Ikt.szám: ………….-2/2015.

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

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
91/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
92/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
93/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
94/2015. (V.27.) önkormányzati határozat
95/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
96/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
97/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
98/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
99/2015.(V.27.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Sárbogárdi
Rendőrkapitányság
2014.
évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Döntés
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
FEB/02/1009-1/2015.
számú
törvényességi
felhívásában foglaltakról
Döntés
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
FEB/02/965-1/2015.
számú
törvényességi
felhívásában foglaltakról
Érsek Anett fogathajtó támogatása
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének
anyagi támogatásáról
Babilon Istar Építész Iroda Kft. ajánlatának
megtárgyalásáról
Vajtai Homok Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

RENDELET
SZÁMA
11/2015.(VI.11.) önkormányzati rendelet
12/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelet
13/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről szóló 21/2014.(XI.24.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 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
Pipellán István
Vinklár László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Horváth Gergely

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett
Meghívottak:

aljegyző

Budavári Árpád
Sárbogárdi rendőrkapitány
Nagy Dávid
Cecei Rendőrőrs parancsnoka
Juhász Gábor
rendőr főtörzsőrmester
Nyikosné Katzenberger Erika Sárbogárdi Járáshivatal vezető-helyettes
Szikra Zoltán
mérnök
Fodor János
Vajtai Homok Kft. ügyvezető

Térmeg György Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről az 5 fő képviselő közül 4
fő jelen van. Jelezte, hogy Horváth Gergely képviselő távolmaradását a testületi ülésről nem igazolta.
Külön köszöntötte Nyikosné Katzenberger Erika járáshivatal vezető-helyettes asszonyt.
Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
3.
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1009-1/2015. számú törvényességi
felhívásában foglaltak elfogadásáról
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
5.
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/965-1/2014. számú törvényességi felhívásában
foglaltak elfogadásáról
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
6.
Érsekné Lengyel Edit kérelme
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7.
8.

9.

10.
11.

12.

Előadó: Térmeg György polgármester
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelme anyagi támogatáshoz
Előadó: Térmeg György polgármester
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet megalkotásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új
rendelet alkotása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Babilon Istar Építész Iroda Kft. árajánlata Vajta Község Önkormányzat településrendezési
tervének teljeskörű felülvizsgálatára
Előadó: Térmeg György polgármester, Szikra Zoltán ügyvezető
Beszámoló a Vajtai Homok Kft. 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Térmeg György polgármester, Fodor János ügyvezető igazgató
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évben végzett
tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Köszöntötte Budavári Árpád rendőrkapitányt, Nagy Dávid
őrsparancsnokot, és a helyi körzeti megbízott Juhász Gábort. Megkérdezte a rendőrkapitányt, hogy
kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját.
Budavári Árpád rendőrkapitány: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy minden 2014-ben
Vajtán történt bűncselekményt egyesével tudnánk elemezni, viszonylag jó hír, hogy olyan kevés
történik, hogy akár egyesével is ki tudnánk térni rá, mindezekkel együtt az a fajta nyugalom, ami az
elmúlt időszakban jellemző volt a településen, illetve már a 2013-as évben is, kevés vagyon elleni
bűncselekmény, kevés a közterületen elkövetett bűncselekmény. Az a szervezeti változás, ami
bekövetkezett a sárbogárdi rendőrkapitányságnál a cecei rendőrőrs létrehozásával, ez az egész
térségre pozitív hatással volt, gondolja Vajtára is. Olyan kapitányságot szeretnének, amely valóban
nyitott a problémákra és gyorsan reagál a problémákra, azt gondolja, hogy nekik azokkal az
emberekkel kell foglalkoznunk, akik a problémákat generálják. Azt javasolja, hogy a testület fogadja
el a beszámolót.
Térmeg György polgármester: Megköszönte a beszámoló kiegészítését. Elmondta, hogy annyit
szeretne hozzáfűzni, hogy mióta tisztségét betölti, azóta jó kapcsolatot alakítanak ki a sárbogárdi
rendőrkapitánysággal, nem csak az önkormányzat, a polgárőrség szintén, tehát a napi gondok,
problémák megoldásán mindig rugalmasan működtek, ezúttal köszöni a munkájukat, köszöni a
beszámolót, köszöni, hogy eljöttek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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91/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
beszámoló elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./

Könyvtárellátási
megtárgyalása

Szolgáltatási

Rendszer

2014.

évi

szóló

beszámolójának

/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.
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 Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
beszámolóját elfogadta.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
92/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. /

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a képviselőtestület tagjai részére, azt nem kívánja kiegészíteni.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozatot.
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
93/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról

Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta:
Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Magyarország
helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a
2006. szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodását
(továbbiakban:
Társulási
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
I.
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. Várpalota
térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata,
Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe
kerül besorolásra.
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: 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)
és (8) bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép.
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d,
pontokban” szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban”
szövegrész lép.
5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása.
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”
6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész.
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7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész.
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes
elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.

és

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal
egészük ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.”
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a)
a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív
Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a
megválasztása, visszahívása,”
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„o)
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói
jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása”
12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó
mondata helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek
megbízatása határozott időre szól.”
13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó
mondata törlésre kerül.
14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./
a., c., d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő
tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi
mondat lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben
a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata
szükséges.”
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre
kerül „és gazdasági vezetője”.
16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az
alábbi mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a)
pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző
költségvetési szerv.”
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a
gazdasági vezető” szövegrész törlésre kerül.
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi
mondat lép:
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a
Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából
„féléves és” szövegrész törlésre kerül.
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20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen
fejezet” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik
bekezdés”.
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel
egészül ki: „Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül
nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy
Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási
jogukkal.”
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá
a Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési,
fenntartási időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül.
23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi
szöveg lép:
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének 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.”
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi
önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal”
25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül.
II.
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással
egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a
Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási
Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

4. /

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1009-1/2015. számú
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a törvényességi főosztály törvényességi felhívással
élt, mely szerint Vajta községben vannak olyan utcanevek, melyek ellentétesek az Mötv. 14. §-ában
foglaltakkal. Ilyen utcanevek a Tanácsköztársaság utca, Majakovszkij utca, Alkotmány utca. A
Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását megküldte a testület tagjai részére, így ismeretessé
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vált, hogy mit mond az állásfoglalás. Az Alkotmány utca tekintetében az MTA állásfoglalása az, hogy
bár a kommunista diktatúra idején vált gyakorivá ez az elnevezés nem tiltható meg. A Majakovszkij
utca elnevezés tekintetében csak a költő életútját, munkásságát írja le, nem határozza meg, hogy tiltott
vagy aggályos lenne ezen utca elnevezés. A Tanácsköztársaság utca tekintetében leírta ez elnevezés
jelenését, de aggályosnak, nem használhatónak nem nevezte.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy ő is elolvasta az MTA állásfoglalását, és úgy
gondolja ne változtasson a testület ezen, hiszen az utcákban élő embereket nagymértékben leterhelné
ez, hiszen a változásbejelentések nagy nehézségekkel járna, továbbá anyagilag is megterhelné őket.
Térmeg György polgármester: Elmondta egyetért az alpolgármester asszonnyal. Az utcaneveket a
testület felülvizsgálta, de nem kíván változtatni rajtuk az MTA állásfoglalásában foglaltak alapján.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
94/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/10091/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltak
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal
FEB/02/1002-1/2015. számú törvényességi felhívásában
foglaltakat, mely keretében felülvizsgálata Vajta
közigazgatási területén lévő valamennyi közterület,
közintézmény elnevezését, és megállapította, hogy nincs
olyan elnevezés, amely az Mötv. 14. § (2) bekezdésében
foglaltakkal ellentétes a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalása alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.06.01.

5./

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/965-1/2014. számú
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a törvényességi főosztály törvényességi felhívással
élt, atekintetben, hogy a képviselő-testület döntései érvénytelenek 2015. február 1. napjától egészen
a 2015. április 13-ai ülésig, hiszen 3 képviselő nem tett eleget vagyonnyilatkozati kötelezettségének,
nem gyakorolhatta képviselői jogait. Ezen döntéseket, rendeleteket újra meg kell alkotni, a
határozatok tartalmát újra el kell fogadni ahhoz, hogy a törvénysértő helyzet megszűnjön. Maga a
képviselő-testület határozatképes 2015. április 10. napjától, hiszen akkor már négy képviselő leadta
vagyonnyilatkozatát, majd 2015. április 13-tól valamennyi képviselő eleget tett vagyonnyilatkozati
kötelezettségének, gyakorolhatják képviselői jogaikat. A határozatokat az előző testületi ülésen a
képviselő-testület megerősítette, újból elfogadta a 78/2015.(IV.27.) önkormányzati határozatban,
mely a Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12. és 2015. február 26.
napján hozott határozatok újratárgyalásáról címet kapta. A szervezeti és működési szabályzat
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módosítását is újból megtárgyalta a képviselő-testület és belefoglalta a 7/2015. (IV.27.)
önkormányzati rendeletbe. A napirendi pontok között szerepel a helyi hulladékgazdálkodásról szóló
rendelet, a helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új
rendelet alkotása, továbbá a 21/2014. (XI.24.) rendelet hatályon kívül helyezése, amely szintén a
felhívásba foglalt törvénysértő helyzet megszüntetése céljából került beterjesztésre. Elmondta, hogy
a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, továbbá a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
rendelet újratárgyalását a következő testületi ülésre elkészíti.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
95/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Döntés a Fejér Megyei
Kormányhivatal
FEB/02/965-1/2015.
számú
törvényességi
felhívásában foglaltakról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul vette a FEB/02/965-1/2015. számú
törvényességi
felhívásában
foglaltakat,
és
megállapította, hogy határozatképtelen volt a
képviselő-testület 2015. február 01. napjától 2015.
április 10. napjáig. 2015.02.01-2015.04.10. között
hozott valamennyi döntését a Képviselő-testület
újratárgyalja, az ezen időszak alatt hozott rendeleteket
újból megalkotja, hiszen azok érvénytelenek. Felkéri a
képviselő-testület az aljegyzőt, hogy a rendeletek
tervezetét készítse el legkésőbb 2015. június 10.
napjáig.
Határidő: 2015.06.10.
Felelős: polgármester, aljegyző

6./

Érsekné Lengyel Edit kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Érsekné Lengyel Edit a testület támogatását kéri lánya
versenyeztetésére. Elmondta, hogy tavaly 100.000 Ft támogatást kapott a fogathajtó. Megkérdezte a
képviselő testület tagjait, hogy van-e javaslatuk a támogatás összegére.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte van rá pénzünk.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy mindenre van, amire akarja a testület, mint ahogy
támogattak többeket, kit pénzbeli illetve nem pénzbeli támogatással, ha a testület úgy határoz, akkor
természetesen tud adni támogatást az önkormányzat. Javaslata a tavalyival megegyező összeget. Várja
mindenki véleményét.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: 50.000.-(ötvenezer) ft-ot javasolt.
Vinklár László képviselő: Egyetértett az alpolgármester asszony javaslatával.
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Pipellán István: Egyetértett az alpolgármester asszony javaslatával.
Térmeg György polgármester: Akkor a képviselő testület 50.000.-forint támogatást ad Érsek
Anettnek.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
96/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Érsek Anett fogathajtó támogatása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Érsek
Anett fogathajtó versenyeken való részvételéhez 50.000
Ft azaz ötvenezer forint támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelme anyagi
támogatáshoz
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy kérelem érkezett a Vakok és Gyengén látók Fejér
Megyei Szövetkezetének elnökétől, ez a szervezet is szívesen veszi, hogy ha tudná őket támogatni az
önkormányzat. 20-30 ezer forint összeget méltányosnak tart, de szeretné meghallgatni a testületnek a
véleményét is e tekintetben.
Pipellán István képviselő: Elmondta, hogy szerinte nézzünk körül a saját házunk táján és utána
menjünk kifele.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ezen szervezet minden önkormányzatnak küldött
ilyen megkeresést a megyében.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy 10-20 ezer forint igazán nem rengeti meg Vajta
község költségvetését. Mennyi legyen?
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy adjanak 10.000 Ft támogatást.
Vinklár László képviselő: Legyen tízezer.
Pipellán István képviselő: Tízezer.
Térmeg György polgármester: Tízezer forint támogatást szavaz meg Vajta község képviselő testülete
a vakok és gyengén látók szövetkezetének.
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:
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:

97/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének
támogatásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vakok
és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének 10.000 Ft
egyszeri támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8./

anyagi

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

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet
tervezet, mely tartalmilag ugyanazt tartalmazza, mint a februárban elfogadott rendelet, csak azon
rendelet érvénytelen, hiszen nem határozatképes testület alkotta meg, ezért szükség van a rendelet
újbóli megalkotására. A februárban megalkotott rendelethez joghatások nem fűződnek.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés
kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.(VI.11.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

9./

Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül
helyezése, új rendelet alkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet
tervezet, mely tartalmilag ugyanazt tartalmazza, mint a februárban elfogadott rendelet, csak azon
rendelete érvénytelen, hiszen nem határozatképes testület alkotta meg, ezért szükség van a rendelet
újbóli megalkotására. A februárban megalkotott rendelethez joghatások nem fűződnek.

Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015.(VI.11.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

10. / 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet
tervezet, mely tartalmilag ugyanazt tartalmazza, mint a februárban elfogadott rendelet, csak azon
rendelete érvénytelen, hiszen nem határozatképes testület alkotta meg, ezért szükség van a rendelet
újbóli megalkotására. A februárban megalkotott rendelethez joghatások nem fűződnek.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015.(VI.11.) önkormányzati rendelete
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló
21/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
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/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

11. / Babilon Istar Építész Iroda Kft. árajánlata Vajta Község Önkormányzat
településrendezési tervének teljeskörű felülvizsgálatára
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Babilon Istar Építész Iroda Kft. képviseletében köszöntötte Szikra
Zoltán ügyvezető urat, aki a településrendezési terv felülvizsgálattal kapcsolatban tájékoztatást ad.
Szikra Zoltán Babilon Istar Építész Iroda Kft.: Elméletileg 10 évente teljes felülvizsgálatot követel a
jogszabály, tehát a 2005-ös bázisterv az idén mindenképpen felülvizsgálatra szorulna, jogszabály
szerint. Két eset van. A felülvizsgálat szó nem hangozhat el, mert az már az új rendelkezés szerint
kell csinálni, módosítás szó lehet. Ha módosítjuk a tervet, akkor be kell fejezni ez év végéig, tehát
2015. december 31-ig. Ez azt jelenti, hogy az elfogadó testületi határozatot illetve rendeletet meg kell
alkotni még december 31 előtt. Két alternatíva van. Módosítás, 2018 év végéig lesz jó, jogszabály
szerint onnantól ugyan azt az eljárást kell megcsinálni, amit mint ha most egy teljes eljárást
csinálnánk. Kettő között a különbség az alátámasztó munkarészek mennyiségében van. Ha
módosítunk, akkor tudunk spórolni, akkor nem kell annyira rámenni a környezeti vizsgálatokra,
népesség alakulása, demográfia, kapcsolatok a szomszéd településsel, 4 oldal az, hogy mit kell
vizsgálni, de ugyanakkor megfontolandó, mert az a terv pedig 10 évig lesz jó. Első körben a
partnerségi egyeztetésekre lesz szükség, melyben az önkormányzat dönti el, hogy mely szervezeteket
vonja be, fórumot tart, de az is lehet, hogy nem von be senkit. Alap esetben meg szokták kérdezni a
helyi szervezeteket, vállalkozásokat, hogy milyen elképzeléseik vannak a településfejlesztéssel
kapcsolatban. Első határozat. Idő közben nekünk kell kezdeni egy alapfeltáró munkát, tehát felmérni
a valós helyzetet. Ha újat készítünk, akkor ki kell egészíteni egy integrált stratégiával. Második
határozat lezárja a partnerségi dolgot és elfogadja a településfejlesztési koncepciót, ekkor tudunk
továbblépni. Terveket küldünk a jogszabályban felsorolt szerveknek, környező településeknek,
közmű szolgáltatóknak. Tájékoztatási szakasz, ami arról szól, hogy mindenki, aki megkapta a
tervezetet és megtudja mi a célja ennek a tervnek. Nyilatkoznak a felkeresett szervek, hogy ezzel
kapcsolatban mi a véleményük, részt kíván e venni a további szakaszban. A visszaérkezett
véleményeket áttanulmányozva a terv javításra, átdolgozásra kerül. A jogszabályon alapuló
véleményeket figyelembe kell venni. A szakmai véleményen alapuló észrevételek egyeztetést
követően kerülnek figyelembe vételre.A szakmai véleményeltérések tisztázása érdekében a
kérelmezővel és az Önkormányzattal egyeztetés történik. A beérkezett vélemények rövid ismertetését
és a vélemények elfogadását, vagy el nem fogadását, valamint ez utóbbi esetben azok indoklását
tartalmazza az önkormányzati válasz. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést
kezdeményezhet. Nem kötelező, ennek szükségességéről az Önkormányzati válasz összeállításakor
közösen dönt az Önkormányzat, a kérelmező és a tervező. Az egyeztetésre a polgármester hívja meg
a véleményezési szakaszban részt vett összes szervet. A meghívóban a hely és időpont megjelölésével.
A meghívóhoz csatolni kell az Önkormányzati választ is. Ezen a tervező cég, is minden esetben részt
vesz. Az utolsó kör a véleményezési szakasz. Összeállítjuk a véglegesített dokumentációt 2
példányban, amely tartalmazza az eljárás során keletkezett összes iratot (határozatok, vélemények,
nyilatkozatok, stb.), valamint a javított és véglegesített terveket. Egy példány az Önkormányzatnál
marad, egyet pedig a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésznek kell továbbítani. Az Állami
főépítész ezt áttanulmányozva, amennyiben szükségesnek látja egyeztető tárgyalást hív össze. Ezt
követően az Állami Főépítész megküldi a záró szakmai véleményt, majd testületi elfogadás.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az ésszerűség azt diktálná, hogy a 10 éves legyen
elfogadva, mindent át kell gondolni.
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Jákobné Szász Erika alpolgármester: Melyik verzió jó nekünk?
Térmeg György polgármester: 10 éves, a költségoldalát nézve.
Szikra Zoltán ügyvezető: Ha sikerül megegyezni akkor beköltözne egy két napra, tehát neki kellene
egy olyan ember, helyi segítség, aki a kérdéseire választ adna, mindenféle tekintetben a faluval
kapcsolatban.
Térmeg György polgármester: Véleménye szerint a 10 éves lenne érdemes elkészíttetni. Kérdés?
Vélemény?
Vinklár László képviselő: Kiegészítés képen annyit szeretne kérdezni, hogy a 4.800.000 az nem
egészen annyi, ha jól vette ki az úr szavaiból.
Szikra Zoltán ügyvezető: Tervezési díj: 4. 800. 000.- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 6.096.000.-Ft
A tervezési díj tartalmazza:
- a terv elkészítéséhez szükséges járulékos költséget (fénymásolás, utazás, telefon..stb..)
- az egyeztetésekhez szükséges kellő számú dokumentációt
- a végleges elfogadott tervből 4 pld nyomtatott eredetiben aláírt és a szükséges számú (kb: 30 pld.)
elektronikus dokumentációt
A tervezési díj nem tartalmazza az alábbiakat:
- tervezési alaptérképek beszerzése (Megrendelői szolgáltatás)
- települési főépítész díjazását
- az egyeztetésre megküldendő dokumentációk postázási költségét
- az előzetes tájékoztatási szakaszban esetlegesen előírt környezeti vizsgálat elkészítésének díját.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy mennyi idő alatt kivitelezhető?
Szikra Zoltán ügyvezető: Normál esetben 1 év.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy a végén kell fizetni vagy közben is lehet.
Szikra Zoltán ügyvezető: Szeretné, ha közben is. A fizetés módja, ütemezése:
Tervező számláját Megrendelő egyenlíti ki az alábbi ütemezéssel, a teljesítéstől számított 15 napon
belül átutalással:
I. ütem: A dokumentáció elkészítésekor:a tervezési díj 20%a
II.ütem: Az államigazgatási szerveknek véleményezésre elküldendő tervdokumentáció
elkészítésekor a tervezési díj 50 %-a
III.ütem: Az esetlegesen szükséges módosítások átvezetését követően, a komplett teljesítés után a
tervezési díj 30 %-a.
Térmeg György polgármester: Akkor azt szeretné kérni, hogy szíveskedjék részükre egy részletes
szerződés tervezetet küldeni és azt megtárgyalják, a 10 éves intervallumra.
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:
98/2015.(VI.27.) önkormányzati határozata
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Babilon Istar Építész Iroda Kft. ajánlatának
megtárgyalása
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület Babilon
Istar Építész Iroda Kft. árajánlatát a településrendezési és
szabályozási terv teljes felülvizsgálata tárgyában
megtárgyalta, és arra kérte az ügyvezető Szikra Zoltánt,
hogy egy szerződés tervezetet küldjön meg a Képviselőtestület részére 2015.06.08-ig, mely tartalmazza a
kivitelezés teljes összegét és a kifizetés ütemezését,
módját. A Képviselő-testület a következő testületi ülésen
a Babilon Istar Építész Iroda Kft. által küldött
szerződéstervezetet megtárgyalja, és dönt e tárgykörben.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
/Jákobné Szász Erika távozott az ülésről 14:20 órakor./
Térmeg György polgármester: Megállapította, hogy a testület tagjai 5 fő közül 3 fő jelen van, így a
testület továbbra is határozatképes.

12. / Beszámoló a Vajtai Homok Kft. 2014. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Köszöntötte Fodor János ügyvezető urat. Megkérdezte, hogy az
írásbeli tájékoztató, beszámoló mellé kíván e szóban hozzáfűzni valamit.
Fodor János ügyvezető: A taggyűlésen elhangzott, 2014-ben nem történt üzemi baleset,
bányakapitányságtól volt ellenőrzés szeptember körül, semmi nemű eltérést nem tapasztaltak, minden
rendben volt. Az eredmény 727ezer forint veszteséget jelent, de a ha 1700ezer forint volt amit a
kapitánysági határozat alapján be kellett fizetni a kitermelt homok áraként, akkor ha ezt az összeget
levesszük egyértelmű hogy olyan millió körüli a nyereség, de ez játék a számokkal, de azt mindenféle
képen jelzi hogy normál termelési körülmények között tud a bánya nyereséget termelni.
Munkavédelmi felmérés volt október hónapban, ami 2015-2017-ig érvényes. Gazdaságilag jó
pozícióval indult az év. A taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a mérleget, a jelen lévő Vinklár
László úgy nyilatkozott, hogy az ott elhangzottakat tudomásul vette és a mérlegbeszámolót elfogadta
a másik két taggal egyetemben.
Térmeg György polgármester: Köszönjük szépen. Kérdés?
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy a jegyzőkönyv még nála van, mert neki kellett volna
beszámolnia.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a taggyűlésről kellett volna beszámolnia.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy nem volt rendes testületi ülés, amin beszámolhatott volna.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy hangzott-e el olyan a taggyűlésen, ami a testület
számára érdekes lett volna.
Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy az új árak megállapítása, minimális áremelés történt, ami
5%-ot jelent és május 1-étől él, ezt elfogadta a taggyűlés egyhangúan.
15

Térmeg György polgármester: A beszámolót elfogadásra javasolta.
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
99/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Vajtai Homok Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület a Vajtai
Homok Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,45 órakor a Képviselőtestület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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