Ikt.szám: ………….-2/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
35/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
36/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
37/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
38/2015. (II.26.) önkormányzati határozat
39/2015.(II.26.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Helyiségbérleti szerződés megkötéséről
Vajta 808. hrsz-ú ingatlan ideiglenes építési
tilalmának levételéről
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról
szóló döntése személyes érintettség miatt
Haszonbérleti szerződés megkötéséről
Dél-Mezőföldi
Turisztikai
Desztináció
Menedzsment Egyesülethez való csatlakozásról

RENDELET
SZÁMA
2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet
5/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet

6/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
a szociális ellátások helyi szabályairól
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról
természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
21/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
20/2014.(XI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Meghívottak:

járáshivatal-vezető (Sárbogárd)

Simon János

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.
Külön köszöntötte Simon János járáshivatal vezető Urat.
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.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet megalkotásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
2.
Szociális rendelet megalkotásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3.
Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új
rendelet alkotása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
4.
Csülök Bt-vel bérleti szerződés megkötése
Előadó: Térmeg György polgármester
5.
Berek-Szabó Dóra kérelme
Előadó: Térmeg György polgármester
6.
Haszonbérleti szerződés megkötése
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
7.
21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
8.
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
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9.

Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dél-Mezőföld Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülethez való csatlakozás
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet
megalkotásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai
részére, felkérte dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogyha szükségesnek látja egészítse ki az általa
leírtakat.
dr. Marinka Nikolett aljegyző:
Elmondta, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezik arról,
hogy nem vezethető be rövid megjelölés a jogszabály tervezetének preambulumában, bevezető
részében, azonban a Rendelet preambulumában rövid megjelölés található, mely ellentétes az előbb
hivatkozott jogszabályi rendelkezéssel. Mivel a preambulumot módosítani nem lehet, ezért szükséges
a hatályon kívül helyezése a jogszabálynak. Továbbá a képviselő-testület jogszabálysértést követett
el azáltal, hogy nem szabályozta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére
történő szüneteltetésének eseteit, az üdülőként nyilvántartott és az időlegesen használt ingatlanokra
vonatkozó részletes szabályokat, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
Elmondta, hogy az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-5740/2013. számú ügyében kimondta,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony tartalmát a jogszabályok és a
közszolgáltatási szerződés állapítják meg, a közszolgáltató nem élvezhet szabadságot abban, hogy
milyen térfogatú edények használatát biztosítja az ingatlanhasználók részére a Hvhr. 6. §-a alapján.
A képviselő-testület törvénysértést követett el, azzal, hogy a 120 literes gyűjtőedénynél kisebb edényt
nem biztosít a kevesebb hulladék elszállítását igénylő lakosok számára, és ezáltal számukra nem
biztosítja az arányos díjfizetés lehetőségét.
A Rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjában és a 18. § (1) bekezdésében hivatkozott jogszabályi helyek
jogszabálysértőek, hiszen a hivatkozott Hgt. 13. §-át, a Hgt. 108. §-a 2013. január 01. napjától
hatályon kívül helyezett.
Elmondta, hogy szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése az előterjesztésben taxatív felsorolt
indokok alapján, és ezen hibákat figyelembe véve kerül megalkotásra az új rendelet.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e valakinek kérdése a rendelet tervezettel
kapcsolatban.
Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy az aljegyző asszony megelőzte a kérdését a rendelet
tervezet elkészítésével, hiszen, így ezáltal felsorolásra kerül a rendeletben, hogy kisebb edények,
például 80 literes edények is igénybe vehetők. Elmondta egyetért a rendelettel, és kéri továbbá, hogy
a Hivatal keresse meg a Vertikál Zrt.-t, hogy tájékoztassa a lakosságot a kisebb térfogatú edények
igénybevételéről.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztatásnak eleget tesz a hivatal.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 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
2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2./

Szociális rendelet megalkotásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a rendelet tervezete megküldésre került a testületi
tagok számára. Megkérdezte dr. Marinka Nikolett aljegyző nőt szeretné e kiegészíteni a leírtakat.
dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy alapjaiban megváltozik a szociális ellátási rendszer
Magyarországon. 2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe kerül,
így az önkormányzatok hatásköréből kikerül a rendszeres szociális segély, és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás. Tájékoztatta a testületet, hogy február 28-ig az önkormányzatoknak meg kell
alkotnia a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletet, mely igazodik a jogszabályváltozásokhoz. Az
előterjesztés mellékleteként megküldött rendelet tervezet szerint 3 ellátási csoport létezik Vajta
településen a települési támogatások, és a rendkívüli települési támogatások, továbbá a köztemetés.
Valamennyi ellátási forma a polgármester hatáskörébe kerülne a tervezet alapján, és a jogorvoslat a
képviselő-testület hatásköre lenne. A települési támogatások között ellátást nyújt az önkormányzat
lakásfenntartási támogatás, és gyógyszertámogatás tárgyában. A rendkívüli támogatások között
szabályozza a tervezet a temetési támogatást, és az eseti támogatásokat, mely eddig az átmeneti
segélyek voltak. A támogatások részletes szabályait a tervezet tartalmazza.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 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
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
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/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

3. /

Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül
helyezése, új rendelet alkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy 2014. január 18. napján hatályba lépett a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.), egyúttal hatályon kívül helyezésre került
az országos népszavazásról és nép kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény, valamint az Ötv.
népszavazásra vonatkozó része. Az Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási eljárásról – 2014.
október 1. napján lépett hatályba, azzal az átmeneti rendelkezéssel, mely szerint az október 1-jét
megelőzően kitűzött helyi népszavazási eljárásban, a kitűzéskor alkalmazandó rendelkezéseket kell
alkalmazni. Az Nsztv. a népi kezdeményezést nem szabályozza külön, annak intézménye
megszüntetésre került. Az Nsztv. leszűkíttette az önkormányzatok rendeletalkotási körét azzal, hogy
csupán a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról rendelkezhet,
ami nem lehet kevesebb a választópolgárok 10 %-ánál és nem lehet több mint a választópolgárok 25
%. A tervezet alapján település választópolgárainak 20 %-a szükséges a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez.
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
rendelet tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

4. /

Csülök Bt-vel bérleti szerződés megkötése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai
részére, azonban egy módosítást javasol, mivel a bérleti díj összege az előző szerződésben módosult
2012. június 12. napján 50.000 Ft/hó-ról 57.500 Ft/hó összegre.
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Vinklár László: Javasolta, hogy az infláció mértékéhez képest minden évben a testület vizsgálja felül
a bérleti díj összegét, továbbá javasolta, hogy az 5 év helyett 1-2 évre kössön szerződést az
önkormányzat.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy logikusabb az 5 év, hiszen a képviselő ciklus is öt év,
így a szerződés hosszabbításokat el tudják kerülni, de a szerződés évenkénti felülvizsgálatával
egyetért.
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:
35/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
Helyiségbérleti szerződés megkötéséről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
bérbe adja Csülök Bt. Siófok, Bajcsy-Zs. utca 46-48.
szám alatt székhelyű az Önkormányzat tulajdonában
lévő 7041 Vajta, Szabadság tér 14. szám alatti, 739/2
hrsz-ú ingatlant. A bérleti szerződést az Önkormányzat
és a Csülök Bt. határozott időre köti meg 2015. január
1. napjától 2020. december 31. napjáig. A bérleti díj
összege 57.500 Ft/hó azaz ötvenezer forint.
A képviselő testület fenntartja a jogot, hogy évente a
bérleti díj összegét felülvizsgálja az infláció
mértékéhez igazodva.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./

Berek-Szabó Dóra kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Berek-Szabó Dóra és párja Berek Viktor Vajtán
szeretne építkezni a Vajta 808 hrsz-ú ingatlanon, azonban az önkormányzat erre a telekre ideiglenes
építési tilalmat jegyeztetett be 1966. évben. A kérelemben kéri az ingatlan tulajdonosa, hogy az
önkormányzat az ideiglenes építési tilalmat vegye le.
Nem tartja indokoltnak ezen tilalom fenn álltát, ezért javasolta a tilalom levételét, ezzel is támogatva
a Vajtára költöző fiatal párt.
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:
36/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
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Vajta 808. hrsz-ú ingatlan ideiglenes építési
tilalmának levételéről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
1966.12.09. napján Földhivatalnál bejegyzett Vajta
808. hrsz-ú ingatlanra történő ideiglenes építési tilalom
levételét rendeli el. Felkéri az aljegyzőt, hogy a
képviselő-testület döntését továbbítsa az illetékes
Járási Földhivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

6./

Haszonbérleti szerződés megkötése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy mivel érdekelt a haszonbérleti szerződéssel
kapcsolatban, ezért bejelenti érintettségét.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötése tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg
György polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötése
tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt kizárta.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy 2014. szeptember 30. napján lejárt a Térmeg György
és az önkormányzat között kötött haszonbérleti szerződés. Térmeg György nyilatkoztatva lett a a
további bérlési igényről, mely során az a válasz érkezett, hogy további években is kívánja bérelni a
0152/32 hrsz-ú ingatlant. Az előterjesztés a testület tagjai részére megküldésre került.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy a lejárt bérleti szerződésnek a bérleti díja a képviselők
szerint helytálló-e, és megkérdezte a polgármestert, hogy valóban 93.000 Ft összeget fizetett-e meg
minden évben.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy minden évben fizetett bérleti díjat.
Vinklár László: Jelezte, hogy a 2012. szeptember 12-én tartott testületi ülésen az akkori képviselőtestület úgy határozott a 160/2012. (IX.12.) önkormányzati határozatában, hogy a haszonbérleti
szerződést módosítja és a bérleti díj összegét 25.000 Ft/ha állapítja, meg, így a 12,66 ha terület után
a fizetési kötelezettség 316.500 Ft/év. Megkérdezte, hogy ezen összeg alapján lett e befizetve a 2013.
évi bérleti díj és miért nem ezen összeg után készült az előterjesztés.
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dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az iktató rendszerben csak az eredeti szerződést
szerepelt, nem tudott a szerződés módosításáról, de természetesen az előterjesztésben javasolt
határozatot módosíthatja a képviselő-testület. Az eredeti szerződés alapján történt a bérleti díj
megfizetése, áfa nélkül, függetlenül attól, hogy a szerződés áfát is tartalmaz, hiszen a bérleti díjnak
nincs áfa vonzata.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy erről a polgármesternek tudnia kellett volna, elfogadja az
adminisztrációs hibát, hiszen mindenki hibázhat, de azt nem fogadja el, hogy a polgármester nem
vette figyelembe a módosítást.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ő az általa rendelkezésre álló szerződés alapján
rendben megfizette a bérleti díjat, az adminisztrációs hibáért nem tartja magát felelősnek, de
természetesen a különbözetet megfizeti az önkormányzat által kiállított számla alapján.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy a polgármester fizesse meg a 2013. évre a
különbözetet, mely 223.500 Ft, és a 2014. évre a 316.500 Ft bérleti díjat, melyet az önkormányzat
számlázzon ki Térmeg Györgynek.
Pipellán István képviselő: Javasolta, hogy a 10 év időtartam helyett 5 év legyen a bérleti szerződés
hossza.
Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy egyetért Pipellán István képviselő társával a szerződés
időtartamára vonatkozóan, és jelezte, hogy az adminisztrációs hiba az előző testület és az akkori
hivatal hibája.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
módosítja úgy a testület, hogy a bérleti díj összege 316.500 Ft/év, vagyis 25.000 Ft/ha a 12,66 ha
szántó után, és a szerződés időtartama 2015. március 1-2020. november 30. legyen.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotta:
38/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
Haszonbérleti szerződés megkötéséről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
haszonbérbe adja Térmeg György 7041 Vajta, Kossuth
L. utca 5. szám alatti lakosnak az Önkormányzat
tulajdonában lévő 0152/32 hrsz-ú ingatlant. A
haszonbérleti szerződést az Önkormányzat és Térmeg
György határozott időre köti meg 2015. március 1.
napjától 2020. november 30. napjáig. A bérleti díj
összege 316.500 Ft/év azaz háromszáztizenhatezerötszáz forint/év.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert,
hogy a haszonbérleti szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

7./

21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
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/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2014. november 17-ei ülésén
megalkotta a 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről. A rendeletben a képviselő-testület úgy határozott, hogy a
kérelmeket 2015. január 10. napjáig nyújthatják be a kérelmezők, mely határidő jogvesztő volt.
A Képviselő-testület valamennyi határidőben benyújtott kérelmet megtárgyalta, a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló
46/2014. (IX. 25.) BM rendeletében foglaltak alapján.
Tekintettel arra, hogy a rendeletben foglalt jogvesztő határidő 2015. január 10. napján letelt, és az
addig benyújtott kérelmeket a testület megtárgyalta, a rendelet így célját veszti, ezért javasolta annak
hatályon kívül helyezését.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés
kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
rendelet tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

8./

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása,
mivel az SZMSZ X. fejezetében még szerepel a helyi népi kezdeményezés intézménye, mely
megszűnt 2014. október 1. napjától, ezért szükséges törölni a fejezet címéből ezen kifejezést, így
Helyi népszavazás, lakossági fórumok szerepelne a módosítás következtében.
Jelezte, hogy szükséges továbbá a módosítás a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése miatt, mivel az SZMSZ 64. §-a
helyébe a „A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.”szövegrész lép.
Az SZMSZ 1. számú mellékletének a módosítása a 2015. március 1-től hatályos szociális ellátás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott változások miatt szükséges. Így
polgármesteri hatáskörbe kerül valamennyi szociális ellátási forma.
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Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés
kapcsán. Szavazásra bocsátotta az alábbi rendelet tervezetet:

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

9./

Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülethez való
csatlakozás
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció
Menedzsment Egyesület pályázatok figyelésével, és lebonyolításával foglalkozik. Az Egyesület az
előző évben a LEADER projektek lebonyolítását segítette. Elmondta, hogy javasolja az
Önkormányzat egyesülethez való csatlakozását, mert ezáltal a pályázati lehetőségek széles köre
nyílhat meg.
Pipellán István képviselő: Elmondta, hogy a megállapodás 1./a) pontja alapján nem javasolja a
megállapodás megkötését.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotta:
39/2015.(II.26.) önkormányzati határozat
Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment
Egyesülethez való csatlakozásról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik a Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció
Menedzsment Egyesülethez. Felhatalmazza a
Képviselő-testület Térmeg György polgármestert az
Egyesülettel való Együttműködési Megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Térmeg György polgármester: Megkérdezte a testület tagjait, hogy napirenden kívül van-e valakinek
észrevétele, hozzászólása.
Pippelán István képviselő: Megkérdezte, hogy a Mészáros ügyben történt e előrelépés az út
karbantartásával kapcsolatban.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Polyák Sándornéval egyeztetett ez ügyben, hiszen ő
intézte a szerződések megkötését és a felszólításokat is, aki a következő hétre ígérte segítségét.
Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy súlyadó kérdésben kihez lehet fordulni.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy március elejétől minden szerdán egy hónapig az
adóügyekkel foglalkozó kolléganő a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Vajtai Kirendeltségén
fogadóórát tart 13,00-16,00 óráig, így akinek kérdése van az említett napon és időtartamban felteheti
kérdéseit a gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, és iparűzési adó tekintetében.
Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy lehetne e a temetőnél egy bokorsort építeni, hogy a
temető fizikai határa jól látható legyen.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy nagyon költséges lenne, ezt nem javasolja, a temető
határa véleménye szerint így is megállapított.
Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy az alapi utat ki lehetne-e szélesíteni, ha igen ez a
munkát a közmunkásokkal végre lehetne hajtatni.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ennek semmi akadálya, a jövő héttől a közmunkásokat
az alapi út kiszélesítésével is megbízza.
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,44 órakor a Képviselőtestület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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