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J EGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 21-én 1400 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
170/2015.(XII.21.) határozat

Meghívóban
elfogadásáról
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Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én 1400 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásáról.
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

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
aljegyző

A lakosság részéről: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Térmeg György Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a Képviselőtestület 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:
170/2015.(XII.21.) 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./
Beszámoló Vajta Község Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester
2./
Tájékoztató a Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: polgármester
3./
Tájékoztató az adóztatással összefüggő tevékenységről
Előadó: aljegyző
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

2

1./

Beszámoló Vajta Község Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Az önkormányzat 2015. évi tevékenységről szóló tájékoztató teljes anyaga a
napirend mellékleteként szerepel. A polgármester bemutatta, hogy milyen intézkedéseket tett az
önkormányzat a 2015. évben, hogyan alakult az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi oldala.

2./

Tájékoztató a társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a társulásban végzi Vajta a szociális alapellátásokat, házi
segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, óvodai tagintézmény működtetést, orvosi
ügyeletet és az iskolabusz működést. Ehhez Vajta önkormányzata havonta 2015. évben 1.002.651 Ft
összeggel járult hozzá.

3./

Tájékoztató az adózással összefüggő tevékenységről
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Az adóztatással összefüggő tevékenységről szóló beszámoló anyaga a
napirend mellékleteként szerepel. Kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a 2016. évben, a 2015. évhez
hasonlóan különös gondot fog fordítani az adók behajtására, melyet először felszólítással, majd
végrehajtással fog eszközölni. Sajnálatos, hogy az adózói morál ilyen rossz számokat mutat a településen,
hiszen Vajtán élők érdeke, hogy egy élhetőbb, szebb, jól működő községben éljenek.
Elmondta lehetőséget ad részletfizetési kérelem benyújtására, mely kérelemben fel kell tüntetni a jövedelmi
viszonyait az adózónak. Tájékoztatta a lakosságot amennyiben a részletfizetési kedvezményt megkapja az
adózó annak havonta történő törlesztését nem hanyagolhatja el, hiszen ha egy hónapban nem fizeti meg
határidőre a törlesztő részletet a kedvezmény elveszik, és a teljes összeg követelése válik behajthatóvá.
Elmondta, hogy 2016. évtől a helyi iparűzési adó tekintetében senki sem részesül kedvezményben, így az
előzőleg hatályban lévő rendelettel ellentétben valamennyi őstermelőnek is bevallást kell készítenie.
Megköszönte a figyelmet, és mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánt.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban.
Csonka Csaba vajtai lakos: Elmondta, hogy szeretné megköszönni az önkormányzat támogatását az idei
évben, hiszen több alkalommal nagyobb összegben támogatta a Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesületet.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a testület támogat minden olyan kezdeményezést, mely a
vajtaiak érdekét szolgálja, szívesen segített az önkormányzat.
Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
14,20 órakor a Képviselő-testület közmeghallgatását berekesztette.
KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
3

