
Ikt.szám: ………….-1/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének   

2016. június 27-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

73/2016.(VI.27.) számú határozat Meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadásáról 

74/2016.(VI.27.) számú határozat Horváth Gergely szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

75/2016.(VI.27.) számú határozat Vinklár László kérelmének elnapolásáról, új 

rendelet megalkotásáról 

76/2016.(VI.27.) számú határozat Döntés a Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 

elnökének tájékoztatójáról 

77/2016.(VI.27.) számú határozat Sárszentágota Község Önkormányzatának a 

szociális alapszolgáltatások ellátása tekintetében a 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társuláshoz történő 

csatlakozási szándékának támogatásáról 

78/2016.(VI.27.) számú határozat Dél-mezőföldi Többcélú Tárulás 2015. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

79/2016.(VI.27.) számú határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/983-

1/2016. számú javaslatában foglaltakkal 

kapcsolatban 

80/2016.(VI.27.) számú határozat Döntés haszonbérleti szerződés megkötéséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 27-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 

73/2016.(VI.27.) 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. Vinklár László kérelme díszpolgári cím adományozására  

 Előadó: Térmeg György polgármester 

2. Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület elnökének válasza a testület által feltett kérdésekre 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

3.  Döntés Sárszentágota település Dél-Mezőföldi Többcélú Társuláshoz való csatlakozási 

szándékáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4. Beszámoló a Dél-mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi munkájáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5.  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/983-1/2016. számú javaslatában foglaltakkal 

kapcsolatban 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

6. Döntés Haszonbérleti szerződés megkötéséről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

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

 

 

1./   Vinklár László kérelme díszpolgári cím adományozására 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy idősebb Vinklár László díszpolgári cím 

adományozása okán kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, hogy elhunyt Horváth Lajos 

munkásságát díjazzák. Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont 

kapcsán. 

 

Horváth Gergely képviselő: Bejelentette személyes érintettségét a szavazás során. 

 

Térmeg György polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gergely képviselőt a díszpolgári cím 

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

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2016.(VI.27.) számú határozata 

Horváth Gergely szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth 

Gergely képviselőt a díszpolgári cím adományozása 

tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt – 

kizárja. 

Határidő: azonnal 

      Felelős: alpolgármester 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Vajta Község Önkormányzatának nincs díszpolgári 

rendelete, amennyiben díszpolgári címet szeretne adományozni a testület először rendeletet kell 

alkotni. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy emlékszik Vinklár László ideje alatt adtak át 

díszpolgári címeket, emlékplaketteket. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Ezen díjak átadása nem szabályozott körülmények között mehetett 

végbe, hsiezn erről nincs rendelete a településnek. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy a testület Horváth Lajos díszpolgári cím 

adományozását rendelet hányának okán napolja el, és kérje fel a testület az aljegyzőt új rendelet 

megalkotására. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy a rendelet tervezetbe fel lehetne vezetni 

nemcsak a díszpolgári címet, hanem az általános iskolában Cece és Sáregres települések által 

alkalmazott ballagó diákok számára adományozott pénzbeli támogatás, a jó tanuló, jó sportoló 

kategóriában. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy természetesen a kéréseket figyelembe véve készíti 

el a rendelet tervezetet, kérte a képviselőket, hogy amennyiben javaslatuk, további címek, díjak 

tekintetében új ötletek, kritériumok merülnek fel emailben jelezzék a következő rendes ülésig. 
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Térmeg György polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, így szavazásra bocsátotta 

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vinklár László kérelmét, és ezen 

kérelem elbírálását rendelet hiányában elnapolja a következő rendes testületi ülésig. A Képviselő-

testület felkéri Dr. Marinka Nikolett hivatalvezetőt, hogy a kitüntetésekről, díjakról szóló rendelet 

tervezetet a követező rendes testületi ülésig készítse el.” 

 

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

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2016.(VI.27.) számú határozata 

Vinklár László kérelmének elnapolásáról, új rendelet megalkotásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vinklár 

László kérelmét, és ezen kérelem elbírálását rendelet hiányában elnapolja a 

következő rendes testületi ülésig. A Képviselő-testület felkéri Dr. Marinka 

Nikolett hivatalvezetőt, hogy a kitüntetésekről, díjakról szóló rendelet 

tervezetet a követező rendes testületi ülésig készítse el. 

Felelős: polgármester 

Határidő: következő testületi ülés 

 

2./  Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület elnökének válasza a testület 

által feltett kérdésekre 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Csonka Csaba megküldte tájékoztatóját a testület 

által feltett kérdésekre, azonban ezen tájékoztató véleménye szerint nem méltó egy egyesület 

elnökéhez sem megfogalmazásban, sem stílusban. Az önkormányzat nagyon sok támogatást 

nyújtott az egyesületnek és arra sem méltatja az elnöke a testületet, hogy normális, kiterjedő, 

tiszteletteljes tájékoztatót nyújtson. Elmondta ezt a tájékoztatót nem fogadja el. Megkérdezte van-e 

kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy egyetért a polgármester úrral, hiszen ezen tájékoztató 

nem méltó egy volt képviselőhöz, jelenlegi elnökhöz. Ráadásul nem adott választ a képviselő-

testület által feltett kérdésekre, ezt ő sem tudja elfogadni. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csonka Csaba Vajtai Reménytelen Sport 

Klub Egyesület elnökét, hogy a Képviselő-testület által 2016.04.25. napján tartott képviselő-

testületi ülés során feltett kérdésekre pontosan, minden információt közölve válaszoljon a testület 

rangjához méltóan. A képviselő-testület Csonka Csaba Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 

elnökének 2016.06.02. napján kelt tájékoztatóját nem fogadja el.” 

 

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

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

76/2016.(VI.27.) számú határozata 

Döntés a Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület elnökének 

tájékoztatójáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csonka Csaba 

Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület elnökét, hogy a Képviselő-
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testület által 2016.04.25. napján tartott képviselő-testületi ülés során feltett 

kérdésekre pontosan, minden információt közölve válaszoljon a testület 

rangjához méltóan. A képviselő-testület Csonka Csaba Vajtai Reménytelen 

Sport Klub Egyesület elnökének 2016.06.02. napján kelt tájékoztatóját nem 

fogadja el. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. /  Döntés Sárszentágota település Dél-Mezőföldi Többcélú Társuláshoz való 

csatlakozási szándékáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Sárszentágota Község jelezte csatlakozási szándékát 

a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás felé. Ahhoz, hogy a csatlakozni tudjon a település a Társulás 

valamennyi tagjának, így köztük Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének is jóvá kell 

hagynia a csatlakozási szándékot. 

Sárszentágota Község a szociális alapellátások és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében csatlakozna 

a Társuláshoz 2017. január 1. napjától. 

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 előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

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

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2016.(VI.27.) számú határozata 

Sárszentágota Község Önkormányzatának a Dél-mezőföldi Többcélú 

Társuláshoz történő csatlakozási szándéknyilatkozatának 

támogatásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja 

Sárszentágota település 2017. január 1. nappal történő csatlakozási 

szándékát a Dél-Mezőföldi Többcélú Társuláshoz a szociális alapellátás és a 

gyermekjóléti feladatok ellátása vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. /   Beszámoló a Dél-mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi munkájáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a társulás beszámolója 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 Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.” 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2016.(VI.27.) számú határozata 

Dél-mezőföldi Többcélú Tárulás 2015. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Mezőföldi Többcélú 

Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az 

abban foglaltakat elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. /   Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/983-1/2016. számú 

javaslatában foglaltakkal kapcsolatban 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a FEB/02/983-1/2016. ügyszámú levelében 

törvényességi felhívással élt Vajta Község Képviselő-testületének Vajta Építési Szabályzata és 

Szabályozási tervének megállapításáról szóló 10/2006. (VIII.27.) Ktr. számú rendeletét, melynek 

során hiányosságokat, nem megfelelő megoldásokat állapított meg. Felülvizsgálatot az 

önkormányzat megkezdte a 2015. évben, így erről a tényről kell tájékoztatni a Kormányhivatalt. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/983-1/2016. ügyszámú törvényességi felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vette és az 

alábbi tájékoztatást adja a Hivatal felé:  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Meridián Mérnöki Iroda Kft-t bízta meg Vajta 

Község településrendezési és szabályozási tervének teljes felülvizsgálatának elkészítésével. 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 30. napján hozott 52/2016. (V.30.) 

számú határozatában a településfejlesztési koncepció tervezetben foglaltakat elfogadta. A 

szabályzat elfogadásának eljárása még folyamatban van.” 

 

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

határozatot alkotta: 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

79/2016.(VI.27.) számú határozata 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/983-1/2016. számú 

javaslatában foglaltakkal kapcsolatban  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FEB/02/983-1/2016. ügyszámú törvényességi 

felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi tájékoztatást 

adja a Hivatal felé:  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Meridián Mérnöki Iroda 

Kft-t bízta meg Vajta Község településrendezési és szabályozási tervének 

teljes felülvizsgálatának elkészítésével. 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 30. napján 

hozott 52/2016. (V.30.) számú határozatában a településfejlesztési 

koncepció tervezetben foglaltakat elfogadta. A szabályzat elfogadásának 

eljárása még folyamatban van.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. /   Döntés Haszonbérleti szerződés megkötéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajta, 840. hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződés 

időbeli hatálya lejár 2016.07.31. napján. Szükséges az újabb szerződéskötéshez a bérlő személyének 

megválasztása. Tájékoztatta a testületet az előző bérlő, Rupa Sándor a bérleti díjat nem vagy nem 

határidőre fizette meg. 

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 előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

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

határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2016.(VI.27.) határozat 

Döntés haszonbérleti szerződés megkötéséről  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

haszonbérbe adja Farkas Attila Sándor 7041 Vajta, 

Petőfi S. utca 68. szám alatti lakos az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Vajta 840. hrsz-ú ingatlant. A 

haszonbérleti szerződést az Önkormányzat és 5 év 

határozott időre köti meg 2016. augusztus 1.- 2021. 

augusztus 31. napjáig. A bérleti díj összege 20.000 Ft 

azaz húszezer forint. 

A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert, 

hogy a haszonbérleti szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7. Egyebek 

 
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2016. évben mindezidáig 14.383.362 Ft kiadása és 

12.849.604 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Sajnálattal tapasztalja, hogy az állami 

hozzájárulás a kötelező feladatokhoz egyre kevesebb, az adóbevételek nem elegendőek a kiadások 

fedezetére, így a jövőben a közüzemi számlák fizetése késedelmesen fog teljesülni. Erről szerette 

volna tájékoztatni a testületet. 

 

Pipellán István képviselő: A fürdőnél az út mellett áll 2 fa, mely kivágásra ítéltetett, hiszen nagyon 

rossz állapotban van. 

 

Térmeg György polgármester: A holnapi napon megtekinti a fákat, és amennyiben olyan rossz 

állapotban vannak a kivágásáról intézkedik. 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy a faluházban volt e személyi váltás. 

 

Térmeg György polgármester: Igen volt, de ez polgármesteri hatáskör. 
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Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, 

így 14,10 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


