Ikt.szám: 488-2/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 27-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
68/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
69/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
70/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
71/2015. (IV.27.) önkormányzati határozat
72/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
73/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
74/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
75/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat

76/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
77/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
78/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
79/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
80/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Cecei Óvoda 2014. évi zárszámadásának
véleményezéséről
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés módosításának elfogadásáról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról
„Háló” Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014.
évi állapotáról
Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat 2015-2019. évre szóló
gazdasági program elfogadásáról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elnapolásáról
Éves összesített belső ellenőrzési
jelentés
elfogadásáról
A környezet állapotáról szóló lakossági tájékozató
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 12. és 2015. február 26. napján hozott
határozatok újratárgyalásáról
Bérleti díjból történő kompenzálás elfogadásáról
Vajtai Reménytelen Sport Egyesület részére kisbusz
használatáról

RENDELET
SZÁMA
9/2015.(V.12.) önkormányzati rendelet
10/2015. (V.12.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 7/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én 1300 órai kezdettel
tartott nyilvános rendes üléséről.
Az ülés helye:

Vajta Faluház Nagyterme
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Horváth Gergely
Pipellán István
Vinklár László

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

aljegyző

Meghívottak:
Kiss Ágnes

pénzügyi ügyintéző

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 Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt.
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.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző
2.
Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző
3.
Cecei Óvoda 2014. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző
4.
Közös Hivatal 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
5.
Közös Hivatal 2014. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
6.
Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó: Térmeg György polgármester, Nagy Katalin intézményvezető helyettes
7.
Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014. évi állapotáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
8.
2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
9.
Gazdasági program elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester

2

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás
elfogadásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Térmeg György polgármester
Lakossági tájékoztató a környezet állapotáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
2015. február 1-től 2015. április 13-ig hozott határozatok megerősítése
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Csülök Bt. kérelme
Előadó: Térmeg György polgármester
Kérelem kisbusz használatára
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
önkormányzat költségvetésének módosítását.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az aljegyző nővel készítettek az előterjesztéshez egy
részletes kimutatást, szövegesen is, amely valamennyi módosítást megmagyaráz.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a költségvetés módosítás a Magyar Államkincstár
által elfogadott beszámoló alapján készült, így azon adatokat figyelembe véve készült el a
költségvetés módosítás. Elmondta, hogy a dologi kiadások alul lettek tervezve 12.975.000 Ft-tal, így
ezt a pénzt hozzá kellett rakni a kiadásokhoz. A beruházások az előző módosításba 7.113.000 Ft volt,
melyet vissza kell venni 4.637.000 Ft-ra. A finanszírozási bevételeknél előirányzat növekedést kell
végezni a LEADER pályázat hitelfelvételével kapcsolatban. Működési célú támogatások
államháztartáson belül 8.364.000 Ft-tal kell növelni.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása a költségvetés
módosításával kapcsolatban.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy a bevétel és kiadások összesen táblázatban
1.000 Ft az eltérés, ez véletlen elírás talán.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Nem elírás, agy fogadta el a Magyar Államkincstár.
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 a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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9/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 6/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2./

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
önkormányzat zárszámadását.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy pontos szöveges
kimutatás, nem kívánja azt kiegészíteni, a kérdésekre válaszol.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérte, hogy legközelebb a mellékletekre írjuk rá a számokat,
mert így könnyen összekeverednek a táblázatok.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Természetesen ez a kérés teljesíthető.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy az üres táblákat ne küldjék ki a testület tagjai
részére.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy azokat a táblák, melyek nem tartalmaznak adatokat
ugyanúgy a rendelet részét képezik mint a tartalommal teli táblák, így ezen kérést nem tudják
teljesíteni, mert szabálytalan.
Pipellán István képviselő: Jelezte, hogy egyes táblázatokban nem látszanak a számok.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy egységesen így kell a táblázatokat szerkeszteni, de
ezt ki lehet küszöbölni azzal, hogy email-ben küldik ki innentől kezdve a táblázatos előterjesztéseket.
Minden képviselő ezzel egyetértett.
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 a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
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/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

3. /

Cecei Óvoda 2014. évi zárszámadásának véleményezésről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az Óvoda
zárszámadását.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy pontos szöveges
kimutatás, nem kívánja azt kiegészíteni, a kérdésekre válaszol.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az eddigi testületi üléseken elhangzott kérdésekre az
Óvoda zárszámadása választ ad, hiszen elvégezték a Vajtai Tagóvoda 2014. évben befizetett
hozzájárulásainak összesítését. Végeredményeképp megállapítható, hogy a 2014. évre 1.526.000 Fttal több hozzájárulás került megfizetésre, melyet a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás költségvetés
módosításakor korrigál a társulás. Ez azt jelenti, hogy a módosítás után a 2015. évi hozzájárulásból
levonásra kerül havonta arányosítva túlfizetés.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy ki kapott végkielégítést.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Takarítónő.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy reméli ezek után mindenki számára világos és
egyértelmű az óvoda költségvetése, és bízik benne, hogy a testület tagjai tartózkodnak minden további
félrevezető, hamis információtól.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy valójában az állami támogatás összegét
megpróbálták kiszámítani.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy ezen számítás nagyon összetett, a hivatal is egy
program segítésével állapítja meg az igénylést, nem egy jogszabály szabályozza ezen számítási
módot.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cecei Óvoda 2014. évi
zárszámadását, és javasolta a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a zárszámadás
elfogadását.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
68/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
Cecei Óvoda 2014. évi zárszámadásának
véleményezéséről
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Cecei Óvoda 2014. évi zárszámadását, és
javasolta a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsának a zárszámadás elfogadását.
Határidő: 2015. március 15.
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Felelős: polgármester

Közös Hivatal 2014. évi költségvetés módosításának véleményezéséről

4. /

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Térmeg György polgármester: Felkérte Dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontokat.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges a Közös Hivatal költségvetésének
módosítása, hiszen a dologi kiadások alul lettek tervezve 26.945.000 Ft-tal, továbbá a személyi
kiadások tekintetében 4.205.000 Ft-tal az ügyelettel kapcsolatos külső személyi juttatások. Az 1.
melléklet tartalmazza a kiadások és a bevételek eredeti előirányzathoz, és módosításokhoz képest
bekövetkező változásokat.
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:
69/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés módosításának elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2014. évi költségvetésének módosítására irányuló
előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosításáról az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi előirányzat főösszegét
78.638 ezer forint és kiadási főösszegét 78.638 ezer forint előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 36.862 ezer Ft-tal, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 9.486
ezer forinttal, dologi kiadás előirányzatot 30.218 ezer forinttal, egyéb működési célú
kiadásokat 20 ezer Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését 2.052 ezer Ft-tal
jóváhagyja.

II.

A Hivatal 2014. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem
tervezett.

III.

A Hivatal költségvetésének módosítása a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece
Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletében szerepel.
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IV.

A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy a
Hivatal költségvetésének módosítását Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetéséről
szóló rendeletben a megjelenítéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Közös Hivatal 2014. évi zárszámadásának véleményezése

5./

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Térmeg György polgármester: Megkérdezte Dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy kívánja-e
kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Nem.
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:
70/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2014. évi költségvetésének végrehajtására irányuló
előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítés
főösszegét 57.199 ezer forint és kiadási főösszegét 78.300 ezer forint előirányzattal
elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzatot 46.126 ezer forinttal, dologi kiadás
előirányzatot 30.121 ezer forinttal, egyéb működési célú kiadásokat 18 ezer Ft
összegben, a beruházási kiadások teljesítését 2.035 ezer Ft-tal jóváhagyja.

II.

A Hivatal 2014. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem
tervezett.

III.

A központi orvosi ügyelet költségvetésének végrehajtását is a Közös Önkormányzati
Hivatal zárszámadása tartalmazza.

IV.

A Hivatal költségvetésének végrehajtása a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece
Nagyközség Önkormányzatának költségvetési végrehatásáról szóló rendeletében szerepel.
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V.

A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy a
Hivatal költségvetésének végrehajtásáról Cece Nagyközség Önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben a megjelenítéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

6./

Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2014. évi munkájáról
/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:
71/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
„Háló” Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háló”
Dél-Mezőföldi
Többcélú
Társulás
2014.
évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014. évi állapotáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a KépviselőTestület tagjai részére, nem kívánja az abban foglaltakat kiegészíteni.
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
határozati javaslatot:
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
72/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata
A gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014. évi
állapotáról
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az
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Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített értékelést.
Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vette, azt elfogadja és úgy
határozott, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.
Az értékelést megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
Felelős: Térmeg György polgármester
Határidő: 2015. május 31.

8./

2015. évi közbeszerzési terv 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.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy készíteni kell minden önkormányzatnak egy
közbeszerzési tervet. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs olyan beruházás, amely érintené a
közbeszerzési törvényben foglaltakat, nemleges közbeszerzési tervet kell elfogadnia a testületnek.
Természetesen, ha évközben változás történik, módosítani lehet az elfogadott tervet.
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:
73/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata
Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vajta Község 2015. évi
nemleges közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9./

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

Térmeg György polgármester: Felkérte Dr. Marinka Nikolettet, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a gazdasági program az önkormányzat részére helyi
szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
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:
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74/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat 2015-2019. évre szóló
gazdasági program elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Vajta Község Önkormányzat 2015-2019.
évre szóló gazdasági programjáról szóló előterjesztést és
a határozat mellékletét képező 2015-2019. évre szóló
gazdasági programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. / Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített
éves költségelszámolás elfogadásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közszolgáltató nem nyújtotta be az éves
költségelszámolást, így javasolja ezen napirendi pont elnapolását mindaddig, míg a beszámoló
megérkezik.
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:
75/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elnapolásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elnapolja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadását, tekintettel arra, hogy a
közszolgáltató nem nyújtotta be a beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11. / Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy minden évben meg kell tárgyalnia a képviselőtestületnek az éves összesített belső ellenőrzési tervet a zárszámadással egyidejűleg. A belső ellenőr
jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.
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:
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:

76/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata
Éves összesített belső ellenőrzési
jelentés
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület a Szántó
és Társa Bt. által készített éves összesített belső ellenőrzési
jelentést jóváhagyja, elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12. / Lakossági tájékoztató a környezet állapotáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy évente az önkormányzatnak be kell számolnia a
környezet állapotáról, melyet a mellékelt előterjesztés tartalmaz. Elfogadást követően helyben
szokásos módon a tájékoztató kihirdetésre kerül.
Térmeg György polgármester: 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:
77/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata
A környezet állapotáról szóló lakossági tájékozató
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatót
elfogadja, és felkéri az aljegyzőt, hogy a tájékoztatót
helyben szokásos módon hirdesse ki.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

13./ 2015. február 1-től 2015. április 13-ig hozott határozatok megerősítése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy 2015. február 1. napjától hozott határozatok
érvénytelenek, tekintettel arra, hogy 3 képviselő nem tett eleget a vagyonnyilatkozat leadási
kötelezettségének 2015. január 31. napjáig, így a 2015. február 1. napjától 2015. április 13. napjáig
hozott határozatokat újból meg kell szavazni. Tekintettel arra, hogy 2015. február 1. napjától 4
testületi ülés került megtartásra 2015.02.12. napján egy nyilvános és egy zárt ülés, majd 2015. február
26. napján szintén egy nyilvános és egy zárt ülés, ezen üléseken hozott határozatok tartalmát újból el
kell fogadni, hiszen a testületi üléseken hozott határozatok érvénytelenek.
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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:
78/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február
12. és 2015. február 26. napján hozott határozatok
újratárgyalásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban
felsorolt 2015. február 12. napján és 2015. február 26. napján hozott
határozatokban foglaltakat elfogadja, jelen határozattal azok tartalmát
elismeri:
HATÁROZAT
SZÁMA
20/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
21/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
22/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
23/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
24/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
25/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
26/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
27/2015.(II.12.) önkormányzati határozat

28/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
29/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
30/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
31/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
32/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
33/2015. (II.12.) önkormányzati határozat

TÁRGYA
Cecei Óvoda Vajtai Tagintézmény nyitvatartási
rendjének megváltozásáról
Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás költségvetésének
elfogadásáról
Cecei
Közös
Önkormányzati
Hivatal
költségvetésének elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek 3 évre történő meghatározásáról
Döntés
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
Vajta név használatához való hozzájárulásról
Vajta, Szabadság tér 2. számú ingatlan székhelyként
használatáról
Vajta
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 3. számú függelékének
módosításáról
Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való
Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
Kovács Valentina önkormányzati segély kérelmének
elutasítása
Schneider János önkormányzati segély kérelmének
elutasítása
Mészáros György önkormányzati segély kérelmének
elutasítása
Rupa Mária önkormányzati segély kérelmének
elutasítása
Babai Ferencné önkormányzati segély kérelmének
elutasítása
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34/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
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
40/2015. (II.26.) önkormányzati határozat
41/2015. (II.26.) önkormányzati határozat
42/2015. (II.26.) önkormányzati határozat
43/2015. (II.26.) önkormányzati határozat

Babai Cecília önkormányzati segély kérelmének
elutasítása
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
Rupa Marianna Brigitta önkormányzati segély
kérelmének elutasítása
Miklós János részére önkormányzati segély
megállapításáról
Sárközi Krisztián részére önkormányzati segély
megállapításáról
Tremszki
Ferencné
önkormányzati
segély
kérelmének elutasítása

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14. / Csülök Bt. kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai
részére. A Csülök Bt. kérelmében jelezte, hogy szükségessé válik a Vajta, Szabadság tér 14/A. számú
ingatlanon a bejárati ajtók cseréje, továbbá a villanyóra felújítása. A villanyóra felújítására a Társaság
árajánlatot is mellékelt.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy hány ajtóra vonatkozik a kérelem.
Térmeg György polgármester: 3 ajtóra.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy milyen típusú ajtókra gondolt a kérelmező.
Térmeg György polgármester: Fa ajtókra.
Vinklár László képviselő: Az ajtókra nem kapott a képviselő testület árajánlatot, azok típusa, száma
nincs megjelölve, javasolta, hogy ezeket pontosítsa a kérelmező.
Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy villanyóra felújításához a testület járuljon hozzá,
melyet a bérlő a bérleti díj terhére elvégeztethet. Az ajtók vonatkozásában részletes
költségelszámolást készítsen a kérelmező, hogy milyen ajtó, milyen kivitellel, és hány ajtóra
vonatkozik pontosan a kérelem.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot alkotta:
79/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata
Bérleti díjból történő kompenzálás elfogadásáról
Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testület
megtárgyalta megtárgyalta a Csülök Bt. kérelmét, mely
során a következő döntést hozta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a 7041 Vajta, Szabadság tér 14/A. számú
ingatlanon villanyóra felújításához az előterjesztéshez
mellékelt árajánlat alapján, így elfogadja, hogy 186.800 Ft
összegben a Csülök Bt. a bérleti díj terhére felújítsa a
mérőhelyet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15./ Kérelem kisbusz használatára
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület kérelmet
nyújtott be az önkormányzat felé, hogy az Opel kisbuszt 2015.05.02. napján, 2015.05.10. napján,
2015.05.17. napján, 2015.05.31. napján a vajtai labdarúgó csapat részére biztosítsa, mivel a csapat
idegenben játszik. Javasolta a kérelem helybenhagyását.
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 Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület
részére biztosítja az önkormányzat tulajdonát képező Opel kisbusz használatát a 2015.05.02.,
2015.05.10., 2015.05.17., 2015.05.31. napokon.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
80/2015.(IV.27.) önkormányzati határozat
Vajtai Reménytelen Sport Egyesület részére kisbusz
használatáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai
Reménytelen Sport Klub Egyesület részére biztosítja az
önkormányzat tulajdonát képező Opel kisbusz használatát a
2015.05.02., 2015.05.10., 2015.05.17., 2015.05.31. napokon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,40 órakor a Képviselőtestület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György

dr. Marinka Nikolett
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polgármester

aljegyző
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