Járási Hivatal hivatalvezető

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.
Belső ellenőr megválasztásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
2014. évi belső ellenőri terv megtárgyalásáról
Előadó: Térmeg György polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző
3.
Vajta Község Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Vajta Községi Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző
5.
Egyebek
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Belső ellenőr megválasztásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György: Elmondta, hogy tavaly és az azt megelőző években a Szántó és Társa végezte a belső
ellenőrzését az Önkormányzatnak. Beigazolódott, hogy nem teljes körű, pontatlan volt a belső
ellenőrök munkája, így ajánlatot kért más belső ellenőrtől is. Az előterjesztésben Tömpe és Kiss Belső
Ellenőrzési Betéti Társaság ajánlatát ismerhette meg a testület. Elmondta, hogy az ajánlat alapján egy
vizsgálat 60.000 Ft-ba kerül. Elmondta, hogy az ajánlatot tevő belső ellenőr a „Háló” Dél-Mezőföldi
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Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál bizonyította rátermettségét a feladat elvégzésére.
Megkérdezte van e kérdés a napirenddel kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„ Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Tömpe és Társa Ellenőrzési Betéti
Társaságot, hogy Vajta Község Önkormányzat belső ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által
meghatározott belső ellenőri terv alapján.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
213/2014.(XII.15.) önkormányzati határozat
Belső ellenőr megválasztásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a Tömpe és Társa Ellenőrzési Betéti
Társaságot, hogy Vajta Község Önkormányzat belső
ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által
meghatározott belső ellenőri terv alapján.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

2./

2014. évi belső ellenőri terv megtárgyalásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Felkérte dr.
Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy egészítse ki a leírtakat.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Javasolta, hogy az Önkormányzat első ízben a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal létszámgazdálkodását vizsgálja, hiszen a 2014. évben nagymértékű volt a
fluktuáció. Másrészt szükséges a 2014. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése is.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az elhangzottak alapján belső ellenőrzés keretében a
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal létszámgazdálkodása, a 2014. évi költségvetési beszámolóban
foglaltak kerülnek ellenőrzésre.
Az ellenőrzési tervet megismerhették a Testület tagjai, megkérdezte, hogy van-e kérdése napirendi
pont tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat
javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
214/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzata 2015. évi belső
ellenőrzési terv elfogadása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta Vajta Község Önkormányzata
2015. évi belső ellenőrzési tervét.
Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.
Felelős: jegyző
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Határidő: 2015. december 31.

3./

Vajta Község Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Javasolta, hogy a
rendes testületi ülések a tervezett hónapokban a hónap utolsó hétfői napjára essen.
A 2015. évi munkatervet megismerhették a Testület tagjai, megkérdezte, hogy van-e kérdése
napirendi pont tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat
javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
215/2014.(XII.15.) önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzata 2015. évi
munkatervének elfogadásáról
Vajta
Község
Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta Vajta Község Önkormányzata
2015. évi munkatervét.
A 2015. évi munkatervet a határozat melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./

Vajta Község Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Elmondta, hogy
a 2014. december 1. napján tartott testületi ülésen a Képviselő-testület úgy határozott a 142/2014.
(XII.01.) önkormányzati határozatában, hogy az Önkormányzat vagyonrendeletét 2 pontban
módosítani kívánja, az ülésen elhangzott 2 pont módosításával elkészítette a rendelet tervezetet
Térmeg György polgármester: A rendelet tervezetet megismerhették a Testület tagjai, megkérdezte,
hogy van-e kérdése napirendi pont tárgyában.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta az alábbi rendeletet:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelete
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az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
7/2013.(VI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

5./

Egyebek

Térmeg György polgármester: Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e valakinek beszámolója,
kérdése.
Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy Mészáros József, aki 1,5 évvel ezelőtt vállalta, az
önkormányzattal kötött szerződésben, hogy az önkormányzati utat használhatja annak fejében, hogy
az utat rendben tartja, gondozza. Jelezte, hogy az út járhatatlan, a megállapodásban foglaltaknak nem
tett eleget Mészáros József.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte Simon János járási hivatalvezetőt, hogy a Homok Kft.
képviseletét Térmeg György polgármester képviselte az előző években, azonban véleménye szerint
ez összeférhetetlen volt, melyet a polgármester nem jelentett be.
Simon János járási hivatalvezető: Elmondta, hogy nem törvényességi szempontból van jelen az
ülésen, hanem azért, hogy az önkormányzatok és a Kormányhivatal között egy szoros együttműködés
alakuljon ki. Az önkormányzatok felügyeleti szerve a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Osztálya. Ha törvénytelenség történik a törvényességi osztály jelzi, és gondoskodik annak
megszüntetéséről, de tudomása szerint ilyen jelzés nem történt az önkormányzat felé.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy valóban él ez a megállapodás, és az önkormányzat fel
is szólította Mészáros Józsefet az út rendben tartására, a megállapodásban foglaltak teljesítésére,
azonban erre válasz, teljesítés nem történt. Megígérte, hogy az aljegyző asszonnyal újra előveszik a
megállapodást és az ügyben keletkezett dokumentumokat, felülvizsgálásra kerül az ügy.
Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy a polgárőrség problémáján, jelesül a polgárőr autó
műszaki vizsgája letételén az önkormányzat tud e segíteni.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy eddig az önkormányzat pénzügyi helyzete nem tette
lehetővé a költségvetésben megállapított 150.000 Ft támogatás megadását, azonban megígéri, hogy
a következő nap az önkormányzat a költségvetésben szereplő 150.000 Ft támogatást elutalja a vajtai
polgárőrség számlájára, így megoldódhat a műszaki vizsga problémája is.
Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy az önkormányzat 2012. évben egy véleménye szerint
inkorrekt döntést hozott azzal, hogy a közalkalmazottaktól megvonták a cafetériát. Megkérdezte,
hogy van-e esély arra, hogy újra kapjanak cafetériát a közalkalmazottak, hiszen ez az ígéret állt az
akkori levélben.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy valóban ez a döntés született 2012-ben az anyagi
helyzet okán, és ez a helyzet sajnos nem változott, természetesen a költségvetés tervezésénél
felmerülhet ez a kérdés, de a jelenlegi anyagi helyzetet látván nem sok esélyt lát a cafetéria újbóli
adására. Elmondta, amint lehetőség nyílik rá újból bevezeti az önkormányzat ezen juttatás nyújtását.
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Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte hány forint volt pontosan, és mikor volt az adósság
konszolidálás.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a következő ülésre behozza a pontos adatokat az
adósságkonszolidálásról.
Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy miért nincs jegyzőkönyv hitelesítő, mert ez eddig
szokás volt.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ nem tartalmaz erre
vonatkozó kötelezést, és az Mötv. sem. Az önkormányzat nem szokások, hanem jogszabályok alapján
működik.
Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy nem fogadja el a választ. Megkérdezte, hogy valóban a
Hálóban vezető váltás történt.
Térmeg György polgármester: Elmondta a Hálóban vezető váltás történt.
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,00 órakor a Képviselőtestület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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