Ikt.szám: ………….-2/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 13-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
44/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
45/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
46/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
47/2015. (IV.13.) önkormányzati határozat
48/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
49/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
50/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
51/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
52/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
53/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
54/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Vajtai
Közhasznú
Egyesület
2014.
évi
beszámolójának elfogadásáról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról
Döntés az ivóvíz rendszer vagyonértékeléséről
Vajtai Sport Egyesület 2014. évi beszámolójának
elfogadásáról
Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről szóló
tájékozató elfogadásáról
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Köztisztviselők
teljesítménykövetelményeinek
alapját képező 2015. évi célok meghatározásáról
Döntés a helyi építési szabályzat, településrendezési
terv módosításáról
Vertikál Zrt.-vel hulladékelszállítási szerződés
megkötéséről
Védőnő kérelmének elbírálásáról

57/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat

Fejér
Megyei
Kormányhivatal
helyi
önkormányzatok
törvényességi
felügyeletével
kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési tervének
elfogadásáról
Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulás csatlakozási szándékról
Óvodai
beíratást
megelőző
hirdetmény
közzétételéről
Döntés pályázat benyújtásáról terepjáró beszerzésére

58/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat

Döntés Toyota Hiace gépjármű eladásáról

59/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat

Pipellán István szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Pipellán István Vajtai Homok Kft-ben történő
képviselet lemondásának elfogadásáról
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról
szóló döntése személyes érintettség miatt
Vinklár László szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Vajtai Homok Kft. taggyűlésbe delegálásáról

55/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
56/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat

60/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
61/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
62/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
63/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
64/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
65/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat

Döntés megbízási szerződés megkötéséről JV Berek
Kft-vel
Vajtai Reménytelen Sport Egyesület támogatásáról

66/2015. (IV.13.) önkormányzati határozat

Döntés ultrahang gép vásárlásával kapcsolatban
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RENDELET
SZÁMA
7/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet
8/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
20/2014.(XI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-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

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett
Meghívottak:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

aljegyző

Nyikosné Katzenberger Erika
Hordó Heléna

járáshivatal-vezetőhelyettes (Sárbogárd)
Vajtáért Közhasznú Egyesület

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 Nyikosné Katzenberger Erika járáshivatal vezető-helyettes asszonyt.
Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, és 3 ellenszavazattal a napirendi
pontokra tett javaslatot nem fogadta el.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy nem szavazták meg a
napirendi pontokat.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy a jegyző asszonynak küldött egy email-t, melyben jelezte,
hogy napirendre kívánja hozni a Térmeg György polgármesterrel kötött haszonbérleti szerződést,
mert látni szeretné a tartalmát, továbbá azon befizetések igazolását, hogy Térmeg György befizette
az Önkormányzat felé a haszonbérlet tartozását.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy több okból nem szerepel a napirendek között a
képviselő úr email-ben foglalt kérése. Egyrészt nem a jegyző, hanem a polgármester hívja össze a
képviselő-testület ülését, és határozza meg a meghívóban foglaltakat, továbbá rendkívüli ülés
összehívásának indítványához a képviselők egynegyedére van szükség a szervezeti és működési
szabályzatban foglaltak alapján, melyhez a képviselő úr egyedül kevésnek bizonyul. Másrészt az
elektronikus üzenet küldésekor nem gyakorolhatta képviselői jogait, így nem érti a képviselő
felháborodását.
Térmeg György polgármester: Megkérte az aljegyző nőt, hogy gondoskodjon a szerződés és a
bankszámlakivonatok ülésre történő behozataláról, addig szünetet rendel el.
Szünet 13:05 órakor
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Térmeg György polgármester: Megnyitotta újból a Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestületének ülését 14 óra 15 perckor. Megállapította, hogy a képviselők megtekintették a
haszonbérleti szerződést, és a befizetést igazoló bankszámla-kivonatokat, melyet tudomásul vettek.
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, egyhangúlag a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.

Elfogadott napirendi pontok:
1.
Vajtáért Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolója
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évről szóló beszámolója
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3.
Ivóvíz viziközmű rendszer vagyonértékeléséről való döntés
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Vajtai Sport Egyesület 2014. évi beszámolója
Előadó: Térmeg György polgármester
5.
Tájékoztatás a Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről
Előadó: Térmeg György polgármester
6.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
7.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
8.
Teljesítménycélok elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
9.
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
10. Helyi építési szabályzat, településrendezési terv módosítása
Előadó: dr. Marinka Nikolett
11. Vertikál Zrt.-vel hulladékgazdálkodási szerződés megkötése
Előadó: Térmeg György polgármester
12. Védőnő kérelme
Előadó: Térmeg György polgármester
13. Tájékoztatás a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015.
évi ellenőrzési munkatervéről
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
14. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás csatlakozási szándékról való döntés
Előadó: Térmeg György polgármester
15. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről döntés
Előadó: Térmeg György polgármester
16. Terepjáró gépjármű beszerzésére pályázat benyújtása
Előadó: Térmeg György polgármester
17. Döntés Toyota Hiace gépjármű eladásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
18. Pipellán István képviselő kérelme
Előadó: Térmeg György polgármester
19. Megbízási szerződés megkötése JV Berek Kft-vel
Előadó: Térmeg György polgármester
20. Vajtai Reménytelen Sport Egyesület kérelme
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Előadó: Térmeg György polgármester
21.

Cece Nagyközség Önkormányzatának ultrahang gép vásárlásához hozzájárulásának kérése
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Vajtáért Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolója
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy szóban kívánja
Hordó Heléna a beszámolóját előadni, így írásos beszámoló nem érkezett a testület felé. Felkérte
Hordó Heléna elnököt, hogy számoljon be az egyesület 2014. évi munkájáról.
Hordó Heléna egyesület elnöke:
Tisztelt Képviselő Testület! Egyesületünk a tavalyi évben is folyamatosan azon dolgozott, hogy
településünk kulturális életét színesebbé tegye az általa szervezett programokkal. A tavalyi év
folyamán egyesületünk az önkormányzattól anyagi támogatásban nem részesült. A működéshez
elengedhetetlenül szükséges 100.000.-forintot adományokból és tagdíjakból fedeztük. Működési
költségünk a könyvelő díjából, a bankszámla vezetési díjból, posta költségből áll. Ezeket a költségeket
ki kell fizetnünk, hogy egyáltalán működni tudjon az egyesület. A rendezvények költségeit a
felajánlott adó 1 %-ából finanszírozzuk. Az egyesület működtetésében aktívan hárman veszünk részt,
hárman végezzük a programok tervezését, szervezését, díszítést, ajándéktárgyak beszerzését,
lebonyolítást és takarítást, minden az egyesülettel kapcsolatos szellemi és fizikai munkát. Az
alábbiakban bemutatjuk a tavalyi évi munkáinkat, amit továbbra is ellenszolgáltatás és fizetség nélkül
végzünk. Egyesületünk az előző évekhez hasonlóan egész évben folyamatosan tartja zumba edzéseit,
a hét három napjában másfél órában. Természetesen bárki ingyenesen vehet részt ezeken az órákon,
mindenféle kötöttség nélkül. Az évek alatt nagyon jó és összetartó csapat alakult ki, ahol több
korosztály képviselteti magát. Az elmúlt évben a lányok több felkérést is kaptak, hogy mások előtt is
megmutathassák tudásukat. Felléptek a Vajtai tánc kavalkádon, a Tolna Megyei Polgárőrnapon
valamint a Bikácsi Falunapon. Mindenhol nagy sikert arattak a dinamikus és minőségi
produkciójukkal. A csapat fellépő ruháját részben pályázaton nyertük, valamint a tagok saját maguk
vásárolták. A csapat életében immár hagyomány, hogy a sárbogárdi zumba csapat meghívásának
eleget téve év vége felé közeledve részt vesznek egy jótékonysági zumba partyn ahol rászoruló
családok számára gyűjtenek élelmiszerre. Így nem csak a fergeteges fellépéseikkel, hanem jó
szívükkel is viszik falunk jó hírét. Itt ezt még annyival egészíteném ki, hogy az idei évben meghívást
kaptak Székesfehérvárra is egy, ahova a megye legjobbjait várták és ők oda is bekerültek és ez is egy
nagy eredmény azt gondolom. A tavalyi évben is megrendeztük a gyermek farsangot, sokat
készültünk rá, díszítettünk, tárgyi adományokat gyűjtöttünk, így minden beöltözött gyermeknek
ajándékcsomaggal köszöntük meg a részvételt, mindenkinek jutott édesség, mosolygós labda és társas
játék is, lufi hajtogatással színesítettük a rendezvényt. A megmaradt édességet a vajtai óvodásoknak
vittük el ajándékba. Természetesen segítettük a tavalyi évben több önkormányzat által szervezett
rendezvényen, a nőnapon díszítettünk, terítettünk és a takarításban is segítettünk, a Márton napi
Vigasságok rendezvényen a terem díszítésével járultunk hozzá, melyhez az adott anyagokat
egyesületünk biztosította. Az IKSZT által szervezett gyermeknaphoz a rendezvény lebonyolításához
szükséges eszközökkel és ajándéktárgyakkal járultunk hozzá. Tavasszal megrendeztük az első
Egészségnapot vajtán, a nyugdíjas klubbal együttműködve. A rendezvényre látogatók sok hasznos
tanáccsal lettek gazdagabbak, és ingyenesen, előzetes bejelentkezés nélkül vehettek részt
szakemberek által elvégzett szűrővizsgálatokon. A Sárbogárdi Pillantás Optika jóvoltából minden
látással kapcsolatos kérdésre választ kaphattak az érdeklődők, a szemész szakorvos által végzett
vizsgálatokon mindenki részt vehetett és a helyszínen megrendelhette a szemüvegét. A Rehab
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Hungária Kft. ortopédiai szaktanácsadással, vércukorszint méréssel és gyógyászati segédeszközök
árusításával járult hozzá a rendezvényhez, a cecei Vincza Patika gyógyszerészei gyógyszerészeti
szaktanácsadással és vérnyomásméréssel várták az érdeklődőket. Volt pedikűr szaktanácsadás, bmi
teszt cukorbetegség kockázati szűrés, gyógynövényekkel és egészséges élelmiszerekkel való
szaktanácsadás, vásárlási lehetőség, a gyermekeknek egészség kvízzel készültünk, könyvvásárral
színesítettük a programot. Nyár közeledtével egyesületünk nagyszabású baleset megelőzési
kampányba kezdett, fontosnak tartjuk, hogy a szünidő közeledtével több gyermek figyelmét hívjuk
fel a baleset megelőzés fontosságára, közlekedési szabályok betartására. Azért, hogy minél több
gyermeket vonjunk be a kampányba, egyesületünk együttműködött a vajtai és a cecei óvodával, a
cecei és pálfai általános iskolával. Ezen együttműködés keretein belül 430 gyermek részesült az
általunk biztosított közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ajándékban. A vajtai óvodában 13 gyermek a
cecei óvodában 30 nagycsoportos kapott társasjátékot, mellyel játszva sajátíthatják el a gyalogos
közlekedés alapszabályait. A cecei általános iskolában 263 gyermek, a pálfai általános iskolában 124
gyermek számára biztosítottunk a kerékpározás szabályaival kapcsolatos oktatófüzetet. A tavalyi év
folyamán két gyermekhospice alapítvánnyal is kapcsolatba kerültünk, megtiszteltetésnek vesszük,
hogy a magunk szerény eszközeivel is hozzájárulhattunk az alapítványok tevékenységéhez. A Változó
Világ alapítvány szabad könyvespolcok című pályázatán nyertünk könyveket, ezeket a kiadványokat
a vajtai és a cecei nyugdíjas klubban, valamint a cecei és a vajtai óvodában létrehozott szabad
könyvespolcokon helyeztük el. A fogadtatás mindenhol pozitív volt és van olyan ahol a szabad
könyvespolcok már kisebb könyvtárrá alakultak ki. Immár második alkalommal hirdettük meg tavaly
a Vajta, ahogy én látom című fotó és rajz pályázatunkat, 27 nevező 17 rajzzal és 39 fotóval mutatta
be hogyan is látja vajtát. Az 5 éves óvodástól a 70 éves nagypapáig, minden korosztályból volt
nevezőnk. Nagy örömünkre 4 külföldi fotós is nevezett, ketten Budapestről és egy Székesfehérvári
elszármazott vajtai is elküldte fotóit arról, hogy ők hogyan is látják kis falunkat, a szülőföldet, melyet
nem felednek. Természetesen a fotókból és rajzokból kiállítást is szerveztünk, melyet ünnepélyes
keretek között minden nevezőnek kifejeztük köszönetünket, hogy az ő szemükkel láthattuk vajtát. A
gyermekek társasjátékot, édességet, mosolygós labdát kaphattak, a felnőttek könyvcsomagot,
kulcstartót és tollat vihettek haza. A kiállított képek három napig megtekinthetőek voltak a
művelődési házban. Nagy örömünkre szolgált, hogy a nyugdíjas klubbal együttműködve
megszervezhettük Horváth Margit amatőr festő képeinek kiállítását a kultúrházban. A gyönyörű
képekre sokan voltak kíváncsiak már az ünnepélyes megnyitón is. A kiállítás még egy héten át volt
megtekinthető. A hagyományokhoz híven tavaly is mi díszítettük a falu karácsonyfáját, melyre több
mint 200db hungarocell hópehely került, a karácsonyfa mellett állt a pingvin, amit több mint 400
petpalack felhasználásával készítettünk el. Természetesen az oviról karácsony táján sem feledkezünk
meg, az általunk készített színező füzettel és szaloncukorral kedveskedtünk minden óvodás
kisgyermeknek. Megterveztük és elkészítettük Vajta 2015-ös falinaptárát, mely a fotópályázaton
résztvevő képeket is tartalmazta. Továbbra is működtetjük egyesületünk honlapját ahol minden fontos
információ megtalálható kis falunk látnivalóiról, valamint folyamatosan koordináljuk egyesületünk
facebook oldalát, melyen több 100 régi fénykép, fotó található. Tevékenységünket az idei évben is
szeretnénk folytatni, mert valljuk „Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még
olyan apróságot is valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted”.
Még annyit, hogy az egyesület anyagi helyzete az idén kicsit rózsásabb, mint a tavalyi év, köszönhető
Vinklár Lászlónak aki felajánlotta a képviselői tisztelet díját az egyesület számára. Továbbra is
tervezünk rendezvényeket, és szeretnénk kérni az önkormányzat hozzájárulását a helységek
használatához, a konyha helyiségét az idén három alkalommal szeretnénk igénybe venni, ha lehet
térítésmentesen, mert az egyesület anyagi helyzete ezt már nem engedi meg.
Térmeg György polgármester: Testületi tagoknak hozzászólása beszámolóval kapcsolatban?
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szeretném megköszönni a sok segítséget, amit a rendezvények
során kaptunk tőletek és kívánok sok erőt és kitartást a további munkákhoz.
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Térmeg György polgármester: Azokat a helyiségeket, amiket eddig is használt a Vajtáért Közhasznú
Egyesület azt továbbra is térítésmentesen adja az önkormányzat, gondolom, ez nem lehet kérdés. A
bérleti szerződésében van lehetőség konyha helyiség ingyenes használatára, most már tudjuk, hogy a
Vajtáért Közhasznú Egyesület három alkalommal szeretné igénybe venni, én úgy gondolom, ha a
testületnek nincs ellene kifogása, hogy ennek sincsen akadálya. Annyit szeretnék hozzátenni azon túl,
hogy én is szeretném megköszönni az egyesület vezetésének és tagságának a bőséggel végzett
tevékenységét. De amit felhozott, hogy anyagi támogatást nem kapott az egyesület, valóban, forintos
átutalásokat nem kapott az egyesület, de amikor megkerestek bennünket segítségért, akkor had ne
soroljam, hogy mindig rendelkezésre álltunk. Ezt azért hiányoltam a beszámolóból. A beszámolót
elfogadásra javaslom. Szeretne még valaki valamit hozzászólni?
Hordó Heléna egyesület elnöke: Mivel a megkeresés úgy érkezett, hogy az önkormányzat által
biztosított anyagi támogatásról számoljunk be írásban, ezért írtuk azt, hogy mivel nem kaptunk anyagi
támogatást nem tudunk róla beszámolni, de a beszámolóból most kiderült, hogy mire használtuk az
önkormányzat által biztosított helyiségeket és az Olvasó Nyár Alapítvány által biztosított egyszeri
könyvadományért ment el a kisbusz, amit nagyon szépen köszönjünk, ezt az egyet.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta a megkeresés a biztosított támogatás fogalmat használta,
amibe a természetbeni támogatás is beletartozik, nemcsak az anyagi.
Térmeg György polgármester: Elmondta szerinte az is adomány volt, ha nem is pénzbeli. Elmondta,
hogy ezután is mindent megtesz az önkormányzat, csak azért azt kérné nem elfelejteni, hogy az
önkormányzat a tehetségéhez képest támogatja az egyesületet.
Hordó Heléna egyesület elnöke: Igen, de ezt más csoportok is megkapják és akkor ők is
beszámoljanak róla vagy nem tudom!?
Térmeg György polgármester: Elfogadásra javasolta a napirendi pontot.
Vinkár László képviselő: Elfogadjuk és mi is nagyon szépen köszönjük!
Térmeg György polgármester: 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 határozatot hozta:
44/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Vajtáért Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtáért
Közhasznú Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évről szóló beszámolója
/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 Nikolett aljegyző nőt szeretné e kiegészíteni a leírtakat.
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dr. Marinka Nikolett aljegyző: Nem
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 az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
45/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Cecei Közös Hivatal 2014. évi beszámolójának
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester

3. /

Ivóvíz viziközmű rendszer vagyonértékeléséről való döntés
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Fejérvíz Zrt. egy megkeresés intézett az
önkormányzat felé, mely a testület tagjainak is megküldésre került. Javasolta, hogy a Fejérvíz Zrt-t
bízza meg az önkormányzat a vagyonértékelés elkészítésével, mivel ezen tárgyban az önkormányzat
nem ismer kivitelezőt. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy egyetért a megbízással, de tartalmazza a
határozat, hogy pontosítsa az összeget a Fejérvíz Zrt., mert a 900.000-1.400.000 Ft +Áfa összeg
között fél millió forint különbség van.
Pipellán István képviselő: Elmondta, hogy egyetért az alpolgármester asszony javaslatával.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fejérvíz Zrt.-t a vajtai ivóvíz
viziközmű rendszer vagyonértékelésének előkészítő munkáival, továbbá felkéri a Fejérvíz Zrt.-t, hogy
a vagyonértékelés pontos összegéről szóló ajánlatot bocsássa az önkormányzat részére, hiszen pontos
összeg megnevezése nélkül döntést nem hoz a Képviselő-testület e tárgyban.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
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46/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Döntés ivóvíz viziközmű rendszer vagyonértékeléséről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
a Fejérvíz Zrt.-t a vajtai ivóvíz viziközmű rendszer
vagyonértékelésének előkészítő munkáival, továbbá felkéri a
Fejérvíz Zrt.-t, hogy a vagyonértékelés pontos összegéről
szóló árajánlatot bocsássa az önkormányzat részére, hiszen
pontos összeg megnevezése nélkül döntést nem hoz a
Képviselő-testület e tárgyban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. /

Vajtai Sport Egyesület 2014. évi beszámolója
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai
részére. Megkérdezte Vinklár László képviselő urat kívánja-e kiegészíteni a beszámolóban
foglaltakat.
Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy tényszerűnek tartja e a beszámolót, és hiányolja, hogy
nem volt átadás-átvétel a 2 egyesület között.
Vinklár László: Elmondta, hogy az egyesületük megszűnt, és helyette egy új egyesület jött létre
Csonka Csaba vezetésével. Az egyesület átadott minden felszerelést, labdát az új egyesület részére.
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 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot alkotta:
47/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Vajtai Sport Egyesület 2014. évi beszámolójának
elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai
Sport Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./

Tájékoztatás a Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a februári ülésen az óvoda intézményvezetője jelezte,
hogy hatósági ellenőrzés várható, és hibaként fog felmerülni az, hogy a vajtai tagóvodában egy óvónő
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hely hiányzik, mivel Berek Jánosné helyét még nem tudták betölteni. Ezt a hiányosságot a végzés
szerint 2015. szeptember 1. napjáig kell pótolnia az intézménynek.
Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy nincs hátrányos helyzetű gyerek Vajtán, mrt a
jegyzőkönyv 4. oldalán ez látható.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy van hátrányos helyzetű gyermek Vajtán, biztos a
jegyzőkönyvben ez csupán egy elírás.
Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy meg lesz-e hirdetve az állás és az önkormányzat
hirdeti-e meg.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az álláshely meghirdetése az intézményvezető
kötelezettsége. A közigállás.hu honlapon közalkalmazotti álláshelyként jelenik majd meg a pályázat
az állásra.
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:
48/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről szóló
tájékozató elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről készült
tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

6./

Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
megállapodásának módosítása

Társulás

Társulási

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került e testület tagjai
részére.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
49/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási
megállapodás módosításáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
I.
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1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból
törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község Önkormányzata, a
Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota
térség megnevezés.
2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás Dömsöd
térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város Önkormányzata 2364
Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335
Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5) bekezdésére hivatkozás
hatályát veszti.
4. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából törlésre
kerül a „ , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész.
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések
helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt munkáltatói
jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása
7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének első
mondata a következők szerint módosul:
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő
tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul:
a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata következők
szerint módosul:
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.
10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti:
A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell
rendelkeznie.
11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők szerint módosul:
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves
költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási Tanács
ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a
jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács
számára;
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint módosul:
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a következők
szerint módosul:
A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Tanácsának elnöke gyakorolja.
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul:
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A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa
által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki illetve
módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének
minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek
tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást,
továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási
Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a következők
szerint módosul:
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A Társulás
kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a következők
szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a
Társulási Tanácsnak.
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint módosul:
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.
II.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja
el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy több okból szükséges a szervezeti és működési
szabályzat módosítása. Egyrészt a kisebbségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a
képviselő-testületi üléseken, így e tekintetben kiegészíteni szükséges az SZMSZ 14. §-át. Továbbá
kiegészül egy új fejezettel az SZMSZ a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat
együttműködésének rögzítéséről. Elmondta módosításra kerül az SZMSZ 2. melléklete is, hiszen a
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság határköre kibővül a méltatlanság
megállapításának kezdeményezése hatáskörrel is.
Továbbá a 2015. március 10. napján kihirdetett 6/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet érvénytelen,
hiszen nem határozatképes testület hozta a döntést, ezért az abban foglaltakat újból el kell fogadnia a
képviselő-testületnek.
Horváth Gergely képviselő: Jelezte, hogy az Mötv. 37. §-a nem a méltatlanságról rendelkezik.
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a képviselő figyelmébe ajánlaná az Mötv.
méltatlanságról szóló részét, tekintettel arra, hogy ezen alrész rendelkezik arról, hogy a méltatlanság
megállapítása esetén az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell alkalmazni.
Horváth Gergely képviselő: Elfogadta a döntést.
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
7/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

8./

Teljesítménycélok elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került az előterjesztés,
mely a határozati javaslatot, és annak indokolását is tartalmazza.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. Szavazásra bocsátotta
az alábbi határozatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
50/2015.(IV.13.) önkormányzati határozata
Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2015. évi célok meghatározásáról
Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célokat az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Átfogó célok:
- az önkormányzati működést érintő változásokhoz kapcsolódóan a feladatellátás folyamatainak
felülvizsgálata;
- Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása során
hatékony és eredményes működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának
segítése;
- az ügyintézés, valamint a feladatellátás során a jogszabályok betartása;
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a jegyző hatáskörben lévő államigazgatási hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és
jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása;
- a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseinek betartása;
- az önkormányzati és az önkormányzati hatósági ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok
betartásával történjen;
- az ügyfelek minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében az informatikai portál adta
lehetőségek kihasználtságának javítása;
- az ügyintézés során a bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése;
- az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek betartása.
Ágazati célok:
- az önkormányzati rendeletek, határozatok naprakész nyilvántartása;
- az önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, egységesítése;
- a köztisztviselők minősítése. teljesítmény-értékelése, személyzeti ügyek intézése;
- a köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése, alapvizsga, szakvizsga
kötelezettségeinek nyomon követése;
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása;
- a település külső arculatának javítása;
- pályázatok figyelése, az Európai Uniós pályázatokból bevonható források folyamatos
monitoringozása;
- az önkormányzat bevételeinek növelése a helyi adóbeszedés hatékonyságának növelésével, a
kintlévőséggel behajtásával;
- a költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás, a költségvetés szigorú és tartalékos végrehajtása;
- a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
-

9./

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a rendelet tervezet a képviselő testület tagjai részére
megküldésre került.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy a tervezetet módosítsák arra, hogy nemcsak
hétköznap, hanem hétvégén is 16 óráig lehessen égetni.
Horváth Gergely képviselő: Javasolta egy lakossági tájékozató elkészítését, hogy az emberek is
tudomást szerezzenek erről.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a rendelet helyben szokásos módon ki lesz hirdetve,
de természetesen nem látja akadályát a tájékozató elkészítésének.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet az elhangzott módosító javaslattal egyetemben.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete
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avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

10. / Helyi építési szabályzat, településrendezési terv módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint
a településrendezési eszközöket mint a településrendezési tervet, és a helyi építési szabályzatot,
szabályozási tervet 2015.december 31. napjáig tudja módosítani a teleülési önkormányzat. Elmondta,
hogy Szikra Zoltánt javasolja a terv módosításának elkészítésére, hiszen Vajta településrendezési
terve elavult.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
51/2015.(IV.13.) önkormányzati határozata
Döntés a helyi építési szabályzat, településrendezési
terv módosításáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
építési
szabályzatot,
településrendezési
tervet,
szabályozási tervet Vajta Községben módosítani kívánja.
A képviselő-testület Szikra Zoltán mérnök urat bízza meg
a településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat,
településrendezési terv, szabályozási terv) módosításával.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

11. / Vertikál Zrt. hulladékelszállítási szerződés megkötése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vertikál Zrt.-vel szükséges az önkormányzatnak
hulladékelszállítási szerződést kötni, mert ennek hiányában nem viszik el a szemetet, amely az
önkormányzat intézményeinél felhalmozódik.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
52/2015.(IV.13.) önkormányzati határozata
Vertikál Zrt.-vel hulladékelszállítási szerződés
megkötéséről
Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testület
szerződést köt a Vertikál Zrt.-vel hulladékelszállítás
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tárgyában az önkormányzat valamennyi intézménye
tekintetében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12. / Védőnő kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a védőnő kérelmet nyújtott be a védőnői szolgálat
felszerelésével, eszközeivel kapcsolatban. Javasolta, hogy egy leltárt kell készíteni az állandó
eszközökről, hogy tisztában legyünk az eszközállománnyal.
Vinklár László képviselő: Megkérdezte, hogy a testület láthat-e bizonylatot vagy leltárt.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy felkéri a hivatalt, hogy készítsen egy leltárt, melyet a
képviselők megtekinthetnek a hivatal épületében bármikor. Javasolta, hogy a folyamatos munkához
szükséges eszközöket az önkormányzat beszerzi, megvásárolja.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
53/2015.(IV.13.) önkormányzati határozata
Védőnő kérelmének elbírálásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület a védőnői
folyamatos munkához szükséges eszközöket a védőnő
megrendelheti,
beszerezheti
Vajta
Község
Önkormányzata terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

13./ Tájékoztatás a helyi önkormányzatok törvényességi
kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési munkatervéről

felügyeletével

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 2015. évben a Fejér Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztálya a helyi adó rendeleteket vizsgálja felül, mely következtében a Képviselőtestületnek a helyi adó rendeleteit felül kell vizsgálnia 2015. június 15. napjáig. Elmondta, hogy a
helyi adó rendeletek nagyon régiek, így biztos szükség lesz azok módosítására, esetleg hatályon kívül
helyezésére, és egy új rendelet megalkotására.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
ponttal kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
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54/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
helyi
önkormányzatok
törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési
tervének elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és
elfogadta a Fejér Megyei Kormányhivatal helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési
munkatervét.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

14. / Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
szándékáról való döntés

Társulás

csatlakozási

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai
részére.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
55/2015.(IV.13.) önkormányzati határozata
Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulás csatlakozási szándékról
Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testület
megtárgyalta
a
Közép
Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat
Társulás
csatlakozási szándékáról szóló előterjesztést és a
következő határozatot hozza:
1./ Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását adja Ócsa Város Önkormányzata és
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1.
napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új
projekt előkészítése zajlik, amelynek költségei ezt
követően fognak jelentkezni a Képviselő-testület nem
javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a
Társulás Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében
foglaltak alkalmazását.
2./ Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Délegyháza Község Önkormányzatának 2015. január 1vel történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem
tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó
önkormányzat képviselő-testületének legalább hat
hónappal korábban kell határozatot hozni, Délegyháza
Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig erről
2014. július 2-án döntött.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

15./ Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az óvodai beíratásra minden év április 20-a és május
20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről a beiratkozást megelőző legalább 30
nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé helyben szokásos módon. Az előterjesztésben
meghatározott szabályozás miatt szükséges a hirdetmény közzététele, elfogadása.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvodai beíratást megelőző hirdetmény
közzétételét elfogadja, és helyben szokásos módon kihirdeti. A hirdetmény a határozat mellékletét
képezi.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
56/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei
Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételét
elfogadja, és helyben szokásos módon kihirdeti.
A hirdetmény a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16./ Terepjáró gépjármű beszerzésére pályázat benyújtása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy lehetősége van az önkormányzatnak közösségi
közlekedés fejlesztése céljából terepjáró megvásárlására, mely pályázat útján kivitelezhető. A
pályázat összege nettó 5.000.000 Ft, mely összegnek az áfa részét kellene önerőként befizetni. Ezen
gépjármű a polgárőrség munkáját segíthetné. Suzuki Vitara gépjármű pályázatára gondolt.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát terepjáró beszerzésére falu-és
tanyagondnoki feladatok ellátásához, mivel szükségesnek tartja a közösségi közlekedés fejlesztését.
Suzuki Vitara terepjáró iránt nyújtja be igényét a képviselő-testület nettó 5.000.000 Ft összegig, mely
összeg Áfa tartalmát önerőként vállalja. A pályázat a 2. célterületre a kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátására kerül benyújtásra.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
57/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Döntés pályázat benyújtásáról terepjáró beszerzésére
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja
pályázatát terepjáró beszerzésére falu-és tanyagondnoki
feladatok ellátásához, mivel szükségesnek tartja a közösségi
közlekedés fejlesztését. Suzuki Vitara terepjáró iránt nyújtja
be igényét a képviselő-testület nettó 5.000.000 Ft összegig,
mely összeg Áfa tartalmát önerőként vállalja. A pályázat a 2.
célterületre a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
egyéb szolgáltatás ellátására kerül benyújtásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17./ Döntés Toyota Hiace gépjármű eladásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy bejelentkezett egy vevő a Toyota Hiace gépjármű
megvételére, mely során 600.000 Ft összeget ajánlott a gépjárműért. A Pálya Autó Kft. a vevő.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy ez nagyon jó ár adják el a vevőnek.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a EXL-247 rendszámú Toyota Hiace Glass Van
típusú haszongépjárművet a Pálya Autó Kft-nek (1027 Budapest, Margit krt. 64/B.) 600.000 Ft-ért
eladja. Felhatalmazza a képviselő-testület Térmeg György polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést aláírja.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
58/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Döntés Toyota Hiace gépjármű eladásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a EXL-247
rendszámú
Toyota
Hiace
Glass
Van
típusú
haszongépjárművet a Pálya Autó Kft-nek (1027 Budapest,
Margit krt. 64/B.) 600.000 Ft-ért eladja. Felhatalmazza a
képviselő-testület Térmeg György polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

18./ Pipellán István képviselő kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Pipellán István képviselő úr jelezte, hogy a Vajtai
Homok Kft. taggyűlésébe történő delegálásáról le szeretne mondani.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán.
Pipellán István képviselő: Bejelentette személyes érintettségét.
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Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pipellán István képviselő a Pipellán István Vajtai
Homok Kft-ben történő képviselet lemondásának elfogadás tárgyában a szavazásból - személyes
érintettség miatt - kizárja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Pipellán István szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületet Pipellán
István Vajtai Homok Kft-ben történő képviselet
lemondásának elfogadás tárgyában a szavazásból személyes érintettség miatt – kizárta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
60/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Pipellán István Vajtai Homok Kft-ben történő képviselet
lemondásának elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
Pipellán István képviselő lemondását a Vajtai Homok Kft.
taggyűlésében való képviselet tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy a testület kit javasol a Vajtai Homok Kft-be
képviselőnek.
Pipellán István képviselő: Vinklár László képviselőt javasolja.
Vinklár László képviselő: Elfogadta a jelölést.
Térmeg György polgármester: Bejelentett 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:
61/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
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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
Vinklár László képviselő: Bejelentette személyes érintettségét.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Viklár László 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:
62/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Vinklár László szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vinklár
László 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 Vinklár
László 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:
63/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Vajtai Homok Kft. taggyűlésbe delegálásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Homok Kft.
taggyűlésébe Vinklár László képviselőt delegálja. A delegált képviselő
képviseli az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésein. A képviselet során
továbbítja a testület álláspontját, döntéseit.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

19./ Megbízási szerződés megkötése JV Berek Kft-vel
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közmunka program keretében lehetőség van a
főnyírók karbantartására, melyet a program finanszíroz, ha van egy megbízási szerződése az
önkormányzatnak. Javasolta, hogy JV Berek Kft. bízza meg az önkormányzat a karbantartási
munkálatok elvégzésével, melyre nettó 30.000 Ft/hó összeget nyújt a projekt.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán.
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a JV Berek Kft-t a fűnyírók karbantartási
munkálatainak elvégzésével. A megbízási díj összege negyedévente nettó 90.000 Ft. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
64/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Döntés megbízási szerződés megkötéséről JV Berek Kftvel
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
JV Berek Kft-t a fűnyírók karbantartási munkálatainak
elvégzésével. A megbízási díj összege negyedévente nettó
90.000 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester
a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20./ Vajtai Reménytelen Sport Egyesület kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Csonka Csaba a Vajtai Reménytelen Sport Egyesület
elnöke kérelmében kérte, hogy a falubuszt a labdarúgó csapat igénybe vehesse. Elmondta, hogy ennek
semmi akadálya, csak annyi kérése van, hogy ne kulcsos autó legyen a busz, ezért kikötötte, hogy
csak akkor használhatja a csapat, ha Erdős István közfoglalkoztatott vezeti a buszt, és ő ezt a feladatot
elvállalja.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete átadja használatba a falubuszt hétvégenként a
Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesületnek, azzal a feltétellel, hogy Erdős István a sofőr.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
65/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Vajtai Reménytelen Sport Egyesület támogatásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete átadja
használatba a falubuszt hétvégenként a Vajtai Reménytelen
Sport Klub Egyesületnek, azzal a feltétellel, hogy Erdős
István a sofőr.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

21./ Cece Nagyközség Önkormányzatának
hozzájárulásának kérése

ultrahang

gép

vásárlásához

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ultrahang gépet akar venni a cecei egészségház, és
ehhez kérte az önkormányzat hozzájárulását.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy nem támogatja a gép megvásárlását, mert a
vajtaiak nem is használják.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán. Javasolta, hogy pontosítsa Cece Nagyközségi Önkormányzat, hogy pontosan mire szolgál a
gép, és hány vajtai embert vizsgáltak meg eddig a régi géppel.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja hozzájárulását a cecei egészségházba
megvásárolni kívánt ultrahanggéphez. Felkéri a képviselő testület Cece Nagyközségi
Önkormányzatot, hogy pontosítsa pontosan mire szolgál a gép, és hány vajtai embert vizsgáltak meg
eddig a régi géppel.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
66/2015.(IV.13.) önkormányzati határozat
Döntés ultrahang gép vásárlásával kapcsolatban
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja
hozzájárulását a cecei egészségházba megvásárolni kívánt
ultrahanggéphez. Felkéri a képviselő testület Cece
Nagyközségi Önkormányzatot, hogy pontosítsa pontosan
mire szolgál a gép, és hány vajtai embert vizsgáltak meg
eddig a régi géppel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 15,29 órakor a Képviselőtestület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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