Ikt.szám: ………….-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 21-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
18/2016.(III.21.) határozat
19/2016.(III.21.) határozat
20/2016.(III.21.) határozat
21/2016.(III.21.) határozat
22/2016.(III.21.) határozat
23/2016.(III.21.) határozat
24/2016.(III.21.) határozat

TÁRGYA

Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Közvilágítás korszerűsítéséről szóló árajánlat
megtárgyalásáról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról
szóló döntése személyes érintettség miatt
Polgármester szabadság ütemezésének elfogadásáról

25/2016.(III.21.) határozat

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködés megállapodás felülvizsgálatáról
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

26/2016.(III.21.) határozat

Szándéknyilatkozat megtételéről

27/2016.(III.21.) határozat

Szolgálati eb vásárlásának támogatásáról

28/2016.(III.21.) határozat

Döntés veszélyes fák kivágásáról

RENDELET
SZÁMA
2/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet
3/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
20/2014.
(XI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
17/2015.(IX.25.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 21-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
Dr. Jaskó Sándor
Horváth Gergely

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Pipellán István

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Meghívottak:

TEGA-LED projekt manager

Scherer Balázs

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. A polgármester elmondta, hogy Pipellán István jelezte távol maradását.
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 3 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással
„nem” szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2016.(III.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.
Közvilágítás korszerűsítéséről árajánlat megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3.
Beszámoló a Közös Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
4.
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Térmeg György polgármester
5.
Polgármester szabadság ütemezési tervének elfogadása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
6.
Roma önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
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7.
8.

9.
10.
11.

Előadó: Térmeg György polgármester
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Térmeg György polgármester
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
ECC Slovakia által benyújtott szándéknyilatkozat megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
Sárbogárdi Rendőrkapitányság támogatása szolgálati eb vásárlása iránt
Előadó: Térmeg György polgármester
Egyebek
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Közvilágítás korszerűsítéséről árajánlat megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy kezdeményezte a Tega-Led Kft-nél a közvilágítás
korszerűsítését, és ezekről kért árajánlatot. Két ajánlat kombináció érkezett az egyik a jelenlegi
állomány korszerűsítése, led fénycsövekkel való felújítása, a másik ajánlat 50 db új lámpatesttel is
bővülne a korszerűsítés mellett.
Scherer Balázs TEGA-LED projekt manager: A leírtakat szóban, és kicsit összefoglalva elmondta,
elmagyarázta, hogy az ajánlatban lévő táblázatokat hogyan kell értelmezni. Bemutatta, hogy hogyan
is néz kia egy lámpatest, mit cserélnének ki a jelenlegi lámpatestből, továbbá bemutatta az új testet
is, mely elmondása szerint sokkal drágább megoldás mint a régi testet belsejének kicserélése.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a kicserélés, leszerelés után maradt törmelék, ha az
önkormányzat tulajdonát képezi lefaragható-e az árból.
Scherer Balázs TEGA-LED projekt manager: Elmondta, hogy ez nem képezi az önkormányzat
tulajdonát, ez az Eon Zrt. tulajdona, a cég csupán azt vállalja, hogy leszereli és elszállítja a
tulajdonosnak.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Kell-e ennyi bővítés.
Scherer Balázs TEGA-LED projekt manager: Elmondta, hogy kevesebb új lámpatestre is tud ajánlatot
kérni, ezen db számmal a polgármester bízta meg.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Kell-e 3 db 60 W-os égő, mert ezek kerülnek az ajánlat szerint a legtöbbe.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szerinte szükséges, mert ezek a központban vannak a
nagy kereszteződésnél.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ez attól függ melyik ajánlatot fogadja el az
önkormányzat.
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy kér még 2 ajánlatot, hogy könnyebben tudjon dönteni
a testület, és napolják el ezt a napirendi pontot a következő ülésre. Mivel hozzászólás, vélemény,
módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítéséről szóló
árajánlatot, és felkérte a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre még 2 ajánlatot kérjen be a
közvilágítás korszerűsítése tárgyában.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbi határozatot alkotta:
19/2016.(III.21.) számú határozata
Közvilágítás korszerűsítéséről szóló árajánlat megtárgyalásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
közvilágítás korszerűsítéséről szóló árajánlatot, és felkérte a polgármestert,
hogy a következő testületi ülésre még 2 ajánlatot kérjen be a közvilágítás
korszerűsítése tárgyában.

2./

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat (a
továbbiakban: SZMSZ) módosítása, mivel az alábbi jogszabályi rendelkezésben foglaltakat a
Képviselő-testület elmulasztotta meghozni a polgármester főállású polgármesterré választása során.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. § (2) bekezdése
alapján a polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán
belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű
módosításával megváltoztathatja.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő rendelet tervezetet.
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

3. / Beszámoló a Közös Hivatal 2015. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2015. évi beszámolója megküldésre
került a testület tagjai részére.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy nagyon részletes és pontos a beszámoló,
kérdése nincs.
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbi határozatot alkotta:
20/2016.(III.21.) számú határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: Térmeg György polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

4. /

2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzési tervet minden évben el kell fogadnia
a testületnek. Jelenleg nemleges a közbeszerzési terv, mivel nem nyert el az önkormányzat pályázatot,
amely elérte volna a közbeszerzési határt. Amennyiben pályázatot nyerünk, amely meghaladja a
jogszabályban meghatározott határt módosítják a közbeszerzési tervet.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbi határozatot alkotta:
21/2016.(III.21.) számú határozata
Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vajta Község 2016. évi
nemleges közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. /

Polgármester szabadság ütemezési tervének elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Térmeg György polgármester 2016.01.01. napjától
főállású polgármester, ezért szükséges az közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a
továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése alapján ezen napirendi pont tárgyalása. A polgármester
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törvény szerint meghatározott szabadsága 2016. évben 39 nap. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a
polgármester szabadságának mértékét a fent idézett jogszabályhely pontosan meghatározza, azonban
javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a képviselő-testület általi határozat hozatala, ezért kéri a
tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően döntését
meghozni szíveskedjen.
Térmeg György polgármester: Bejelentette érintettségét.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert a polgármester
szabadság ütemezési tervének elfogadása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt kizárja."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2016.(III.21.) határozat
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg
György polgármestert a polgármester szabadság ütemezési
tervének elfogadása tárgyában a szavazásból - személyes
érintettség miatt – kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbi határozati javaslatot alkotta:
23/2016.(III.21.) számú határozata
Polgármester szabadság ütemezésének elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv.
(a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben
foglaltak alapján Térmeg György főállású polgármester
2016. évi (39 nap) szabadsága igénybe vételét a
melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: esedékességkor
Felelős: alpolgármester

6. /

Roma
önkormányzattal
felülvizsgálata

kötött

együttműködési

megállapodás

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
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Térmeg György polgármester: Az Önkormányzat és a Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejött együttműködési megállapodás VI. Záró rendelkezései között a felek megállapodtak,
hogy az közöttük létrejött megállapodást minden évben felülvizsgálják az esetleges változások
bekövetkezése végett. Tekintettel arra, hogy a megállapodásban foglaltak nem változtak, ezért
javaslja, hogy a 2016. évre változatlan tartalommal maradjon hatályban a felek között létrejött 2015.
január 22. napján kelt együttműködési megállapodás.
Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta
az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2016.(III.21.) határozat
Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés
megállapodás felülvizsgálatáról
Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vajtai Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 2015. január 22. napján kelt
együttműködési megállapodását felülvizsgálta, abban foglaltakat változatlan
tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot a hivatal dolgozói
megvizsgálták, és azt a javaslatot tették, hogy nincs szükség a módosításra.
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 felülvizsgálta a Vajta Község Önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi programját. A Képviselő-testület elfogadta a határozat mellékletét képező
Helyi Esélyegyenlőségi Programot.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2016.(III.21.) számú határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felülvizsgálta a Vajta Község Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi programját. A Képviselő-testület
elfogadta a határozat mellékletét képező Helyi
Esélyegyenlőségi Programot.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. /

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz rendelet módosítása, mivel a 2015.12.21. napján tartott ülésen a Testület egy új szolgáltatót
Balogh József egyéni vállalkozót bízott meg a szennyvíz begyűjtésével, elszállításával. A szennyvíz
a Paksi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra. Mindezen változásokat, továbbá a szerződés
időtartamát tartalmazza a módosítás.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy-hogy lehet kikényszeríteni azt, hogy ettől a
vállalkozótól vegyék igénybe a szolgáltatást.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Vajtán nehéz ezt kikényszeríteni, mivel nincs csatorna rendszer. Ahol
kiépített csatorna van és nem csatlakoznak rá, akkor talajterhelési díjat kell fizetni, és a díjból csak a
szerződött szolgáltató által kiállított számlával lehet csökkenteni a díjat.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő rendelet tervezetet.
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló
17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

9. /

ECC Slovakia által benyújtott szándéknyilatkozat megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Ján Kajtár az ECC Slovakia ügyvezetőjeként
nyilatkozatot fogalmazott meg a tekintetben, hogy a Vajtai fürdő és mélyfúrt kutak adottságai okán
beruházási szándékkal él. A melléklet szándéknyilatkozat kinyilvánítás elnevezésű dokumentumban
leírja szándékait, jövőbeli terveit, és az önkormányzat esetleges jövőbeni lehetőségeit az előbb
említett ingatlan kapcsán.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy ez a nyilatkozat elővásárlási jogot feltételez-e, és
vajon átengedhető-e a 100 %-os tulajdoni részesedés.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ez csupán egy szándéknyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a céggel az önkormányzat együtt kíván működni.
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Dr. Jaskó Sándor képviselő: Javasolta, hogy módosítva fogadják el a nyilatkozatot, mégpedig úgy,
hogy - A fejlesztési területet az önkormányzat szándéknyilatkozatba foglalva kinyilvánítja, hogy a
beruházó részére elővásárlási jogot biztosít 100 % tulajdonban a jelenlegi felbecsült értéken,
amennyiben a beruházás megvalósult. – mondat kerüljön a nyilatkozatba.
Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot a módosítási javaslat figyelembe vételével:
„Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ECC Slovakia ügyvezetője által tett – jelen
határozat mellékletét képező - szándéknyilatkozat kinyilvánítást megismerte, az abban foglaltakat a
következő módosítással elfogadja: A fejlesztési területet az önkormányzat szándéknyilatkozatba
foglalva kinyilvánítja, hogy a beruházó részére elővásárlási jogot biztosít 100 % tulajdonban a
jelenlegi felbecsült értéken, amennyiben a beruházás megvalósult. A mellékelt szándéknyilatkozat
módosítással nem érintett részeit a Képviselő-testület változatlanul elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Vajta Község Önkormányzata nevében a melléklet
dokumentumba foglalt szándéknyilatkozatot tegye meg, írja alá.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2016. (III.21.) számú határozat
Szándéknyilatkozat megtételéről
Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ECC Slovakia
ügyvezetője által tett – jelen határozat mellékletét képező - szándéknyilatkozat
kinyilvánítást megismerte, az abban foglaltakat a következő módosítással
elfogadja: A fejlesztési területet az önkormányzat szándéknyilatkozatba
foglalva kinyilvánítja, hogy a beruházó részére elővásárlási jogot biztosít 100
% tulajdonban a jelenlegi felbecsült értéken, amennyiben a beruházás
megvalósult. A mellékelt szándéknyilatkozat módosítással nem érintett részeit
a Képviselő-testület változatlanul elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Vajta Község Önkormányzata nevében a
melléklet dokumentumba foglalt szándéknyilatkozatot tegye meg, írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. / Sárbogárdi Rendőrkapitányság támogatása szolgálati eb vásárlása iránt
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy megkereste a Sárbogárdi Rendőrkapitányság Cecei
Rendőrőrsének őrsparancsnoka, hogy a rendőrkapitányság szolgálati eb vásárlását tervezi, mely
szolgálati eb kiképzést a cecei körzeti megbízott vállalta fel. Tekintettel arra, hogy a cecei körzeti
megbízott vajta településen is többször szolgál, továbbá Vajta település az Őrshöz tartozik, ezért
javasolom, hogy 30.000 Ft összeggel támogassa az önkormányzat a szolgálati eb vásárlást.
Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tilly József kérelmét. A Képviselőtestület továbbra is fenntartja a 137/2015.(IX.24.) számú határozatában foglaltakat."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2016.(III.21.) számú határozat
Szolgálati eb vásárlásának támogatásáról
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Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárbogárdi
Rendőrkapitányság szolgálati eb vásárlását 30.000 Ft azaz harmincezer
forinttal támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy
a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11. Egyebek
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szükséges a veszélyes fák kivágása Farkas Zoltán
Kossuth L. utca 40. Tekintettel arra, hogy közterületen vannak ezek a fák engedélyt az
önkormányzatnak kell adnia, továbbá olyan szervezetet, társaságot kell mebízni a fák kivágásával,
akik biztonságosan ki tudják vágni. Kért három ajánlatot, amelyből a legkedvezőbb Rőzse és Fa Kft.
120.000 Ft + ÁFA összegről, amely alapján kivágja és elszállítja. Elfogadja-e a testület.
Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy a Tibor Sándor házánál is vannak veszélyes
fák.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy beszélt vele, de nem hajlandó az önkormányzattal
való egyeztetésre.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testület megbízza a Rőzse és Fa Kft-t, hogy A Vajta,
Kossuth L. utca 40. szám ingatlan előtti veszélyes fákat vágja ki és szállítsa el. A Képviselő-testület
a Rőzse és Fa Kft ajánlatát fogadta el a veszélyes fák kivágására és elszállítására, mely 120.000 Ft +
ÁFA.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2016.(III.21.) számú határozat
Döntés veszélyes fák kivágásáról
Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testület
megbízza a Rőzse és Fa Kft-t, hogy A Vajta, Kossuth
L. utca 40. szám ingatlan előtti veszélyes fákat vágja ki
és szállítsa el. A Képviselő-testület a Rőzse és Fa Kft
ajánlatát fogadta el a veszélyes fák kivágására és
elszállítására, mely 120.000 Ft + ÁFA.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 15,50 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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