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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

88/2016.(IX.19.) számú határozat Cecei Óvoda 2015/2016. nevelési évről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

89/2016.(IX.19.) számú határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal évközi 

gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok 

alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

90/2016.(IX.19.) számú határozat Vajta Község Önkormányzat évközi 

gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok 

alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

91/2016.(IX.19.) számú határozat a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

92/2016.(IX.19.) számú határozat Fejér Megyei Kormányhivatal üzemeltetési 

megállapodás módosításának megtárgyalásáról 

93/2016.(IX.19.) számú határozat I/63. Vajta vízmű-V (11-02459-1-001-00-01) víziközmű 

rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

94/2016.(IX.19.) számú határozat Meridián Mérnöki Iroda Kft. –vel kötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 

95/2016.(IX.19.) számú határozat Érsekné Lengyel Edit kérelmének megtárgyalásáról 

96/2016.(IX.19.) számú határozat Csonka Csaba Vajtai Reménytelen Sport Klub 

Egyesület elnök kérelmének megtárgyalásáról 

97/2016.(IX.19.) számú határozat Döntés képviselői javaslat elutasításáról 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

7/2016.(IX.30.) számú önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

meghatározásáról 

8/2016.(IX.30.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

9/2016.(IX.30.) számú önkormányzati rendelet Vajta község díszpolgári címének és kitüntetések 

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

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 19-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 

Horváth Gergely  képviselő     

Pipellán István  képviselő 

Dr. Jaskó Sándor  képviselő     

   

Tanácskozási joggal résztvevő: 
   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak:  Mészáros Istvánné  intézményvezető Cecei Óvoda 

      

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. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot a meghívó 

szerint elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.  Cecei Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési évről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Mészáros Istvánné intézményvezető 

2.  Tájékoztató a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal évközi gazdálkodásáról, a költségvetési 

irányzatok alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

3.  Tájékoztató a Vajta Község Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok 

alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4. Döntés szociális tűzifa támogatás iránti igény benyújtásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5.  Fejér Megyei Kormányhivatal üzemeltetési megállapodás-módosításának megtárgyalásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

6.  Víziközművek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési tervének elfogadása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

7.  Településfejlesztési terv módosításáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

8.  Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

9.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

10. Vajta község díszpolgári címének és kitüntetések adományozásáról szóló rendelet 

megalkotásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

11.  Érsekné Lengyel Edit kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 
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12.  Csonka Csaba Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

13.  Egyebek 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1./   Cecei Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési évről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Óvoda beszámolója megküldésre került a 

testület részére. Megkérdezte Mészáros Istvánné intézményvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

írásos beszámolóját. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy a játszóteret 4 évre vizsgálták, amely 

eredményeképpen több játékot fel kell számolni, és egyet felújítani. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a szülőket levélben tájékoztatta az ellenőrzésről és 

annak következményeiről, elmondta, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy nőni fog a gyermeklétszám Vajtán, december 

hónapban 19 gyermek fog járni az oviba. Dóra óvónőnek november 30. napján lesz a minősítése, 

most arra készülnek, hogy jól sikerüljön. Kérte, ha lehetséges internet hozzáférése legyen az 

óvodának. 

 

Horváth Gergely képviselő: Javasolta, hogy wifit kapjon a hivatalból az óvoda. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy van-e kötelező előírás arra, hogy kell-e játszótér, és 

hány eszköz kell hogy legyen egy óvodában. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Sajnos csak azt a lehetőséget látja, hogy egy rendezvény 

szervezésével lehet gyűjtést szervezni, Cecén ezt az alapítvány oldja meg. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy itt a szülők szervezetek gyűjtést az óvodába a 

szőnyeg megvásárlására. 

 

Horváth Gergely képviselő: Tiszteletdíjat erre fel lehetne használni ami félre van rakva. 

 

Jákobné Szász Erika képviselő: Elmondta, hogy erre ő is gondolt, de még át kell beszélni. 

 

Térmeg György polgármester: Ezt azok a képviselők döntsék el, akik lemondtak nem Horváth 

Gergely, akinek nincs benne releváns része. Elmondta, hogy meghirdetésre került az óvoda 

intézményvezető állás, mivel nem volt véleményeztetve az előző álláspályázat. Kéri, hogy az 

önkormányzat a jelenlegi intézményvezető kinevezését támogassa a beszámoló elfogadása mellett. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda 2015/2016. nevelési évről szóló 

beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Cecei Óvoda intézményvezetőjének 

Mészáros Istvánné kinevezését támogassa a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 
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      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2016.(IX.18.) számú határozata 

Cecei Óvoda 2015/2016. nevelési évről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda 2015/2016. 

nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület támogatja, 

hogy a Cecei Óvoda intézményvezetőjének Mészáros Istvánné kinevezését 

támogassa a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./  Tájékoztató a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal évközi 

gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok alakulásáról, költségvetés 

egyensúlyi helyzetéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztató megküldésre került. Megkérdezte Dr. 

Marinka Nikolett hivatalvezetőt, hogy a tájékoztatót kívánja-e kiegészíteni. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Nem. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel, változtatással 

kapcsolatban. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cecei Közös Önkormányzati 

Hivatal évközi gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok alakulásáról, költségvetés egyensúlyi 

helyzetéről szóló tájékoztatóját, az abban foglaltakat elfogadta, tudomásul vette.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2016.(IX.19.) számú határozata 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal évközi 

gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok 

alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

évközi gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok 

alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 

szóló tájékoztatóját, az abban foglaltakat elfogadta, 

tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3. /  Tájékoztató a Vajta Község Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 

költségvetési irányzatok alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztató megküldésre került. Megkérdezte, 

hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés. 

 

Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, további módosító javaslat nem 

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vajta Község Önkormányzat 

évközi gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről 

szóló tájékoztatóját, az abban foglaltakat elfogadta, tudomásul vette.” 

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

90/2016.(IX.19.) számú határozata 

Vajta Község Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési 

irányzatok alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vajta 

Község Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési irányzatok 

alakulásáról, költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatóját, az 

abban foglaltakat elfogadta, tudomásul vette. 

    Felelős: jegyző 

    Határidő: azonnal 

 

4. /  Döntés szociális tűzifa támogatás iránti igény benyújtásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Mészáros Istvánné intézményvezető 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Belügyminisztérium újból pályázatot hirdet 

szociális tűzifa igénylése iránt. 2014. évben 116 m3 tűzifát igényeltünk, melyből 60 m3 kapott meg 

az önkormányzat, majd a 2015. évben a maximális igényelhető támogatás 112 m3 volt, melyből 112 

m3 igényeltünk és 60 m3 tűzifa támogatást állapított meg az önkormányzat részére a Minisztérium. 

2016. évben a maximálisan igényelhető tűzifa támogatás 94 m3, melyhez önerőt nem kell az 

önkormányzatnak biztosítani. Javaslom a maximálisan igénybe vehető támogatás igénylését. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2016.(IX.19.) számú határozata 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésről 

szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi 
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önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 

jogcím szerint települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra igényt nyújt be vissza nem térítendő 

szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra. 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

igénybe vehető 94 m3 tűzifára nyújtja be igényét, 

önerő hozzáadása nélkül. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. /   Fejér Megyei Kormányhivatal üzemeltetési megállapodás-módosításának 

megtárgyalásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szükséges módosítani az üzemeltetési 

megállapodást, mert őrzési kötelezettsége is lesz a hivatalnak, ennek nincs akadálya, hiszen jelenleg 

is távfelügyelettel van védve az épület., így nem látja akadályát a megállapodás módosítás 

aláírásának. Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, további módosító javaslat nem 

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

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

üzemeltetési megállapodás módosítását, melyben foglaltakkal egyetért, így felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

92/2016.(IX.19.) számú határozata 

Fejér Megyei Kormányhivatal üzemeltetési megállapodás 

módosításának megtárgyalásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a Fejér 

Megyei Kormányhivatal üzemeltetési megállapodás módosítását, melyben 

foglaltakkal egyetért, így felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 

mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja. 

    Felelős: polgármester 

    Határidő: azonnal 

 

6. /   Víziközművek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési tervének elfogadása 

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Fejérvíz Zrt. megküldte a gördülő fejlesztési terv 

felújítási, pótlási, beruházási tervét, melynek elfogadását kérte a képviselő-testülettől, hogy ezt 
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továbbítani tudja az illetékes szervekhez. Megkérdezte van e kérdés az elhangzottakkal 

kapcsolatban.  

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a I/63. Vajta vízmű-V (11-02459-1-

001-00-01) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. GFT-ről szóló 

napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 

1.) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/63. Vajta vízmű-V (11-

02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja. 

2.) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/63. Vajta vízmű-V (11-

02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

3.) Az I/63. Vajta vízmű-V (11-02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő 

részével összhangban van. 

4.) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/63. Vajta vízmű-V (11-

02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az 

Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, víziközmű 

fejlesztésre fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

93/2016.(IX.19.) határozat 

I/63. Vajta vízmű-V (11-02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-

2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

         Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a I/63. Vajta vízmű-V (11-02459-1-001-

00-01) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. GFT-ről szóló napirendi 

pontot és az alábbi határozatot hozta: 

1.) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/63. Vajta vízmű-V 

(11-02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét 

elfogadja. 

2.) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/63. Vajta vízmű-V 

(11-02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT beruházási tervét elfogadja. 

3.) Az I/63. Vajta vízmű-V (11-02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő 

részével összhangban van. 

4.) Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/63. Vajta vízmű-V 

(11-02459-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, 

hogy az Önkormányzat a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, víziközmű 

fejlesztésre fordítandó anyagi forrással nem rendelkezik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7./  Településfejlesztési terv módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Elmondta, hogy 

ez az ő kérése volt, hiszen az 5.588.000 Ft egy összegben történő kifizetése nagyon megterhelné az 

önkormányzatot, ezért kérte a szerződés módosítását akképpen, hogy 3 részletben történjen meg a 

vállalkozói díj megfizetése. Megkérdezte van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Meridián Mérnöki Iroda Kft. által 

küldött vállalkozói szerződés módosítását, mely módosítást elfogadja, így felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés módosítást aláírja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2016.(IX.19.) határozat 

Meridián Mérnöki Iroda Kft.–vel kötött 

vállalkozási szerződés módosításáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Meridián Mérnöki Iroda Kft. által 

küldött vállalkozói szerződés módosítását, mely 

módosítást elfogadja, így felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 

vállalkozói szerződés módosítást aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8. /   Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 

rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges megalkotni az egészségügyi 

alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló rendeletet, mivel a törvényességi osztály 

ellenőrzése ezen témára terjed ki. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy a körzet felosztások véleménye szerint jók, és az 

orvosok pedig vagy közalkalmazottként vagy vállalkozóként dolgoznak. 

 

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

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendeletet: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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9. /   Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat ezért 

kerül módosításra, mert Dr. Jaskó Sándor képviselő kérte az előző testületi ülésen azt, hogy a 

polgármester az előző ülés óta eltelt eseményekről számoljon be minden testületi ülésen. Ezen 

kérésnek eleget téve készítette el a módosító tervezetet. 

 

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

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendeletet: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a mellékelt rendeletet alkotta: 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

8/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.(XI.24.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

10. /  Vajta község díszpolgári címének és kitüntetések adományozásáról szóló 

rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a rendeletet a képviselő-testület kérésére 

előkészítette. Elmondta, hogy az alpolgármester asszonnyal egyeztetve állapították meg a jó tanuló, 

jó sportoló díjat. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az írásbeli előterjesztéshez. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Kérte, hogy a rendeletben ne csak Cece, hanem bármely 

általános iskolába járó gyermek kerüljön feltüntetésre. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: A díszpolgári cím adományozásának határideje március 15. legyen, 

hiszen Vajta településen nem ünneplik az augusztus 20-át. Ebből kifolyólag a döntési határidő is 

módosuljon november 30-ig. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy elhunyt személyeknek ne adományozzanak, hiszen 

véleménye szerint mindenkit életében kell díjazni. 

 

Térmeg György polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, további módosító javaslat nem 

hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt rendeletet a javasolt módosításokkal elfogadásra: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással a mellékelt rendeletet alkotta: 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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9/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

Vajta község díszpolgári címének és kitüntetések adományozásáról  
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

11. /   Érsekné Lengyel Edit kérelmének megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Érsekné Lengyel Edit a testület támogatását kéri 

lánya versenyeztetésére. Elmondta, hogy tavaly 50.000 Ft támogatást kapott a fogathajtó. 

Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e javaslatuk a támogatás összegére. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Érsek Anett fogathajtó versenyeken való 

részvételéhez 50.000 Ft azaz ötvenezer forint támogatást nyújt.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

95/2016.(IX.30.) önkormányzati határozata 

 Érsekné Lengyel Edit kérelmének megtárgyalásáról 

 Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Érsek 

Anett fogathajtó versenyeken való részvételéhez 50.000 Ft 

azaz ötvenezer forint támogatást nyújt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

12. /   Csonka Csaba Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület kérelmének 

megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a helyi sport egyesület elnöke kérelmet nyújtott be a 

testület felé, hogy a focistákat az önkormányzat kisbuszával szállíthassák az idegenben lévő 

mérkőzésekre. Elmondta, hogy ennek nincs akadálya, csupán Erdős István vezetheti a buszt. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte van e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban.  

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

az alábbi határozati javaslatot: 

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

Egyesület elnökének kérelmét, mely kérelemben feltüntetett időpontban és helyszínen az 

önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt az Egyesület rendelkezésére bocsátja.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

96/2016.(IX.19.) határozat 

Csonka Csaba Vajtai Reménytelen Sport Klub 

Egyesület elnök kérelmének megtárgyalásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Vajtai Reménytelen Sport Klub 

Egyesület elnökének kérelmét, mely kérelemben 

feltüntetett időpontban és helyszínen az önkormányzat 

tulajdonában lévő kisbuszt az Egyesület 

rendelkezésére bocsátja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13./  Egyebek 

 
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy az egyebek között van-e valakinek hozzászólása. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Vajtai Homok Kft. 2016.08.11. napján kérelmet 

nyújtott be munkahelymegőrző támogatás iránt, mely kérelemnek helyt adva a foglakoztatási 

osztály 2 főnek 6 hónap időtartamra 1.850.640 Ft támogatást nyújt 2016.09.01. napjától.  

 

Térmeg György polgármester: Itt mutatkozik meg az üzletrész eladásából származó előny, és 

pályázati lehetőségek sokasága. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy Demény Károlyné védőnő október 1-

től nm tud Vajtán szolgálatot vállalni, mivel a Nagydorogi polgármester nem engedélyezi a 

településen a további munkát. Helyette Tóth Adrienn simontornyai lakos fogja ellátni a szolgálatot. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy továbbra sem ért egyet azzal, hogy nincs jegyzőkönyv 

hitelesítő a jegyzőkönyvek elkészítésekor, hiszen vannak olyan jegyzőkönyvek, amelyek nem 

tartalmaznak minden hozzászólást. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a jegyzőkönyvben a lényeget kell leírni, kivéve 

akkor, ha valaki szószerinti rögzítést kér. 

 

Horváth Gergely képviselő: Kéri, hogy szavazzon a testület az szmsz módosításról, hogy legyen 

jegyzőkönyv hitelesítő. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy szerinte ez szükségtelen, hiszen minden 

jegyzőkönyv tartalmilag helyesen és mindenre kiterjedően készül. Az aljegyző nőben a legvégsőkig 

megbízik és ez így is lesz a továbbiakban is. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ebből a témából nem csinál problémát szavazzon a 

testület, döntsön a jegyzőkönyv hitelesítők voltáról. 

 

Térmeg György polgármester: Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem 

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Gergely képviselő 

javaslatát a szervezeti és működési szabályzat módosítása iránt, mely a jegyzőkönyv hitelesítők 

bejegyzéséről szól, azonban a képviselő-testület nem tartja szükségesnek ezen módosítást, így a 

Horváth Gergely képviselő szóbeli kérelmét elutasítja.” 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

97/2016.(IX.19.) határozat 

Döntés képviselői javaslat elutasításáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Horváth Gergely képviselő javaslatát a 

szervezeti és működési szabályzat módosítása iránt, 

mely a jegyzőkönyv hitelesítők bejegyzéséről szól, 

azonban a képviselő-testület nem tartja szükségesnek 

ezen módosítást, így a Horváth Gergely képviselő 

szóbeli kérelmét elutasítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy a Homok Kft. 2 milliós hirdetménye hol van, van-e 

az önkormányzatnál. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Homok Kft. értékesítését a Dr. Szabadkai Ügyvédi 

Iroda bonyolította le, a kérdést ott kell feltenni. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy levegőre van szüksége és szünetet kért. 

 

Térmeg György polgármester: 5 perces szünetet rendelt el. 

 

Szünet 15:25-15:30 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy az egyebek között van-e valakinek hozzászólása. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy 2017. március 31. napjától lemond a képviselői 

mandátumáról, az indokát egyszer a későbbiekben, adott időpontban meg fogja magyarázni, és 

kérte, hogy a testület ezen döntésével kapcsolatban ne tegyen fel kérdést, ne tegyen jelen 

pillanatban észrevételt. 

 

Térmeg György polgármester: Horváth Gergely a képviselő tisztségéről lemondott, következő 

képviselőt fogjuk előléptetni, a törvény szerint, a szavazáson legtöbbet kapott képviselő lesz a 

képviselő testület tagja, meg kell nézni, hogy ki a következő.  

 

dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy az Mötv. alapján Horváth Gergely lemondása szabályos volt, 

a törvény szerint a jegyzőkönyvben a lemondás tényét, és a tisztség megszűnésének időpontját 

rögzíteni kell. Ezek alapján Horváth Gergely képviselői tisztsége 2017. március 31. napjával 

megszűnt.  

 

Horváth Gergely a 2016. szeptember 19. napján tartott képviselő-testületi ülésen szóban 

lemondott az önkormányzati képviselői mandátumáról 2017. március 31. napi hatállyal. 
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Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, 

így 15,45 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


