Ikt.szám: ………….-1/2015.

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

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
142/2015.(X.26.) önkormányzati határozat
143/2015.(X.26.) önkormányzati határozat
144/2015.(X.26.) önkormányzati határozat
145/2015.(X.26.) önkormányzati határozat
146/2015.(X.26.) önkormányzati határozat

147/2015.(X.26.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Cecei Óvoda 2015/16 nevelési évre vonatkozó
munkatervének elfogadásáról
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról
szóló döntése személyes érintettség miatt
Döntés a Vajtai Homok Kft. taggyűlésein képviselő
delegálásáról
Vajta
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 1. számú függelékének
módosításáról
Vajtai Roma Önkormányzat részére működési célú
támogatás nyújtásáról

RENDELET
SZÁMA
19/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-án 1300 órai kezdettel
tartott nyilvános rendes üléséről.
Az ülés helye:

Vajta Faluház Nagyterme
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Pipellán István
Dr. Jaskó Sándor
Horváth Gergely

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Meghívottak:

Helyi Választási Bizottság elnöke

Szatkó Péter

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.
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 Községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal „nem” szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
142/2015.(X.26.) határozata
Meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett
javaslatot a meghívó szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Dr. Jaskó Sándor eskütétele
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
Cecei Óvoda 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodavezető munkatervének megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
3.
Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Döntés a Vajtai Homok Kft. taggyűlésein képviselő delegálásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
5.
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függelékének módosítása
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
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6.

Egyebek
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Dr. Jaskó Sándor eskütétele
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Szatkó Péter HVB elnök: Elmondta, hogy Vinklár László képviselő lemondása után a jogszabályban
foglaltak alapján a soron következő jelölt jut képviselői mandátumhoz, így a Helyi Választási
Bizottság Dr. Jaskó Sándor soron következő képviselő kinevezéséről hozott határozatot.
Térmeg György polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, hogy Dr. Jaskó
Sándor eskütételének idejére szíveskedjenek felállni.
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő testületének képviselője, Dr. Jaskó Sándor – a
jegyzőkönyvhöz mellékelt szövegű – esküt letette a Képviselő-testület előtt.

2./

Cecei Óvoda 2015/2016 nevelési
munkatervének megtárgyalása

évre

vonatkozó

óvodavezető

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Mészáros Istvánné óvodavezető elkészítette a Cecei
Óvoda munkatervét a szokásos precizitással. Megkérdezte, hogy a testületnek van-e kérdése a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Pipellán István képviselő: Jelezte, hogy nincs konyhai kisegítő, javasolta, hogy 4 órás munkaidőben
lehetne felvenni valakit vagy közfoglalkoztatottat megbízni ezen munka elvégzésével.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy nem tartja indokoltnak a konyhai kisegítő felvételét
10 gyerekre, úgy hogy 2 óvónő és 2 dada is foglalkozik velük.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 4 órás munkaidős létszámbővítés nagyon sok
pénzbe kerül, melyet az Óvoda költségvetése nem bír el, továbbá elmondta, hogy a polgármesterrel
úrral egyetért abban, hogy az ott dolgozók munkaidejébe a konyhai munka is belefér.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogyha Mészáros Istvánné jelzi, hogy szüksége van ilyen
segítségre az önkormányzat közfoglalkoztatottal megoldja a problémát.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda 2015/16 nevelési évre vonatkozó
munkatervét megtárgyalta és elfogadta.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
143/2015.(X.26.) önkormányzati határozata
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Cecei Óvoda 2015/16. nevelési évre vonatkozó
munkatervének elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei
Óvoda 2015/16 nevelési évre vonatkozó munkatervét
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. / Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló 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 önkormányzat 60 m2 fát nyert el a tűzifa
pályázaton, így a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 15 napon belül az önkormányzat
meg kell, hogy hozza a fa adományozásáról szóló rendeletét, mely megküldésre került a testület tagja
részére, továbbá egy hirdetmény, melyben a lakosság tájékoztatva lesz a kérelem benyújtásának
feltételeiről.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Javasolta, hogy ne december 10., hanem november 30. legyen a
benyújtási határidő, mert a hidegek miatt előbb lesz szükség a fára. Javasolta, hogy a 7. §-ban a
képviselő-testület legyen átírva polgármesterre.
Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy miért a polgármester jár el a szociális tűzifa
ügyekben.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a helyi rendelet alapján minden támogatás ügyében
a polgármester jár el. Javasolta, hogy a 15/2015. (VI.12.) rendeletet nézze meg a képviselő úr abban
minden szerepel, és a jelen rendelet tervezet is utal az előbb említett jogszabályra.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi rendelet tervezetet Dr. Jaskó Sándor által javasolt módosításokkal.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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4. /

Döntés a Vajtai Homok Kft. taggyűlésein képviselő delegálásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Vinklár László képviselte a Homok Kft-ben az
önkormányzatot, akinek mandátuma 2015. szeptember 24. napján megszűnt, ezért szükség van egy
új képviselő megválasztására.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek a napirenddel kapcsolatosan.
Továbbá bejelentette személyes érintettségét, kérte a szavazásból történő kizárását.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert a Vajtai Homok Kft.
taggyűlésein képviselő delegálása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
144/2015.(X.26.) önkormányzati határozat
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületet Térmeg
György polgármestert Vajtai Homok Kft. taggyűlésein
képviselő delegálása tárgyában a szavazásból - személyes
érintettség miatt – kizárta.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy Horváth Gergely képviselje az önkormányzatot
a Homok Kft-ben.
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:
145/2015.(X.26.) önkormányzati határozata
Döntés a Vajtai Homok Kft. taggyűlésein képviselő
delegálásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Homok Kft.
taggyűlésébe Horváth Gergely képviselőt delegálja. A delegált képviselő
képviseli az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésein. A képviselet során
továbbítja a testület álláspontját, döntéseit.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. /

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függelékének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Vinklár László lemondása miatt, megszűnt a
képviselői jogviszonya, és a mai nappal Dr. Jaskó Sándor letette az esküt, az SZMSZ 1. számú
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függelékét módosítani kell, tehát Vinklár Lászlót törölni kell és Dr. Jaskó Sándort fel kell tüntetni a
képviselők között.
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 módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 1.
számú függelékét. A 1. számú függelék teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
146/2015.(X.26.) önkormányzati határozata
Vajta
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 1. számú függelékének
módosításáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 1.
számú függelékét. A 1. számú függelék teljes szövege
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6. Egyebek
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat a roma önkormányzatnak
köszönhetően 400.000 Ft bevételhez jutott, azáltal hogy a roma önkormányzat Vajtán egy 4 hónapos
oktatást szervezett. Javasolta, hogy emiatt az önkormányzat 198.500 Ft-tal támogassa a roma
önkormányzat működését.
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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
2015. október 26. napján 198.500 Ft működési célú támogatást nyújt.”
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
147/2015.(X.26.) önkormányzati határozata
Vajtai Roma Önkormányzat részére működési célú
támogatás nyújtásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015.
október 26. napján 198.500 Ft működési célú
támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6

Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy Vajtán lesz-e hulladéksziget kialakítva.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az Ady E. utcában lesz, hiszen ott már van egy
lebetonozott rész pont erre a célra.
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 13,50 órakor a Képviselőtestület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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