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JEGYZŐKÖNYV 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének   
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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

100/2015.(VI.10.) önkormányzati határozat Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének elkészítéséről 

101/2015.(VI.10.) önkormányzati határozat Településendezési terv felülvizsgálatáról 

102/2015.(VI.10.) önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról  

 

 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

14/2015.(VI.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

15/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 1300 órai kezdettel 

tartott nyilvános rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta Faluház Nagyterme 

   7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

Jelen vannak: Térmeg György  polgármester  

   Jákobné Szász Erika  alpolgármester 

   Pipellán István  képviselő 

Vinklár László  képviselő     

Horváth Gergely  képviselő     

   

Tanácskozási joggal résztvevő: 
   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

  

Térmeg György Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről az 5 fő képviselő közül 5 

fő jelen van.  

Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

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

nélkül, egyhangúlag a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.  A 2015. évi költségvetés elfogadásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

2.  Szociális rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

3.  Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének előkészítéséről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4. Vajta Község Önkormányzat településrendezési tervének elkészítéséről árajánlatok 

megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./   A 2015. évi költségvetés elfogadásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Felkérte Dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi 

pontot. 

 

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 
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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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

14/2015.(VI.12.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

2./  Szociális rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Felkérte Dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi 

pontot. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet 

tervezet. A februárban elfogadott rendelet érvénytelen, hiszen nem határozatképes testület alkotta 

meg, ezért szükség van a rendelet újbóli megalkotására, továbbá a februárban elfogadott rendelethez 

képest a hatásköri és általános rendelkezések módosultak, pontosításra kerültek egyes fogalmak, 

jogosultsági feltételek, és a szociális tűzifa támogatás bekerült az ellátási formák közé. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

15/2015.(VI.12.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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3. /   Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének elkészítéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzat a Fejérvízzel közösen elkészítette  

a viziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervét. Kéri a Fejérvíz Zrt, hogy a Gördülő 

Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által történő elfogadása után a 

GFT első ütemében szereplő felújítási és pótlási munkák elvégzéséről nyilatkozzon, hogy kivel akarja 

ezen munkálatokat elvégeztetni. 

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: 

 

100/2015.(VI.10.) önkormányzati határozata 

Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének elkészítéséről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Fejérvíz Zrt-t bízza meg a Gördülő Fejlesztési Terv I. 

ütemében szereplő felújítási és pótlási munkálatok 

elvégzésével. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. /   Vajta Község Önkormányzat településrendezési tervének elkészítéséről 

árajánlatok megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a településrendezési terv elkészítéséhez még egy 

ajánlat érkezett, melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. Ezen ajánlat olcsóbb mint az előző, 

mely már előnyösebb a településnek, továbbá nem Budapestről járna le a tervező, hanem 

Szekszárdról, így a kapcsolattartás is könnyebb lenne, ha esetleg a testület úgy határoz az új 

ajánlattevőt bízza meg a településrendezési terv elkészítésével. 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy nem hívja-e meg a testület az új ajánlattevőt a 

következő ülésre, hiszen a személyes találkozó lényeges. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szerinte a személyes találkozó szükségtelen, hiszen 

az árajánlat, és a mellékelt szerződés tervezet mindent tartalmaz. 

 

Vinklár László képviselő: Elmondta, hogy a szerződésben minden benne van, így véleménye szerint 

szükségtelen meghívni az ajánlattevőt. Megkérdezte, hogy ki lesz a műszaki felelős. 

 

Térmeg György polgármester: Az aljegyző. 
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ő nem lehet műszaki felelős, hiszen nincs megfelelő 

végzettsége hozzá, továbbá külsős személyt kell, hogy megbízzon a testület. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, ha elkezdődnek a munkálatok a testület választ egy műszaki 

felelőst a tervezet elkészítéséhez. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy hol az 1. számú melléklet, melyet az ajánlat 

tartalmaz. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az anyag elején található. 

 

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: 

 

101/2015.(VI.10.) önkormányzati határozata 

Településendezési terv felülvizsgálatáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Meridián Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg Vajta Község 

településrendezési és szabályozási tervének teljes 

felülvizsgálatának elkészítésével a határozat mellékletét 

képező szerződés 1. számú mellékletében részletezettek 

szerint. A Felek az elvégzett feladatok ellenértékeként 

4.400.000 Ft + ÁFA díjban állapodtak meg. A Képviselő-

testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert a 

határozathoz mellékelt szerződés aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. /   Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Megkérte az aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot a jogszabályi 

előírások alapján 2 évente felül kell vizsgálni, át kell tekinteni. Az előző esélyegyenlőségi programot 

2013. évben fogadta el a testület, így szükségessé vált annak áttekintése, felülvizsgálata. Javasolta, 

hogy a jogszabály változások miatt a testület vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programját. 

 

Térmeg György polgármester: A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

102/2015.(VI.10.) önkormányzati határozata 
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Vajta Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálatáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület a Vajta 

Község Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi 

programját felülvizsgálja, hiszen határidő módosítások 

váltak szükségessé. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy van egy bejelenteni valója. Elmondta, hogy 

gyógyíthatatlan beteg, így nem biztos, hogy minden egyes testületi ülésen részt tud venni, így a 

testület tagjaira bízza, hogy ezt hogy szankcionálják. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy abban az esetben, ha orvosi ellátás alatt áll a 

képviselő, és ezt igazolja a polgármester felé, semmilyen szankciót nem szabhat ki a képviselővel 

szemben Képviselő-testület.  

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy gyógyíthatatlan betegséget 

diagnosztizáltak a képviselőnél, és felajánlotta, hogy amiben tudnak segítenek a képviselőnek, ezt 

úgy gondolja mondhatja a testület nevében. 

 

A polgármester előbbi kijelentésével mindenki egyetértett. 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,05 órakor a Képviselő-

testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


