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JEGYZŐKÖNYV 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének   

2015. február 12-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 
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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

20/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Cecei Óvoda Vajtai Tagintézmény nyitvatartási 

rendjének megváltozásáról 

21/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás költségvetésének 

elfogadásáról 

22/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésének elfogadásáról 

23/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek 3 évre történő meghatározásáról 

24/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról 

25/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Vajta név használatához való hozzájárulásról 

26/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Vajta, Szabadság tér 2. számú ingatlan székhelyként 

használatáról 

27/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet 3. számú függelékének 

módosításáról 

28/2015.(II.12.) önkormányzati határozat Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 

Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 

  

  

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-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 

 

Meghívottak:   Kiss Ágnes   pénzügyi előadó 

   Mészáros Istvánné  intézményvezető (óvoda)   

    

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. Cecei Óvoda vezetőjének tájékoztatása a Cecei Óvoda Vajtai Tagintézményének működéséről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Mészáros Istvánné óvodavezető 

2. Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi költségvetésének véleményezése 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

3. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének véleményezése 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

4.  Vajta Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

5.  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/319-1/2015. számú törvényességi felhívásában 

foglaltak elfogadásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

6.  Csonka Csaba kérelme a Vajtai Reménytelen Sport Egyesület bírósági bejegyzésével 

kapcsolatban 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

7.  Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosítása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

8. Együttműködési megállapodás Vajta Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 
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1./   Cecei Óvoda vezetőjének tájékoztatása a Cecei Óvoda Vajtai 

Tagintézményének működéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Mészáros Istvánné intézményvezető 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai 

részére, felkérte Mészáros Istvánné intézményvezetőt, hogyha szükségesnek látja egészítse ki az általa 

leírtakat. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a 

testületet, hogy sajnálatos esemény történt az óvoda életében, hiszen Berek Jánosné óvónő elhunyt. 

Ezen sajnálatos esemény miatt, azonban törvényes keretek között nem tudja működtetni az óvodát, a 

törvényi előírásokat az előterjesztés tartalmazza. Továbbá tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva hatósági ellenőrzést indított 

a Cecei Óvoda működésével kapcsolatban. Így a fennálló törvénytelen helyzetet mihamarabb meg 

kell szüntetni, mivel a köznevelésről szóló törvény 2015.01.01. napján hatályba lépett módosítása 

értelmében, ha szakmai jogszabálysértést követ el az intézmény, törölni kell a nyilvántartásból, a 

működési engedélyét be kell vonni. Elmondta, hogy az óvoda nyitásától a zárásáig az óvónőnek ott 

kell lennie, azonban ez a vajtai tagintézményben törvényesen nem tudjuk betartani, hiszen a heti 36 

órát meghaladja a munkaviszonya, ha marad a jelenlegi nyitva tartás. Javasolta, hogy addig ameddig 

új kolléganőt nem vesz fel az Óvoda. Javasolta, hogy a nevelési tanév végéig, június 30-ig napi 8 

órában dolgozzon az óvónő Vajtán hétfőtől-csütörtökig, pénteken Cecei Óvoda egyik óvónője 

helyettesítene, így a köznevelési törvényben foglaltak szerint törvényes lenne a működés. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy hány gyermek van beiratva az óvodába? 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy 11 gyermek van beiratkozva a vajtai óvodába. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy általában hány gyermek van az óvodában? 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy sajnos mindig van hiányzó. A következő 

nevelési évben a 11 gyermekből 4 tanköteles lesz, ebből a 4 gyermekből mindenképp 2 fő iskolába 

megy, a másik 2 gyermek szakértői vizsgálata még folyamatban van. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az elmondottak szerint sajnos nem lesz több gyermek 

az óvodában. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Alátámasztotta a polgármester úr következtetését, hiszen nem 

lesz több gyermek a vajtai óvodában, mivel a védőnőktől is tájékoztatást kért a gyermekekkel 

kapcsolatban, és az a válasz alapján a vajtai óvoda létszáma 11 főnél nem lesz több. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ő elfogadja az előterjesztést, de a testületnek a 

következő nevelési tanévben el kell gondolkodni az óvoda sorsáról, hiszen havonta az Önkormányzat 

1,2 millió forintot fizet a Társulásnak az óvoda működtetésére. Ezt a problémát a nyári időszakig meg 

kell oldania a testületnek, elmondta, hogy várja a testület tagjaitól a javaslatokat. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy az óvoda nyitva tartása 7,30-tól 15,30-ig 

módosuljon. Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy van-e még szabálytalanság ezen kívül az óvoda 

működésében. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy nincs szabálytalanság, a nyilvántartások 

megfelelően vannak vezetve. 
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Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy hány gyerektől érdemes az óvodát működtetni. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy 8 gyerektől kötelező óvodát működtetni. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy talán a képviselő úr arra gondolt, hogy gazdaságosan 

működjön az óvoda hány gyerek szükséges. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy gazdaságos sosem lesz egy óvoda működése, 

de az mindenképpen segítene a helyzeten, ha több gyermek járna az óvodába, mert akkor az állam 

több anyagi támogatást nyújtana, így az önkormányzatnak kevesebb hozzájárulást kellene fizetnie. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy 34 gyereknél sem működött gazdaságosan az óvoda. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy az állam nem nyújt annyi támogatást, hogy 

fedezze a kiadásokat, az önkormányzatnak mindig kell hozzájárulást fizetnie. 

 

Pipellán István képviselő: Megkérdezte, ha minden héten másik óvónő jön péntekenként 

helyettesíteni az óvodába az a gyerekek szempontjából nem rossz, hiszen véleménye szerint a 

gyerekek nem szokták meg. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy az ovis gyerekek nagyon könnyen 

alkalmazkodnak. Jónak tartja, hogy megismerkednek a cecei óvónőkkel a vajtai gyerekek, mert ha 

közös programok lesznek, mint például a farsang akkor felszabadultabban szórakoznak. 11 gyerek 

közösségi élményt nem ad egy gyereknek, sokkal jobb, ha többen vannak. 

 

Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy Cecén hány gyerek van. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: 84 gyerek van Cecén. Elmondta, hogy 2,5 éves kortól be lehet 

vinni a gyerekeket az óvodába, így Cecén áprilistól 90 gyerek lesz az óvodában. Megjegyezte 

gazdaságilag ez sem megoldás, de kevesebb hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy március 1-jétől a vajtai óvoda nyitva tartása 7,30-15,30 

alakuljon a nevelési év befejezéséig. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a cecei óvoda a nyár folyamán 

4 hetet lesz zárva, így a vajtai ovisokat a nyári időszakban fogadja a cecei óvoda. 

 

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: 

 

20/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Cecei Óvoda Vajtai Tagintézmény nyitvatartási 

rendjének megváltozásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megváltoztatja a Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodájának 

nyitvatartási rendjét a nevelési év befejezéséig 2015. 

június 30-ig. Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodájának 

nyitvatartási rendje 2015. március 1-jétől 7,30-15,30. 

Határidő: 2015. március 1. 
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Felelős: polgármester 

 

 

2./  Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi költségvetésének véleményezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

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

számára. Megkérdezte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt szeretné e kiegészíteni a leírtakat. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi 

költségvetési bevétele és kiadása 446.152 ezer forint. Ebből az összegből 89.162 ezer forint a Ccei 

Óvoda, 224.828 ezer Forint a Társulás, 132.162 Ft a Háló kiadásai és bevételei. Vajta tekintetében a 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás működéséhez havonta a fenti kiadási és bevételei főösszegek 

alapján 1.017.523 Ft. 

Vajta Község Önkormányzata a Háló működéséhez a 2015. évben 1.524.446 Ft-tal, a munkaszervezet 

működéséhez 192.479 Ft-tal, az iskolabusz működéséhez 34.125 Ft-tal, az óvoda működéséhez 

7.661.544 Ft-tal, az ügyelet működéséhez 2.797.685 Ft-tal járul hozzá a Dél-Mezőföldi Többcélú 

Társulás költségvetési tervezete alapján. 

 

Térmeg György polgármester: 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: 

 

21/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás költségvetésének 

elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. 

évi költségvetésének tervezetét. 

Határidő: 2015. március 15. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

3. /   Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

véleményezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 50.189 ezer forint. Tájékoztatta a testülete, hogy a 

Közös Hivatal költségvetése tartalmazza a Központi Orvosi Ügyelet költségvetését is, mivel az OEP 

a Közös Hivatallal kötött szerződést, azonban a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás tagjai 

hozzájárulásukkal egészítik ki az Orvosi Ügyelet bevételeit. A Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 29.584 ezer forint. Elmondta, hogy a személyi 

kiadások előirányzatainak tervezése során a köztisztviselők illetményalapja nem módosult, 

ugyanakkor a közös önkormányzati hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltak 

a közös önkormányzati hivatalon belüli munkakör átszervezésre, személyi változásokra, azon céllal, 

hogy teljesen áttekinthető legyen, a kiadások közül különállóan került kimutatásra a jegyző kiadása, 
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a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében változás nem történt, az előterjesztett költségvetésben 

külön szerepelnek Cece és Vajta községek köztisztviselőinek kiadásai.  

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az állami normatívákból tevődik össze, az állami 

normatíva erre a feladatra a 2015. évben jelentősen nem változik, összegszerűségében az előző évihez 

képest azonos szintű. 

 

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 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

22/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta 

a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi 

költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát. 

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetéséről az alábbi döntést hozta: 

 

I. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetését 50.189 ezer forint bevételi és 50.189 ezer 

forint kiadási előirányzattal elfogadja. 

A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 32.989 ezer forinttal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 9.740 ezer 

forinttal, dologi kiadás előirányzatot 7.460 ezer forinttal jóváhagyja. 

II. A Hivatal 2015. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem tartalmaz. A 

2015. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. 

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt 

megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez. A 

Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában 

nincsenek. 

 

III. A központi orvosi ügyelet bevételi főösszege 29.584 ezer forint, a kiadási főösszege 

29.584 ezer forint. A központ orvosi ügyelet bevételeinek nagy részét 19.984 ezer forintot 

Alap, Alsószentiván, Sáregres, Cece, Vajta települések hozzájárulásai teszik ki. 

 

IV. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece Nagyközség 

Önkormányzatának költségvetésében szerepel. 

 

V. A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 

Hivatal költségvetésének Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetésében történő 

megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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4. /   Vajta Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 

elfogadásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a költségvetés tervezete megküldésre került a testület 

tagjai részére. Elmondta, hogy az Önkormányzatnak a 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az 

Önkormányzatnak határozatban kell rögzítenie, hogy saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyeletiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő 3 évre nem vesz fel hitelt. Ezen határozati javaslat a mellékelt előterjesztés tartalmaz. 

 

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

javaslattal kapcsolatban. 

 

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: 

 

23/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Vajta Község Önkormányzata saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek 3 évre történő meghatározásáról 
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

29/A. §-a alapján – „Vajta Község Önkormányzata 

saját bevételeinek és adóságot keletkezető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása a 

költségvetési évet követő három évre” tárgyban 

készített előterjesztést megtárgyalta és megállapította, 

hogy az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen. 

 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: 2015. március 15.  

 

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy egészítse ki az 

előterjesztésben foglaltakat a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi előadó: Elmondta, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási 

és bevételi főösszege 72.466 ezer forint. A költségvetés tervezése során a dologi kiadások 

megtervezésekor az előző év november hónapjában beérkező számlákat vették alapul inflációt 

számolva rá. Az előző évi tervezéshez képest az adó bevétele tervezésekor az előző évben befolyt 

adókat tervezték be, nem pedig a várható és eddig be nem hajtott követelésekből származó 

bevételeket, hiszen ezek a számok jobban megfelelnek a valóságnak. A költségvetés nagy részét a 

társuláshoz való hozzájárulás teszi ki. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy volna igény könyvtár bővítésére, fejlesztésére. Elmondta 

amikor ő volt a művelődés szervező a központi könyvtárral volt egy megállapodós és annak keretében 

letétbe helyeztek könyveket a vajtai könyvtárban. Megkérdezte van-e a költségvetésben tervezve a 

könyvtári költségekre. 
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Kiss Ágnes pénzügyi előadó: Elmondta, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetésben 60.000 Ft 

összeget terveztek be a könyvtári feladatok ellátására, például folyóiratok, könyvek vásárlására. 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy segélyekre mennyi összeg került tervezésre. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi előadó: Elmondta, hogy 100.000 Ft temetési segély, 100.000 Ft eseti segély és 

50.000 Ft Bursa hungarica ösztöndíj hozzájárulás került megállapításra. 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogyha valamely esetben túlhalad a költségvetés, lehet-e 

módosítani. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy lehet, sőt kell módosítani akkor a költségvetési 

rendeletet, ha változás történik Vajta Község Önkormányzat költségvetésében. 

 

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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül  az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

5./  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/319-1/2015. számú 

törvényességi felhívásban foglaltak elfogadásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívással élt a rendeletek felterjesztésével kapcsolatban. A törvényességi felhívásban taxatív 

felsorolásra kerültek a felterjesztett rendeletek, és azok időpontjai. A felhívásban azt kifogásolja a 

Kormányhivatal, hogy egyes rendeletek nem kerültek feltöltésre a nemzeti jogszabálytárba, továbbá 

a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül nem érkeztek meg a rendeletek. 

Elmondta, hogy papír alapon valamennyi rendelet felterjesztésre került, így a Kormányhivatal tudott 

a rendeletek megalkotásáról, csupán elektronikus formában történt a mulasztás. 

Javasolta, mivel 2015. március 05. napjáig a Kormányhivatalnak válaszolni kell a törvényességi 

felhívásra eddig az időpontig eleget tesz a fel nem terjesztett rendeletek feltöltésének. 

 

Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy egyetért a javaslattal, azonban kéri, hogy ne csak a nemzeti 

jogszabálytárba, hanem a vajtai honlapra is kerüljenek fel a jegyzőkönyvek, és a rendeletek, melyek 

2014. évben keletkeztek. 
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Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot. 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

24/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkérte dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy a 

FEB/02/319-1/2015. számú törvényességi felhívásban 

meghatározott határidőre, 2015. március 05. napjáig a 

nemzeti jogszabálytárba az eddig fel nem töltött 

rendeleteket rögzítse, továbbá ugyanezen határidőig a 

2014. évben keletkezett jegyzőkönyveket, rendeleteket 

a Vajta Község honlapján jelenítse meg. 

Határidő: 2015. március 05. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6./  Csonka Csaba kérelme a Vajtai Reménytelen Sport Egyesület bírósági 

bejegyzésével kapcsolatban 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Csonka Csaba kérelmet nyújtott be a testülethez a 

bejegyzés alatt álló Vajta Reménytelen Sport Klub Egyesület nevében. Az egyik kérelmében kérte, 

hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az egyesület nevében szerepelhessen Vajta név, a másik 

kérelmében pedig kérte, hogy a testület határozatában járuljon hozzá ahhoz, hogy az egyesület Vajta, 

Szabadság tér 1. szám alatti ingatlant jegyeztesse be székhelyéül. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy a reménytelen jelző nevetséges az egyesület 

nevében, és csupán azért szavaz igennel, és járul hozzá a névhasználathoz, hogy a vajtai fiatalok sport 

tevékenysége biztosított legyen továbbra is. Ezt az elnevezést felháborítónak tartja. 

 

Vinklár László képviselő: Elmondta, véleménye szerint is a reménytelen kifejezés nem egy sport 

egyesülethez méltó elnevezés. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta az alábbi határozati javaslatok elfogadását, és javasolta 

továbbá, hogy Csonka Csaba Úrnak a testület írjon egy levelet – melyet minden képviselő aláírásával 

hitelesít - arról, hogy nem tartja méltónak egy sport egyesület elnevezésében a reménytelen kifejezést, 

változtassa meg az egyesület nevét. 

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

mellékelt határozat-tervezetet. 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

25/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Vajta név használatához való hozzájárulásról 
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Vajtai Reménytelen Sport Club Egyesület 

Vajta település nevét használja az elnevezésében. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

26/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Vajta, Szabadság tér 2. számú ingatlan székhelyként 

használatáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy Vajta Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonát 

képező Vajta, Szabadság tér 2. szám, 559/2 hrsz. alatti 

ingatlan a Vajtai Reménytelen Sport Club Egyesület 

székhelyeként bejegyeztesse. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

7./  Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az SZMSZ 3. függeléke hibás adatokat tartalmaz, ezért 

határozatban a testületnek ezt módosítania kell.  

 

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: 

 

27/2015.(II.12.) önkormányzati határozata 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet 3. számú függelékének 

módosításáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. 

számú függelékét. A 3. számú függelék teljes szövege 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 
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8./  Együttműködési Megállapodás Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy a Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. január 22-

ei ülésén megalkotta a szervezeti sé működési szabályzatát, meghatározásra került, hogy minden hét 

csütörtöki napján 10,00-14,00 óráig fogadóórát tartanak, így szükséges az irodahasználat, továbbá a 

nemzetiségi önkormányzat működése okán az együttműködési megállapodás elfogadása. Az 

előterjesztéshez mellékelt együttműködési megállapodást a Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

a 2/2015. (II.22.) önkormányzati határozatában elfogadta. 

 

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

kapcsán. Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

28/2015.(II.12.) önkormányzati határozat 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 

Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

az Együttműködési Megállapodást a Vajtai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, mely Együttműködési 

Megállapodás teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete 

tartalmaz. A Képviselő-testület felhatalmazza Térmeg 

György polgármestert az Együttműködési Megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,29 órakor a Képviselő-

testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


