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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

29/2016.(IV.25.) számú határozat Meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadásáról 

30/2016.(IV.25.) számú határozat Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

31/2016.(IV.25.) számú határozat Vajtáért Közhasznú Egyesület 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

32/2016.(IV.25.) számú határozat Ápolónő 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

33/2016.(IV.25.) számú határozat Háziorvosi tevékenységről, 2015. évi egészségügyi 

feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

34/2016.(IV.25.) számú határozat Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

35/2016.(IV.25.) számú határozat A környezet állapotáról szóló lakossági tájékozató 

elfogadásáról  

36/2016.(IV.25.) számú határozat Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó árajánlatok 

megtárgyalásáról 

37/2016.(IV.25.) számú határozat Tájékoztató az elmúlt évek során elnyert 

pályázatokról 

38/2016.(IV.25.) számú határozat Vajta, Petőfi S. utca 43. szám alatti ingatlanon lévő 

jelzálogjog törléséről 

39/2016.(IV.25.) számú határozat Óvodai beíratást megelőző hirdetmény 

közzétételéről 

40/2016.(IV.25.) számú határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

41/2016.(IV.25.) számú határozat Vajtai Homok Kft. taggyűlésbe delegálásáról 

42/2016.(IV.25.) számú határozat Klímabarát Települések Szövetséghez csatlakozási 

szándékról 

43/2016.(IV.25.) számú határozat Döntés a Vajta, 775/13. hrsz-ú ingatlan 

megvásárlásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 25-én 1300 órai kezdettel 

tartott nyilvános rendes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta Faluház Nagyterme 

   7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

Jelen vannak: Térmeg György  polgármester  

   Jákobné Szász Erika  alpolgármester 

Dr. Jaskó Sándor  képviselő     

Horváth Gergely  képviselő     

Pipellán István  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. 

 

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 nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

   Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2016.(IV.25.) 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 a Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Csonka Csaba elnök 

2.  Beszámoló a Vajtáért Közhasznú Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Hordó Heléna elnök 

3.  Beszámoló a 2015. évi ápolónői tevékenységről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4.  Beszámoló a háziorvosi tevékenységekről, 2015. évi egészségügyi feladatok ellátásokról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tevékenységéről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kővágó Dezső parancsnok 

6. Tájékoztató a környezet állapotáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

7.  Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 
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8. Tájékoztató az elmúlt évek során elnyert pályázatokról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

9.  Tomborné Juhász Melinda kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

10.  Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

11.  Egyebek 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./   Beszámoló a Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 2015. évi 

tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Sport Egyesület benyújtotta beszámolóját, mely a 

testület részére megküldésre került. Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a 

napirendi pont kapcsán. 

 

Horváth Gergely képviselő: Az önkormányzat az előző évben 350.000 Ft támogatást adott az 

egyesületnek 3 részletben, és megkérdezte, hogy az utolsó részlet az idei évben elküldésre került-e. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az utolsó részletet, 100.000 Ft-ot 2016. február 28-

ig elutalta az önkormányzat az egyesület számára. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy ellentmondásos a sportcipő vásárlás, mivel a szöveges 

részben az szerepel, hogy még nem vették igénybe a cipő vásárlást, de a könyvelésben szerepel. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az elnököt meghívta a testületi ülésre, de nem jelent 

meg, így erre a kérdésre nem tud ő válaszolni. A tagi betétre vonatkozóan neki is lenne kérdése, de 

nem tudja feltenni senkinek sem, aki illetékes lenne a válasz megadásában. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy neki egyetlen egy problémája van az 

egyesülettel mégpedig a neve, mert ezt szégyeníti a Vajtai települést. Kéri, hogy ne legyen benne a 

reménytelen kifejezés, változtassa meg az egyesület a nevét. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy a doktor úr kérdését, és az alpolgármester asszony 

kérését, továbbá a tagi betét kérdését írásban tegye fel a testület az elnök felé. Amennyiben több 

kérdés, észrevétel nincs, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 

2015. évre vonatkozó beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2016.(IV.25.) számú határozata 

Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Reménytelen 

Sport Klub Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolóját megtárgyalta, az 

abban foglaltakat elfogadja. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

2./  Beszámoló a Vajtáért Közhasznú Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az Egyesület benyújtotta beszámolóját, mely a 

testület részére megküldésre került. Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a 

napirendi pont kapcsán. 

Elmondta, hogy kb. egy hónappal ezelőtt az egyesületnek lett volna lehetősége egy pályázat 

megnyerésére, amellyel a településen egy játszóteret lehetett volna felépíteni és segíteni 3 település 

kulturális programját, de az egyesület elnöke ezt a pályázatot nem adta be, mert nem tudta félretenni 

a személyes ellentét az önkormányzattal, és a polgármester személyével kapcsolatban. Véleménye 

szerint Vajta település érdekeit kellene nézni, nem pedig a saját önös érdeket. 

 

Térmeg György polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, így szavazásra bocsátotta 

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtáért Közhasznú Egyesület 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2016.(IV.25.) számú határozata 

Vajtáért Közhasznú Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtáért Közhasznú 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az 

abban foglaltakat elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. /  Beszámoló a 2015. évi ápolónői tevékenységről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az ápolónő benyújtotta beszámolóját, mely a testület 

részére megküldésre került. Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi 

pont kapcsán. 

 

Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ápolónő 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2016.(IV.25.) számú határozata 

Ápolónő 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ápolónő 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadja. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. /   Beszámoló a háziorvosi tevékenységekről, 2015. évi egészségügyi feladatok 

ellátásokról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a háziorvos benyújtotta beszámolóját, mely a 

testület részére megküldésre került. Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a 

napirendi pont kapcsán. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy a háziorvos a beszámolójába nem tud többet írni, mert 

ha oltásokról írna vagy más egyéb plusz ellátásról akkor hazudna. Javasolta továbbá, hogy a 

településen lehetne egy egészség-megelőzési programot indítani, melynek szervezését vállalja. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy örül ezen program kezdeményezésének és minden 

eszközzel támogatni fogja azt. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos 2015. évi tevékenységéről és 

egészségügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2016.(IV.25.) számú határozata 

Háziorvosi tevékenységről, 2015. évi egészségügyi feladatok ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos 2015. évi 

tevékenységéről és egészségügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját 

megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. /   Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi 

tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a tűzoltóság benyújtotta beszámolóját, mely a 

testület részére megküldésre került. Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a 

napirendi pont kapcsán. Köszöntötte Kővágó Dezső tűzoltó parancsnokot, és amennyiben az 

írásbeli beszámolóját kiegészíteni kívánja megadta a lehetőséget a szóbeli kiegészítésre. 

 

Kővágó Dezső tűzoltó parancsnok: Elmondta, hogy a 2014. évi és 2015. évi beszámolók 

összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2015. évben a vonulási statisztikák növekvő 

tendenciát mutatnak, és sajnos növekedtek a téves jelzések száma is. Elmondta, hogy Vajtán nem 

volt tűzeset. Évente a parancsnokságon megpróbálják bejárni az összes hozzájuk tartozó települést 

és a tűzcsapokat, helyi viszonyokat feljegyzetelik gyakorlat során, ha esetleg tűz lenne a településen 

azonnal és szakszerűen tudjanak reagálni. A segélyhívó szám alkalmazásával a központi rendszer 

segítségével gyorsabban tudnak reagálni egy-egy tűzesetre, hiszen az autókban lévő gps 
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segítségével látják, hogy melyik szer van a balesethez, tűzesethez közelebb, így ők hamarabb a 

helyszínre tudnak érkezni. Elmondta, hogy Mezőszilason az egyik kollégája hősies tettet hajtott 

végre, amikor egy gázpalackot hozott ki egy égő házból ezzel megakadályozva a nagyobb tragédiát. 

Ezen cselekedetért dicsértetett kapott az államtól az előző héten. 

 

Térmeg György polgármester: Köszöni a pontos és mindent érintő beszámolót. Mivel hozzászólás, 

vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 

javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2016.(IV.25.) számú határozata 

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. /   Tájékoztató a környezet állapotáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a tájékoztató szövegét. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta 

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet állapotáról szóló lakossági 

tájékoztatót elfogadja, és felkéri az aljegyzőt, hogy a tájékoztatót helyben szokásos módon hirdesse 

ki.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2016.(IV.25.) határozat 

A környezet állapotáról szóló lakossági tájékozató 

elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatót 

elfogadja, és felkéri az aljegyzőt, hogy a tájékoztatót 

helyben szokásos módon hirdesse ki. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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7./  Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közvilágítás korszerűsítésére további két ajánlatot 

kért be, melyek a testület részére megküldésre kerültek. Az árajánlatok közül az anyagilag 

legkedvezőbb ajánlat a TEGA-LED Kft. ajánlata, és véleménye szerint a finanszírozási lehetősége 

is a legkedvezőbb az önkormányzatra nézve. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Pipellán István képviselő: Elmondta, hogy nem bízik a ledes izzók fényerősségében. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy watt a fogyasztást mutatja nem a teljesítményt. 

Javasolta egy kontroll lehetőségét a TEGA-LED Kft-től. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta a TEGA-LED Kft. árajánlatának elfogadását és a lízing 

konstrukció elfogadásával és a szerződéskötés előtt próbaüzemet kell kérni a társaságtól. Mivel 

hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi 

határozati javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítésére 

vonatkozó árajánlatokat. A Képviselő-testület a TEGA-LED Kft. lízingszerződéssel egybekötött 

árajánlatát fogadja el, azonban a szerződéskötés előtt felkéri a Kft. vezetőjét, hogy a közvilágítás 

korszerűsítési technikákat a településen próbaüzemmel mutassa be.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2016.(IV.25.) számú határozata 

Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó 

árajánlatok megtárgyalásáról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítésére 

vonatkozó árajánlatokat. A Képviselő-testület a 

TEGA-LED Kft. lízingszerződéssel egybekötött 

árajánlatát fogadja el, azonban a szerződéskötés előtt 

felkéri a Kft. vezetőjét, hogy a közvilágítás 

korszerűsítési technikákat a településen 

próbaüzemmel mutassa be. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8. /   Tájékoztató az elmúlt évek során elnyert pályázatokról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy összegyűjtötte az elmúlt évek során elnyert 

pályázatok névsorát tájékoztatás gyanánt. Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy a földutakat mikor lehetne megcsinálni, mert erre 

lenne igény. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy lehetne aszfaltos utat csinálni, de sajnos erre sem 

pályázat, sem önereje nincs jelenleg az önkormányzatnak. 
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta az elmúlt évek során elnyert 

pályázatokról szóló táblázatot, és a tájékoztatót tudomásul vette.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

37/2016.(IV.25.) számú határozata 

Tájékoztató az elmúlt évek során elnyert 

pályázatokról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megvizsgálta az elmúlt évek során elnyert 

pályázatokról szóló táblázatot, és a tájékoztatót 

tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9. /   Tomborné Juhász Melinda kérelmének megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Tomborné Juhász Melinda kérelmet nyújtott be, 

hogy a tartozását a földhivatalnál törölje el az önkormányzat, mert igazolta, hogy a befizette a 

tartozását. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.  

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7041 Vajta, Petőfi S. utca 43. szám alatti 

ingatlanon lévő 150.000 Ft jelzálogjogot, mely a kamatmentes kölcsön  nyújtásából lévő tartozása 

miatt került bejegyzésre, kiegyenlítés okán törli. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal illetékes osztályán a törlést jegyeztesse be.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

38/2016.(IV.25.) önkormányzati határozata 

Vajta, Petőfi S. utca 43. szám alatti ingatlanon lévő 

jelzálogjog törléséről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7041 

Vajta, Petőfi S. utca 43. szám alatti ingatlanon lévő 

150.000 Ft jelzálogjogot, mely a kamatmentes kölcsön  

nyújtásából lévő tartozása miatt került bejegyzésre, 

kiegyenlítés okán törli. Felhatalmazza a testület a 

polgármestert, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Sárbogárdi Járási Hivatal illetékes osztályán a törlést 

jegyeztesse be. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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10. /   Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az 

óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről határozatot kell alkotnia. A hirdetmény a 

határozat mellékletét képezi. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről a beiratkozást megelőző 

legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé helyben szokásos módon. 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvodai beíratást megelőző hirdetmény 

közzétételét megtárgyalta, javasolta a Társulás felé a hirdetmény elfogadását, és helyben szokásos 

módon kihirdeti. 

A hirdetmény a határozat mellékletét képezi.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2016.(IV.25.) önkormányzati határozata 

Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvodai beíratást 

megelőző hirdetmény közzétételét megtárgyalta, javasolta a Társulás felé a 

hirdetmény elfogadását, és helyben szokásos módon kihirdeti. 

A hirdetmény a határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

11. Egyebek 

 
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szükséges a testületnek megválasztani a Homok Kft. 

önkormányzati képviselőjét, kit javasol a Vajtai Homok Kft-be képviselőnek a testület. 

 

Pipellán István képviselő: Dr. Jaskó Sándor képviselőt javasolja. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elfogadta a jelölést. 

 

Térmeg György polgármester: Bejelentett érintettségét. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert a Vajtai Homok 

Kft. taggyűlésébe történő delegálás tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

40/2016.(IV.25.) önkormányzati határozat 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületet Térmeg 

György polgármestert Vajtai Homok Kft. taggyűlésébe 
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történő delegálás tárgyában a szavazásból - személyes 

érintettség miatt – kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatokat: 

„ Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Homok Kft. taggyűlésébe Dr. Jaskó 

Sándor képviselőt delegálja. A delegált képviselő képviseli az Önkormányzatot a Kft. 

taggyűlésein. A képviselet során továbbítja a testület álláspontját, döntéseit.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2016.(IV.25.) önkormányzati határozat 

Vajtai Homok Kft. taggyűlésbe delegálásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Homok Kft. 

taggyűlésébe Dr. Jaskó Sándor képviselőt delegálja. A delegált 

képviselő képviseli az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésein. A 

képviselet során továbbítja a testület álláspontját, döntéseit. 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Homok Kft. ügyvezetője egy észrevétellel élt az 

önkormányzat felé, hogy a homokbánya területén cross motorosok randalíroznak a behajtani tilos 

tábla ellenére. Megoldásnak javasolta, hogy a polgárőrökkel egyeztessenek, és keressék fel ezeket a 

fiatalokat figyelmeztetés okán. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a klímabarát egyesület egy tagsági javaslatot tett az 

önkormányzatnak, melyet a testület tagjainak kiosztott. Megkérdezte, hogy van-e kérdés az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvodai beíratást megelőző hirdetmény 

közzétételét megtárgyalta, javasolta a Társulás felé a hirdetmény elfogadását, és helyben szokásos 

módon kihirdeti. 

A hirdetmény a határozat mellékletét képezi.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2016.(IV.25.) önkormányzati határozat 

Klímabarát Települések Szövetséghez csatlakozási 

szándékról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 

szándékát, hogy a Klímabarát Települések Szövetséghez csatlakozni 

kíván. A Képviselő-testület az Önkormányzat koordinátorának a 

polgármestert, Térmeg Györgyöt nevezi ki. A Képviselő-testület 

kinyilvánítja, hogy a 10 Ft/fő/év tagdíjat az egyesület részére megfizeti. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Tilly József, József A. utcai ingatlan tulajdonosa 

elfogadta a testület döntését, mely szerint a telekalakítás költségeit állja, és a 150 Ft/m2 összeget 

elfogadja. A telekalakítás következményeképp 775/13. hsrz-ú lett az ingatlan új helyrajzi száma és 

1127 m2-t ajánl megvásárlásra az önkormányzat részére. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni Tilly József 

magánszemélytől a 7041 Vajta, József A. utca 775/13. hrsz-ú ingatlant 150 Ft/m2 áron, mely 1127 

m2 után 169.050 Ft azaz százhatvankilencezer-ötven forint. A Képviselő-testület megküldi ajánlatát 

az eladónak elfogadásra.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2016.(IV.25.) önkormányzati határozat 

Döntés a Vajta, 775/13. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni 

Tilly József magánszemélytől a 7041 Vajta, József A. utca 775/13. hrsz-

ú ingatlant 150 Ft/m2 áron, mely 1127 m2 után 169.050 Ft azaz 

százhatvankilencezer-ötven forint. A Képviselő-testület megküldi 

ajánlatát az eladónak elfogadásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, 

így 15,30 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


