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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

44/2016.(V.30.) számú határozat Meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadásáról 

45/2016.(V.30.) számú határozat Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

46/2016.(V.30.) számú határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

47/2016.(V.30.) számú határozat Vajtai Homok Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

48/2016.(V.30.) számú határozat Döntés a Vajtai Homok Kft.-ben lévő 

önkormányzati üzletrész eladásáról, annak 

értékének meghatározásáról 

49/2016.(V.30.) számú határozat „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

50/2016.(V.30.) számú határozat Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

51/2016.(V.30.) számú határozat Védőnői tevékenységről 2015. évi egészségügyi 

feladatok ellátásokról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

52/2016.(V.30.) számú határozat Településfejlesztési koncepció tervezet 

elfogadásáról 

53/2016.(V.30.) számú határozat Könyvtárellátó Szolgáltatási Rendszer 2015. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

54/2016.(V.30.) számú határozat Cecei Óvoda iskolai beiratkozásról szóló 

tájékoztatásának tudomásul vételéről 

55/2016.(V.30.) számú határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetés módosítás véleményezéséről 

56/2016.(V.30.) számú határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

zárszámadás véleményezéséről 

57/2016.(V.30.) számú határozat Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi 

költségvetés módosítás véleményezéséről 

58/2016.(V.30.) számú határozat Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi 

zárszámadás véleményezéséről 

59/2016.(V.30.) számú határozat Vajta Község Önkormányzat 2015. évi belső 

ellenőri jelentésének elfogadásáról 

60/2016.(V.30.) számú határozat Cecei Óvoda Alapító Okirat módosításának 

véleményezéséről 

61/2016.(V.30.) számú határozat 2016. évi törvényességi felügyelet tárgyáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

62/2016.(V.30.) számú határozat A gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2015. 

évi állapotáról  

63/2016.(V.30.) számú határozat Döntés a Tigre Country traktor javítási 

árajánlatának megtárgyalásáról 

64/2016.(V.30.) számú határozat 2016. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény 

benyújtásáról  

65/2016.(V.30.) számú határozat Az ingyenesen kért önkormányzati ingatlannal 

kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról 

66/2016.(V.30.) számú határozat Döntés az egyesületek pénzbeli támogatásáról szóló 
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tájékoztató megtárgyalásáról 

67/2016.(V.30.) számú határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

68/2016.(V.30.) számú határozat Döntés a polgármester cafetéria juttatásának 

módosításáról 

69/2016.(V.30.) számú határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

70/2016.(V.30.) számú határozat Döntés a polgármester főállású tisztség betöltés 

kezdetének módosításáról, tiszteletdíj 

megállapításáról szóló határozat módosításáról 

71/2016.(V.30.) számú határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

72/2016.(V.30.) számú határozat Döntés a polgármester részére céljuttatás adásáról 

 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

4/2016.(V.30.) számú határozat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

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

módosításáról 

5/2016.(V.30.) számú határozat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

6/2016.(VI.9.) számú határozat az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014.(XI.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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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     

Pipellán István  képviselő 

 

Távol maradt: Horváth Gergely  képviselő     

   

Tanácskozási joggal résztvevő: 
   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

   Nagy Dávid   Cecei Rendőrőrs parancsnok 

   Juhász Gábor   rendőr főtörzsőrmester 

   Fodor János   ügyvezető Vajtai Homok Kft. 

   Budavári Árpád  Sárbogárdi Rendőrkapitányság parancsnoka 

   Békésiné Hermesz Éva Háló intézményvezető 

   Salamonné Pintér Mónika Háló gazdasági vezető 

   Kiss Ágnes    pénzügyi ügyintéző 

   Simon János   Sárbogárdi Járási Hivatal vezető 

      

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.  

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 4 „igen” szavazattal „nem” szavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

   Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2016.(V.30.) 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 Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről  

 Előadó: Térmeg György polgármester 

2. Beszámoló a Vajtai Homok Kft. 2015. évi tevékenységéről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Fodor János ügyvezető 

3.  Beszámoló a „Háló” Dél-mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 

tevékenységéről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Békésiné Hermesz Éva intézményvezető 
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4. Beszámoló a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevékenységéről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5.  Beszámoló a védőnői tevékenységről, 2015. évi egészségügyi feladatok ellátásokról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

6.  Településrendezési terv előzetes véleményezési anyagának megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

7.  2015. évi beszámoló a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

8.  Cecei Óvoda tájékoztatása az iskolai beíratásról 

  Előadó: Térmeg György polgármester 

9.  Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítás véleményezéséről 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

10.  Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadás véleményezéséről 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

11.  Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi költségvetés módosítás véleményezéséről 

Előadó: Térmeg György polgármester 

12. Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi zárszámadás véleményezéséről 

Előadó: Térmeg György polgármester 

13.  Vajta Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

14.  Vajta Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról 

Előadó: Térmeg György polgármester 

15.  Vajta Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőri jelentéséről 

Előadó: Térmeg György polgármester 

16.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

17. Cecei Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezéséről 

Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

18. 2016. évi törvényességi felügyelet tárgyáról szóló tájékoztató 

Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

19. Beszámoló a 2015. évi gyámügyi tevékenységről 

Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

20.  Tigre Country traktor javítási árajánlatának megtárgyalása 

Előadó: Térmeg György polgármester 

21.  2016. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

  Előadó: Térmeg György polgármester 

22.  Tájékoztatás az ingyenesen kért önkormányzati ingatlannal kapcsolatban 

  Előadó: Térmeg György polgármester 

23.   Egyesületek pénzbeli támogatásáról szóló tájékoztató megtárgyalása  

  Előadó: Térmeg György polgármester 

24.  Polgármester cafetéria juttatásának módosításáról 

Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

25.  Polgármester főállású tisztség betöltés kezdetének módosítása, határozat módosítása 

Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

26.  Céljuttatás a polgármester részére 

Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

27.   Egyebek 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

 

 

1./   Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről 
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 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Köszöntötte a megjelent rendőr urakat. Elmondta, hogy a rendőrség 

beszámolója megküldésre került a testület részére. Megkérdezte a kapitány urat, hogy kívánja e 

kiegészíteni a beszémolót. Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi 

pont kapcsán. 

 

Budavári Árpád rendőrkapitány: Elmondta, hogy fontosnak tarja, hogy évente egyszer legalább 

ellátogassanak egy testületi ülésre, hogy tájékoztassák a testületeket az éves munkáról. A 2015. első 

félévében különösebb esemény nem történt, a második félévben bekövetkeztek változások, mind pl. 

illetékességi változás Kálóz, Sárosd, Szabadegyháza kikerült az illetékességi terület alól. Változás 

volt, hogy Dávid mintegy fél évig a Sárkeresztúri Rendőrőrs vezetésének a munkáit is végezte. A 

másik nagyobb változás a szolgálati törvényben meghatározott változás, mely alapján a kollégák 

illetménye megemelkedett, ez azért fontos, mert nem mennek el külföldre a rendőrök dolgozni, 

hanem a szervezeten belül maradnak. A legnagyobb változás a migrációs válság kezelésében való 

kezelés, amely tart a mai napig, hiszen a kapitányság részt vesz aktívan ebben, ennek ellenére a 

közbiztonság nem szenvedett csorbát, hogy a rendőrök a határon voltak. Vajtán kevesebb volt a 

bűncselekmény a 2015. évben mint 2014. évben. Mást elmondani nem kívánt, kéri,hogy fogadják el 

a beszámolót. 

 

Térmeg György polgármester:  Köszönte a helytállást és a jelenlétet. Amennyiben több kérdés, 

észrevétel nincs, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 

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

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2016.(V.30.) számú határozata 

Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi 

Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./  Beszámoló a Vajtai Homok Kft. 2015. évi tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Köszöntötte Fodor urat, és átadta neki a szót. 

 

Fodor János ügyvezető: A beszámoló számszaki részét a mellékelt előterjesztésben láthatja a 

testület. Elmondta, hogy a 2015. év balesetmentesen zárult, 3 ellenőrzés történt egy áprilisban a 

NAV ellenőrzést folytatott le, mely megállapítás, elmarasztalás nélkül zárult, továbbá december a 

2014. évre vonatkozóan történt egy NAV ellenőrzés, mely szintén elmarasztalás nélkül zárult, 

szeptemberben a bányakapitányság végzett ellenőrzést, mely pozitívan zárult. A cég elkezdett egy 

pozitív irányba haladni, 2-3 %-os pozitív elmozdulás tapasztalható. Elmondta, hogy nem a 2015. 

évi beszámoló része, de a tavaly felvetett üzletrész eladás még mindig nem történt meg, hiszen 

enélkül nem tud pályázni a cég, hiszen a jelenlegi szabályozás alapján ha a cég 25 %-ot meghaladó 

tulajdonrésszel bír, nem vehet részt pályázatban. Nagyon sok pályázat fog indulni 2016.évben, 
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amelyet enélkül nem tudjuk kihasználni. A gép nagyon régi, ha ez a masina elromlik, nem tudnak 

tovább dolgozni. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy érdeklődő volt-e az üzletrészre. 

 

Térmeg György polgármester: Azon az áron, 2000.000 Ft-on nem volt érdeklődő az ügyvédi 

irodánál tudomása szerint. El kell gondolkozni azon, hogy csökkenteni kell az árat, véleménye 

szerint a névérték feletti vételár nem reális. Várja a javaslatokat. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy 1.000.000 Ft összegben értékesítse az 

önkormányzat a tulajdonrészt. Az értékbecslő 750.000 Ft értékben állapította meg a 25 %-os 

értéket. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e más vélemény. Ez az összeg véleménye szerint 

reális, érdeklődésre ad okot. 

 

Fodor János ügyvezető: Véleménye szerint ez az összeg érdeklődésre ad okot. 

 

Pipellán István képviselő: Egyetért a 25 %-os értékesítéssel, de hogy mennyiért, az nehéz kérdés, ha 

a gép elromlik és az üzletrészt nem adják el, nem lesz pályázat akkor rosszabb lesz a helyzet, ezért 

egyetért alpolgármester asszony javaslatával. Megkérdezte, hogy mennyi esély lenne egy gép 

pályázat során. 

 

Fodor János ügyvezető: Elmondta, hogy ezt pontosan nem tudja meghatározni, azonban az eddigi 

pályázati kiírásoknál az 50 %-os önkormányzati tulajdoni hányad kizáró ok volt. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte hogy mekkora a támogatottság mértéke. 

 

Fodor János ügyvezető: 50 %, és 2%-os banki hitelt lehetne felvenni a beruházáshoz. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy a Széchenyi Hitel felvételre is lenne lehetőség, az 

óriási segítség lenne. 

 

Térmeg György polgármester: Bejelentette érintettségét, kéri a szavazásból kizárását. 

 

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

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

Kft. üzletrész eladása és 2015. évi beszámoló tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2016.(V.30.) számú határozata 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg 

György polgármestert a Vajtai Homok Kft. üzletrész 

eladása és 2015. évi beszámoló tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt - kizárja. 

Határidő: azonnal 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Homok Kft. 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

 

 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

47/2016.(V.30.) számú határozata 

Vajtai Homok Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Homok Kft. 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadta. 

Felelős: alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, így szavazásra 

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Homok Kft-ben lévő 50 %-os tulajdoni 

részéből 50 %-ot 1.000.000 millió forint, azaz egy millió forint összegben értékesíteni kívánja, így a 

Vajtai Homok Kft. 25 %-os tulajdonrészére várja az Önkormányzat a vételi ajánlatokat. 

A Képviselő-testület a Dr. Szabadkai Ügyvédi Irodát (7000 Sárbogárd, Ady E. utca 160/B.) bízza 

meg az ügy lebonyolításával.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

48/2016.(V.30.) számú határozata 

Döntés a Vajtai Homok Kft.-ben lévő önkormányzati üzletrész 

eladásáról, annak értékének meghatározásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajtai Homok Kft-ben 

lévő 50 %-os tulajdoni részéből 50 %-ot 1.000.000 millió forint, azaz egy 

millió forint összegben értékesíteni kívánja, így a Vajtai Homok Kft. 25 %-

os tulajdonrészére várja az Önkormányzat a vételi ajánlatokat. 

A Képviselő-testület a Dr. Szabadkai Ügyvédi Irodát 

(7000 Sárbogárd, Ady E. utca 160/B.) bízza meg az 

ügy lebonyolításával. 

Felelős: alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. /  Beszámoló a „Háló” Dél-mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

2015. évi tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a „Háló” Dél-mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat benyújtotta beszámolóját, mely a testület részére megküldésre került. Megkérdezte a 

testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont kapcsán. 
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Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy a beszámolóból látszik, hogy sok munkavállaló 

nyugdíj közeli korú, megkérdezte, hogy terveznek e iskoláztatást. 

 

Békésiné Hermesz Éva intézményvezető: Elmondta, hogy a házi segítségnyújtás feladat elvégzése 

végzettséghez kötött, a szociális étkeztetés az viszont nem. A nyugdíjba vonuló munkatársak állását 

meghirdetik és úgy szereznek új munkatársakat. Tájékoztatta a testületet, hogy Bognár Györgyné 

idén nyugdíjba vonul. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háló” Dél-mezőföldi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban 

foglaltakat elfogadja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

49/2016.(V.30.) számú határozata 

„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háló” Dél-mezőföldi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. /   Beszámoló a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi 

tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat vajtai 

munkatársai benyújtották 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 a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2015. 

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

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

50/2016.(V.30.) számú határozata 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta.  

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

5. /   Beszámoló a védőnői tevékenységről, 2015. évi egészségügyi feladatok 

ellátásokról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

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

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

pont kapcsán. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a védőnő nyáron tartósan távol lesz, 

mivel kisbabákat vár. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Felolvasta a második bekezdését a beszámolónak. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ellenőrzés volt, de nem tárt fel hibát, így az 

elhangzottakról nincs tudomása. A következő ülésen tájékoztatja a testületet a valódiságról. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2015. évi tevékenységéről, 2015. évi 

egészségügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

51/2016.(V.30.) számú határozata 

Védőnői tevékenységről 2015. évi egészségügyi feladatok ellátásokról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2015. évi 

tevékenységéről, 2015. évi egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 

beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. /   Településrendezési terv előzetes véleményezési anyagának megtárgyalása 
 /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. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy az utcanevek rosszak, és a régi gyógyszertár 

nem érti miért van az örökségvédelmi övezetben. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy mekkora a telkek nagysága, beépíthetőségi 

százalékok, a telkek feleződnek e. 
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy mindezeket a felvetéseket továbbítani fogják a 

végleges terv elfogadása előtt. Megkérdezte van e kérdés, további észrevétel a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

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

az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

52/2016.(V.30.) határozat 

Településfejlesztési koncepció tervezet 

elfogadásáról 

Vajta község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése alapján az alábbi 

döntést hozza: 

 

A településfejlesztési koncepció tervezet (1. számú melléklet) 

kiválasztott fejlesztési irányai, valamint a megalapozó vizsgálat 

(2. számú melléklet) megfelel a tervezés alapjának. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./  2015. évi beszámoló a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről 

benyújtották a beszámolót, 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 a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2015. 

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

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

53/2016.(V.30.) számú határozata 

Könyvtárellátó Szolgáltatási Rendszer 2015. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárellátási 

Szolgáltatási Rendszer 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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8. /   Cecei Óvoda tájékoztatása az iskolai beíratásról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Cecei Óvoda a tájékoztatta a testületet az iskolai 

beíratásról. Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

Térmeg György polgármester:  

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda iskolai beíratásáról szóló 

tájékoztatóját tudomásul vette.” 

 

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

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

54/2016.(V.30.) számú határozata 

Cecei Óvoda iskolai beiratkozásról szóló 

tájékoztatásának tudomásul vételéről  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Óvoda iskolai beíratásáról szóló tájékoztatóját 

tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9. /   Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítás 

véleményezéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került, nem kívánja 

kiegszíteni, amennyiben kérdés van válaszol. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.  

 

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

előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

55/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítás véleményezéséről  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetésének módosítására irányuló 

előterjesztés tartalmát.  

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

módosításáról az alábbi döntést hozta:  

I. A Képviselő-testület a Hivatal 2015. évi költségvetés bevételi előirányzat főösszegét 

85.219 ezer forint és kiadási főösszegét 76.035 ezer forint előirányzattal elfogadja. 
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A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 31.893 ezer Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 11.207 

ezer forinttal, dologi kiadás előirányzatot 32.450 ezer forinttal, egyéb működési célú 

kiadásokat 79 ezer Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését 406 ezer Ft-tal 
jóváhagyja. 

II. A Hivatal 2015. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül 

megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást 

nem tervezett.  

III. A Hivatal költségvetésének módosítása a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece 

Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletében szerepel.  

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy 

a Hivatal költségvetésének módosítását Cece Nagyközség Önkormányzat 

költségvetéséről szóló rendeletben a megjelenítéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10. /   Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadás 

véleményezéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került, nem kívánja 

kiegszíteni, amennyiben kérdés van válaszol. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.  

 

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

előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

56/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

zárszámadás véleményezéséről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetésének végrehajtására irányuló 

előterjesztés tartalmát.  

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról az alábbi döntést hozta:  

I. A Képviselő-testület a Hivatal 2015. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítés 

főösszegét 85.219 ezer forint és kiadási főösszegét 71.318 ezer forint előirányzattal 

elfogadja. 

A kiadási előirányzatból a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó előirányzatot 39.714 ezer forinttal, dologi kiadás 

előirányzatot 31.338 ezer forinttal, egyéb működési célú kiadásokat 39 ezer Ft 

összegben, a beruházási kiadások teljesítését 27 ezer Ft-tal jóváhagyja. 
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II. A Hivatal 2015. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül 

megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást 

nem tervezett.  

III. A központi orvosi ügyelet költségvetésének végrehajtását is a Közös Önkormányzati 

Hivatal zárszámadása tartalmazza.  

IV. A Hivatal költségvetésének végrehajtása a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece 

Nagyközség Önkormányzatának költségvetési végrehatásáról szóló rendeletében 

szerepel.  

V. A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy 

a Hivatal költségvetésének végrehajtásáról Cece Nagyközség Önkormányzat 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben a megjelenítéséről gondoskodjon.  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11. /   Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi költségvetés módosítás 

véleményezéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az Óvoda, 

társulás költségvetés módosítását. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy pontos szöveges 

kimutatás, nem kívánja azt kiegészíteni, a kérdésekre válaszol. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 

2015. évi költségvetés módosítását, és javasolta a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsának a zárszámadás elfogadását.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi 

költségvetés módosítás véleményezéséről 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. 

évi költségvetés módosítását, és javasolta a Dél-

Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a 

zárszámadás elfogadását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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12. /   Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi zárszámadás véleményezéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az Óvoda, 

társulás zárszámadását. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy pontos szöveges 

kimutatás, nem kívánja azt kiegészíteni, a kérdésekre válaszol. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 

2015. évi zárszámadását, és javasolta a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a 

zárszámadás elfogadását.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi 

zárszámadás véleményezéséről  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. 

évi zárszámadását, és javasolta a Dél-Mezőföldi 

Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a 

zárszámadás elfogadását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13./  Vajta Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

 

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az 

önkormányzat költségvetésének módosítását. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az aljegyző nővel készítettek az előterjesztéshez 

egy részletes kimutatást, szövegesen is, amely valamennyi módosítást megmagyaráz. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása a költségvetés 

módosításával kapcsolatban. 

 

Térmeg György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet: 

 

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

nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete 
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az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

 

14/2015.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

14./  Vajta Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

 

Térmeg György polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az 

önkormányzat zárszámadását. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy pontos szöveges 

kimutatás, nem kívánja azt kiegészíteni, a kérdésekre válaszol. 

 

Térmeg György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet: 

 

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

nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

15. /   Vajta Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőri jelentéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a belső ellenőr elkészítette a testület által 

meghatározottak alapján a belső ellenőri tervet. Megfogalmazta a javaslatokat, hiányosságokat, 

hibákat, melyek már a munka folyamán folyamatosan javításra kerültek. Elmondhatja, hogy a belső 

ellenőr és a munkatársak közötti kapcsolat nagyon jó így az év folyamán bármikor tudnak 

egyeztetni a pénzügyi, számviteli kérdésekben. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a belső ellenőr jelentését, javaslatait, 

és a 2015. évi belső ellenőri jelentést elfogadta.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Vajta Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőri 

jelentésének elfogadásáról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megismerte a belső ellenőr jelentését, javaslatait, és a 

2015. évi belső ellenőri jelentést elfogadta. 

Határidő: 2016.05.30. 

Felelős: polgármester 

 

16./  Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta a törvényességi osztály munkatársa felhívta a figyelmet 

arra, hogy a szervezeti és működési szabályzat nem tartalmazza a tartózkodás szavazati lehetőséget 

csupán az igen és nemmel való szavazást annak ellenére, hogy ezt a testületi üléseken folyamatosan 

alkalmazásra kerül. Az előbb elmondottak alapján szükséges a módosítás. 

 

Térmeg György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet: 

 

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

nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

6/2016.(VI.9.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 

20/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

17. /   Cecei Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Cece Nagyközség Önkormányzat 2016.04.08. 

napján tartott rendkívüli testületi ülésen a testület döntött a cecei Óvoda átszervezéséről. Ezért az 

óvodavezetővel közösen elkészítettük az alapító okirat módosítását. Az előterjesztés mellékletét 

képezi a módosításokkal együtt egységes szerkezetben lévő alapító okirat. 

Az alábbi módosításokat történtek: 

- az Alapító Okirat 9. pontját módosítottuk, hiszen a jogszabályi környezet helytelenül volt 

meghatározva 

- továbbá a 9. pontban a kormányzati funkciók is változtak, ezért itt is szükséges a módosítás 

- az Alapító Okirat 12. és 13. pontjai érinti az óvoda átszervezését, hiszen itt a létszámokat 

csökkentettük a székhely óvoda tekintetében, továbbá a csoportok számát 

- a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges volt a 18. pont módosítása. 

 



 17 

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

szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

60/2016.(V.30.) számú határozata 

Cecei Óvoda Alapító Okirat módosításának 

véleményezéséről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei 

Óvoda Alapító Okirat módosítását javasolja elfogadásra a 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa felé. 

A határozat mellékletét képezi a módosításokkal 

egységes szerkezetben lévő Alapító Okirat. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

18. /   2016. évi törvényességi felügyelet tárgyáról szóló tájékoztató 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a tájékoztató megküldésre került, melyben rögzítve 

vannak a célok. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte a napirendi pont kapcsán van-e kérdés. Mivel 

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

határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi törvényességi felügyelet 

tárgyáról szóló tájékoztatót, a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatóját tudomásul vette, 

elfogadta.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

61/2016.(V.30.) számú határozata 

2016. évi törvényességi felügyelet tárgyáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2016. évi törvényességi felügyelet 

tárgyáról szóló tájékoztatót, a Fejér Megyei 

Kormányhivatal tájékoztatóját tudomásul vette, 

elfogadta. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

19. /   Beszámoló a 2015. évi gyámügyi tevékenységről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került, melyben 

részletesen ki van fejve Vajta gyámügyi tekintetben történő elhelyezkedése. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e kérdés. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

62/2016.(V.30.) számú határozata 

A gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2015. 

évi állapotáról  

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról 

készített értékelést.  

Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést 

tudomásul vette, azt elfogadja és úgy határozott, hogy 

lehetőségeitől függően mindent elkövet a feladatellátás 

szinten tartása érdekében.  

Az értékelést megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalához.  

    Felelős: Térmeg György polgármester  

    Határidő: 2016. május 31.  

 

20. /   Tigre Country traktor javítási árajánlatának megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a kistraktor felújítására van szükség, mivel olyan 

műszaki állapotban van, hogy nem lehet biztonsággal használni. Hozott egy ajánlatot a jármű 

felújítására, elsőre soknak tűnik, de mindez szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a továbbiakban a 

munkát. Elmondta, hogy füvet vágni sem tudnak már vele. 

 

Pipellán István képviselő: Elmondta, hogy nagyon sok a munkadíj, de a gépet meg kell csinálni. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy kérjenek új árajánlatot. 

 

Pipellán István képviselő: Hangsúlyozta a munkadíj a sok, az alkatrészek nem. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy szerinte az útiköltség is sok. 

 

Térmeg György polgármester: A munkát meg kell csinálni, nem lehet halasztani tovább, az 

ajánlatban szereplő árat pdig 4 részletben kell csak kifizetni. Megkérdezte van-e kérdés. Mivel 

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

határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Agrolánc Kft. (székhely: 2151 

Fót, Jedlik Ányos utca 35.) árajánlatát a Tigre Country traktor javítása kapcsán, mely árajánlatot 

elfogadva megbízza az Agrolánc Kft.-t, hogy bruttó 1.628.756 Ft értékben végezze el a traktor 

javítási munkálatait, mely összeget 4 egyenlő részletben fizeti meg az önkormányzat a gazdasági 

társaságnak.” 



 19 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

63/2016.(V.30.) számú határozata 

Döntés a Tigre Country traktor javítási 

árajánlatának megtárgyalásáról  

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Agrolánc Kft. (székhely: 2151 Fót, 

Jedlik Ányos utca 35.) árajánlatát a Tigre Country 

traktor javítása kapcsán, mely árajánlatot elfogadva 

megbízza az Agrolánc Kft.-t, hogy bruttó 1.628.756 Ft 

értékben végezze el a traktor javítási munkálatait, mely 

összeget 4 egyenlő részletben fizeti meg az 

önkormányzat a gazdasági társaságnak.  

    Felelős: Térmeg György polgármester  

    Határidő: azonnal  

 

21. /   2016. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: A Belügyminisztérium lehető teszi, hogy a rendkívüli támogatás 

iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a kincstár helyi önkormányzat székhelye 

szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) az év során bármikor.  

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal összegyűjtötte a kifizetetlen közüzemi számlákat, mely 

eredményeképp 2.413.170 Ft, azaz kétmillió-négyszáztizenháromezer-százhetven forint összeget 

állapított meg. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás felé az Önkormányzat 2.413.816 Ft-tal tartozik, 

amely 3 havi társulási hozzájárulásnak felel meg. Magyar Államkincstár felé lévő részletfizetési 

megállapodás alapján 1.592.965 Ft és annak kamatait is a működési támogatások közé soroljuk. Így 

Vajta Község Önkormányzata 2016. május 30. napjáig 6.419.951 Ft összeg erejéig igényelhet 

kiegészítő támogatást a 2016. évi önkormányzati működőképesség megtartásához. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e kérdés. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

64/2016.(V.30.) számú határozata 

2016. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény 

benyújtásáról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény, valamint a valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

alapján támogatási igényt nyújt be vissza nem 

térítendő kiegészítő támogatásra. 

 

A 2016. évi önkormányzati működőképesség 

megtartásához szükséges támogatási igény 4.767.484 

Ft, azaz négymillió-hétszázhatvanhétezer-

négyszáznyolcvannégy forint. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

22. /   Tájékoztatás az ingyenesen kért önkormányzati ingatlannal kapcsolatban 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került, melyben sajnos 

nemleges válasz érkezett a Nemzeti Vagyonkezelőtől, hogy az önkormányzat ingyenesen nem 

veheti át a Fürdő tulajdonjogát a későbbi pályázat reményében. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy nagyon sajnálja, és szomorú, hogy a fürdő 

egyre rossz állapotban lesz, nem gondozza senki. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e kérdés. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 

küldött tájékozatót, az abban foglaltakat tudomásul vette.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

65/2016.(V.30.) számú határozata 

Az ingyenesen kért önkormányzati ingatlannal 

kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által küldött 

tájékozatót, az abban foglaltakat tudomásul.  

    Felelős: Térmeg György polgármester  

    Határidő: azonnal 

 

23. /   Egyesületek pénzbeli támogatásáról szóló tájékoztató megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került, melyben 

ismertetésre került, hogy az önkormányzat mekkora összegű támogatást nyújtott a helyi 

egyesületeknek. Ezt azért kérte, hogy gyűjtsék össze, hogy tisztán lásson a testület a támogatások 

összegével. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e kérdés. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi Egyesületek pénzbeli 

támogatásáról szóló tájékoztatót, mely tájékoztatást tudomásul vette.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

66/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Döntés az egyesületek pénzbeli támogatásáról szóló 

tájékoztató megtárgyalásáról 
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Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a helyi Egyesületek pénzbeli 

támogatásáról szóló tájékoztatót, mely tájékoztatást 

tudomásul vette.  

    Felelős: Térmeg György polgármester  

    Határidő: azonnal 

 

24. /   Polgármester cafetéria juttatásának módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy felhívta a figyelmét a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi ügyintézője, hogy a polgármester főállású jogviszonyának dátuma nem megfelelő, 

mivel a kinevezéssel egyidejűleg a szervezeti és működési szabályzatot is módosítani kellett volna. 

A testület az SZMSZ-t 2016.04.01. napján módosította, mely 2016.04.02-től hatályos, így ezen 

dátumtól kell számolni a polgármester főállású jogviszonyát. Az előbb elmondottak alapján 

szükséges a cafetéria dátumának módosítása is. 

 

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

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármester cafetéria 

jutatásának módosítása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2016.(V.30.) számú határozata 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg 

György polgármester cafetéria jutatásának módosítása 

tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárja. 

Határidő: azonnal 

      Felelős: alpolgármester 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte van-e kérdés. Mivel hozzászólás, vélemény, 

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

„Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2016. (II.15.) számú határozatát módosítja 

az alábbiak szerint: 

A Képviselő-testület Térmeg György polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2016. évi 

keretösszegét időarányosan 2016.04.02. napjától juttatja a polgármester részére. 

A Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2016. (II.15.) számú határozatának 

módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Döntés a polgármester cafetéria juttatásának módosításáról  

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2016. (II.15.) számú 

határozatát módosítja az alábbiak szerint: 
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A Képviselő-testület Térmeg György polgármestert megillető cafetéria-

juttatás 2016. évi keretösszegét időarányosan 2016.04.02. napjától juttatja a 

polgármester részére. 

A Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

7/2016. (II.15.) számú határozatának módosítással nem 

érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

    Felelős: alpolgármester 

    Határidő: 2016. 04.02-től 

 

25. /   Polgármester főállású tisztség betöltés kezdetének módosítása, határozat 

módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy felhívta a figyelmét a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi ügyintézője, hogy a polgármester főállású jogviszonyának dátuma nem megfelelő, 

mivel a kinevezéssel egyidejűleg a szervezeti és működési szabályzatot is módosítani kellett volna. 

A testület az SZMSZ-t 2016.04.01. napján módosította, mely 2016.04.02-től hatályos, így ezen 

dátumtól kell számolni a polgármester főállású jogviszonyát, juttatásait is. 

 

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

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2016.(V.30.) számú határozata 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg 

György polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása tárgyában a szavazásból - személyes 

érintettség miatt - kizárja. 

Határidő: azonnal 

      Felelős: alpolgármester 

 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte van-e kérdés. Mivel hozzászólás, vélemény, 

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

„Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester főállású tisztség betöltésének 

kezdetét 2016.04.02. napjára módosítja, továbbá 183/2015. (XII.21.) számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármester illetményét 2016. 

április 2-i hatállyal bruttó 299.200-Ft-ban, 

költségtérítését 2016. április 2-i hatállyal 44.900-forintban állapítja meg. A Vajta Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 183/2015. (XII.21.) számú határozatának módosítással nem 

érintett részei változatlanul hatályban maradnak.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

70/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Döntés a polgármester főállású tisztség betöltés 

kezdetének módosításáról, tiszteletdíj 

megállapításáról szóló határozat módosításáról 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

polgármester főállású tisztség betöltésének kezdetét 

2016.04.02. napjára módosítja, továbbá 183/2015. 

(XII.21.) számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Térmeg György polgármester illetményét 2016. április 

2-i hatállyal bruttó 299.200-Ft-ban, 

költségtérítését 2016. április 2-i hatállyal 44.900-

forintban állapítja meg.  

A Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

183/2015. (XII.21.) számú határozatának módosítással 

nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

    Felelős: alpolgármester 

    Határidő: 2016.04.02-től 

 

26. /   Céljuttatás a polgármester részére 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 2016.01.01-2016.04.02-ig juttatást kapott a 

polgármester, melyet nem lehet a költségtérítésének, illetményének tekinteni. A település jelenlegi 

polgármestere ezt a feladatát több mint 8 éve ellátja, a település lakossága a 2014. évi októberi 

önkormányzati választások során is bizalmat szavazott a polgármesternek, ezzel is elismerve a 

településen, a település érdekében végzett munkáját. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§ a szerint, állapítható meg a 

polgármester részére jutalom. 

„225/H. § 360 (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 

meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem 

haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. 

(2) Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben 

meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg.” 

Tekintettel a fent hivatkozott jogszabályra javasolta, hogy Térmeg György polgármester részére 

jutalom kerüljön megállapításra. 

 

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

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármester céljuttatásának 

megállapítása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2016.(V.30.) számú határozata 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg 

György polgármester céljuttatásának megállapítása 

tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárja. 

Határidő: azonnal 

      Felelős: alpolgármester 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte van-e kérdés. Mivel hozzászólás, vélemény, 

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

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármester részére a 

közszolgálat tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a alapján jutalmat állapít meg 

2016.01.01-2016.04.02. napjáig, melynek összege havi bruttó 172.000 Ft azaz százhetvenkétezer 

forint.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

72/2016.(V.30.) önkormányzati határozata 

Döntés a polgármester részére céljuttatás adásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Térmeg György polgármester részére a közszolgálat 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. 

§-a alapján jutalmat állapít meg 2016.01.01-

2016.04.02. napjáig, melynek összege havi bruttó 

172.000 Ft azaz százhetvenkétezer forint.  

    Felelős: alpolgármester 

    Határidő: 2016.01.01-2016.04.02. 

 

 

28. Egyebek 

 
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a közvilágítás korszerűsítéséről küldött anyagot, van 

e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Javasolta, hogy a következő ülésen térjen vissza rá a testület. 

 

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Tilly József úr megküldte a válaszát 

az önkormányzat vételi ajánlatára, melyet elfogadott, így a Vajta 775/13. hrsz-ú 1127 m2 területű 

ingatlant az önkormányzat megvásárolhatja 169.050 Ft vételáron, az általa elvégzett telekalakítás 

után. 

 

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  

  

 


