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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

98/2016.(X.24.) számú határozat Meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadásáról 

99/2016.(X.24.) számú határozat Papp G. Áron Vajtán tervezett  beruházási 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

100/2016.(X.24.) számú határozat Döntés a Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

101/2016.(X.24.) számú határozat Döntés a Vajta 241/7. hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

102/2016.(X.24.) számú határozat Cecei Óvoda 2016/2017-es nevelési évének 

óvodavezetői munkaterv elfogadásáról 

103/2016.(X.24.) számú határozat Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló 

polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

104/2016.(X.24.) számú határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet 3. számú függelékének 

módosításáról 

105/2016.(X.24.) számú határozat 2016. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

106/2016.(X.24.) számú határozat Döntés a külterületi utak karbantartásához gép 

beruházási támogatási kérelem benyújtásáról 

107/2016.(X.24.) számú határozat Döntés Vajta 241/5. hsrz-ú ingatlan földhasználati 

jogának törléséről 

108/2016.(X.24.) számú határozat Döntés Vajta 241/6. hsrz-ú ingatlan földhasználati 

jogának törléséről 

109/2016.(X.24.) számú határozat Döntés Vajta 302. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának 

megállapításáról 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

10/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 24-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 

 

Meghívottak:  

Nyikosné Katzenberger Erika FMKH Sárbogárdi Járási Hivatal vezető-helyettes 

Papp G.Áron  

Mészáros Istvánné Cecei Óvoda intézményvezető 

      

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 

98/2016.(X.24.) 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.  Papp G. Áron tájékoztatója Vajtán tervezett beruházási tevékenységről 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Papp G. Áron 

2.  Döntés a Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

3.  Döntés a Vajta 241/17. hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4. Cecei Óvoda 2016/2017-es nevelési év óvodavezetői munkatervének megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Mészáros Istvánné intézményvezető 

5.  Polgármester tájékoztatója a előző testületi ülés óta eltelt eseményekről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 
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6.  Döntés a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függelékének módosításáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

7.  Döntés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

8.  Döntés a külterületi utak karbantartásához gép beruházási támogatási kérelem benyújtásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

9.  Egyebek 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./   Papp G. Áron tájékoztatója Vajtán tervezett beruházási tevékenységről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Papp G. Áron egy beruházási tevékenységről 

szeretné tájékoztatni a testületet. Elmondta továbbá, hogy ő már több alkalommal is egyeztetett 

Papp Úrral ezen beruházásról, így ennek okán hívta meg a testületi ülésre. Felkérte Papp G. Áron 

Urat, hogy ismertesse a beruházási lehetőséget. 

 

Papp G. Áron befektető: Elmondta, hogy szeretne először bemutatkozni. Svájci és magyar kettős 

állampolgár. Az életében többet élt Svájcban mint Magyarországon, de gyermekei Magyarországra 

jártak iskolába. Dolgozott Svájcban a politikában, sajtó részlegen, de több mint 10 évet eltöltött egy 

svájci vállalatban kommunikációs vezetőként. Elmondta, hogy jelenleg egy alapítvány vezetője, 

továbbá a svájci-magyar kapcsolatokat igyekszik erősíteni. Ezt teszi jelenleg is. Egy fóliagyártó cég 

magyarországi telephelyet kíván létesíteni, így került szóba az Önök települése is, mivel a Fráter 

házaspárral régóta jó baráti kapcsolatot ápol. A projekt megvalósulásaként Vajta település, egy 

nagyobb város és egy másik kisebb település esélyes. December hónapban valószínű, hogy a cég 

vezetői ellátogatnak Magyarországra és megtekintik mond a három lehetséges befektetési helyszínt. 

Ezen üzem kb. 2 hektár területet kíván meg, tekintettel a nagy gépre. Összközműves telekre lenne 

szükség. Elmondta, hogy volt a Járási Hivatal Munkaügyi Osztályán is, mely egyeztetés során 

pozitív információkkal tudott szolgálni a befektető cégnek. A telephelyen 35 fő munkavállalót 

tudnának foglalkoztatni. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a temető mögötti telkek, melyek a következő 

napirendi pontokban tárgyalni fognak alkalmas lenne, ezen üzem felépítésére, kivitelezésére. 

Örülne, ha Vajta település nyerné el a lehetőséget, mivel nagyon sok embernek munkahelyet 

teremtene. A telek közművesített, kivéve a szennyvízhálózat, mivel a településen a csatornahálózat 

még nem került bevezetésre. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a testület tagjainak Papp G. Áron 

Úrhoz  és az általa elmondottakhoz. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy üdvözli ezt a lehetőséget, és a részéről 

mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a beruházást Vajta településen végezze el a befektető 

svájci cég. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a következő napirendi pontok kapcsán az előbb 

elhangzott tájékoztatás hatására reméli, hogy a testület meghozza a támogató döntést. Javasolja ezen 

tájékoztató elfogadását. 

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

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp G. Áron tájékoztatóját Vajtán tervezett 

beruházási tevékenységről elfogadja, bízik a beruházás megvalósításában.” 

 

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

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

99/2016.(X.24.) számú határozata 

Papp G. Áron Vajtán tervezett  beruházási tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp G. Áron 

tájékoztatóját Vajtán tervezett beruházási tevékenységről elfogadta, bízik a 

beruházás megvalósításában.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./  Döntés a Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a vázrajza a 303/2. hrsz-ú ingatlannak megküldésre 

került. A temető biztonságos megközelítése okán szükségesnek tartom a Vajta 303/2. hrsz-ú 

ingatlan 2 részre osztását.  

Véleményem szerint a Vajta 303/1. hrsz-ú ingatlan és a 303/2. hrsz-ú ingatlan belső részre alkalmas 

parkolók kialakítására, mely parkolók kialakításával biztonságosabbá tehetnénk a temető 

megközelítését. Ezen kialakított parkolókat pedig közterületté nyilvánítanánk, melyet a 

forgalomképtelen vagyonelemek közé sorolhatnánk. 

A Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlan kisebbik részét pedig az Önkormányzat eladásra kínálhatná a Vajtai 

Homok Kft-nek, hiszen ezen a területen helyezkedik el a Kft. értékesítő helyisége. Megkérdezte a 

földmérőt, hogy kivitelezhető-e ezen területek 3 részre osztása. 

 

Leposa István földmérő: Elmondta, hogy kint volt a helyszínen és nem látja akadályát ezen 

területrendezésnek. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy az ingatlan és a polgármester úr telephelye 

közötti út hivatalos e. 

 

Térmeg György polgármester: Igen. 

 

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 a megbízza Leposa István földmérőt, hogy a 

Vajta 303/1 és Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlanokat ossza fel 3 részre úgy, hogy a Vajta 303/1. hrsz-ú 

ingatlan 794 m2 legyen, a Vajtai Homok Kft. értékesítési területe 304 m2 legyen, a harmadik rész 

pedig 1217 m2 legyen.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vajta 303/1 és a Vajta 303/2. hrsz-ú 

ingatlanok előtt húzódó árokként nyilvántartott terület minősítesse át, és nyilatkozzon az illetékes 

járási Hivatal földhivatali osztálya felé arról, hogy ezen terület nem árkokként funkcionál.” 

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

100/2016.(X.24.) számú határozata 

Döntés a Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlan megosztásáról  
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízza Leposa István 

földmérőt, hogy a Vajta 303/1 és Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlanokat ossza fel 

3 részre úgy, hogy a Vajta 303/1. hrsz-ú ingatlan 794 m2 legyen, a Vajtai 

Homok Kft. értékesítési területe 304 m2 legyen, a harmadik rész pedig 1217 

m2 legyen.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vajta 303/1 és a 

Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlanok előtt húzódó árokként nyilvántartott terület 

minősítesse át, és nyilatkozzon az illetékes járási Hivatal földhivatali 

osztálya felé arról, hogy ezen terület nem árkokként funkcionál 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. /  Döntés a Vajta 241/17. hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Papp G. Áron tájékoztatását követően, a beruházás 

támogatása érdekében szükséges a Vajta 241/17. hrsz-ú ingatlant 4 részre osztani. A megosztás 

indoka, hogy jelenleg legelőként, kivett használatú útként és kivett árokként van nyilvántartva az 

ingatlan. Ahhoz, hogy beépítetlen belterületté nyilvánítsa az illetékes Földhivatal a területet az 

önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy a kivett saját használatú út 241/17. c, és a kivett árok 

241/17.g nem funkcionál a bejegyzésben foglaltak szerint. 

A terület 4 részre osztását, pedig az indokolja, hogy a közel 4 hektáras ingatlant átminősíteni 

beépítetlen területté csak úgy lehet kifüggesztés nélkül, ha egy terület az 1 hektárt nem haladja meg. 

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

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a Rákóczi telep és a Puskin utca mentén van-e út 

kialakítva. 

 

Leposa István földmérő: Azt mondta, hogy hivatalosan nincs, de a módosítással ki lehetne alakítani, 

hiszen enélkül a házak nem kaphatnak építési engedélyt. 

 

Horváth Gergely képviselő: Javasolta, hogy zsák utca jelzésű tábla kihelyezése előtt tájékoztassák a 

lakosságot. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ezt csak akkor teszik meg, ha a földhivatal a 

területrendezést elfogadta, mindaddig a tájékoztatás okafogyott és nem hivatalos, nincs realitása. 

Javasolta a terület 5 részre osztását, mivel a 241 per jelzésű ingatlanok feletti rész lehetne az egyik 

rész, a közvetlen temető melletti a második, a második rész és a Puskin utca közötti rész a harmadik 

és a Puskin utca Árpád utca felőli része a egyedik az ellenkező irányú az ötödik, plusz egy út 

kialakítása javasolt a földmérő javaslata alapján. 

 

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

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

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

beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

101/2016.(X.24.) számú határozata 

Döntés a Vajta 241/17. hrsz-ú ingatlan 

megosztásáról  
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Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vajta 241/17. hrsz-ú ingatlant 5 részre kívánja osztani. 

A Képviselő-testület megbízza Leposa István (8000 

Székesfehérvár, Bodrogi utca 43.) földmérőt, hogy a 

földterület megosztást végezze el úgy, hogy a 

valamennyi földterület 1 hektár alatt legyen. A 

Képviselő-testület felkéri az illetékes Földhivatalt, 

hogy a 241/17/c és a 241/17/g területeket beépítetlen 

belterületként tartsa nyilván, hiszen ezen területek már 

nem funkcionálnak útként, árokként. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4. /  Cecei Óvoda 2016/2017-es nevelési év óvodavezetői munkatervének 

megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Mészáros Istvánné intézményvezető 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldése került. Megkérdezte 

Mészáros Istvánné intézményvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a leírtakat. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy jelentkeztek a Bozsik programra, melyet 

Cecén rendeztek meg és a vajtai gyerekeket is áthozták. A gyerekek nagyon élvezték a programot. 

Ezen program megszervezéséért az óvoda 50.000 Ft utalványt kap, melyet sport eszközökre 

fordíthat. Úgy tervezték, hogy labdákat és egyéb sporteszközöket vásárolnának az ovisoknak. A 

feltétele a programnak, hogy 5 alkalommal kell a gyerekeket elvinni focizni. Tájékoztatta továbbá a 

testületet, hogy az óvónő a portfolióját rendben leadta, azt el is fogadták. 

 

Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy az őszi szünetben való nyitva tartást hányan 

igényelték. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: 7-en nem igényelték, de ha egy szülő igényli az óvodának 

kötelessége nyitva tartani az őszi szünetben is. 

 

Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy nem e indokolt a 4órás közmunka a konyhára. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy nem indokolt. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda 2016/2017-es nevelési év 

óvodavezetői munkatervét megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

102/2016.(X.24.) számú határozata 

Cecei Óvoda 2016/2017-es nevelési évének óvodavezetői munkaterv 

elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda 2016/2017-

es nevelési év óvodavezetői munkatervét megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadta. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

5. /   Polgármester tájékoztatója a előző testületi ülés óta eltelt eseményekről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a tájékoztató megküldésre került, és azt nem kívánja 

kiegészíteni. Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előző testületi ülés óta eltelt 

eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta.” 

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

103/2016.(X.24.) számú határozata 

Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló polgármesteri 

tájékoztató elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előző 

testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, az 

abban foglaltakat elfogadta.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. /   Döntés a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függelékének 

módosításáról  

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Magyar Államkincstár a 2016. október 11-ei 

levelében jelezte, hogy a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013.  

(XII.29.) NGM rendelet módosítása következtében új kormányzati funkciókat határoztak meg, mely 

a gyermekétkeztetést és a szünidei gyermekétkeztetést vezette be. 

Új kormányzati funkciók, amely érinti az Önkormányzatot: 090015 Óvodai és általános iskolai 

gyermekétkeztetés és a 104037 Szünidei gyermekétkeztetés. Ezen változás miatt szükséges 

módosítani a függeléket. 

 

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 a környezet állapotáról szóló lakossági 

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

ki.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

104/2016.(X.24.) határozat 
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Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet 3. számú függelékének 

módosításáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. 

számú függelékét. A 3. számú függelék teljes szövege 

a határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

7./  Döntés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás módosította a 

költségevtését az előterjesztésben szereplő okok miatt. Ez módosítással viszont az 

önkormányzatnak az évi hozzájáruláson kívül 920.000 Ft összeggel pluszban hozzá kell járulnia a 

Háló működéséhez. Ezen összeg miatt a költségvetési rendeletet módosítani szükséges, továbbá a 

jegyző asszony utánajárásával lehetőség nyílt rendkívüli támogatás igénylésére ezen össze 

tekintetében, hiszen a plusz költség jogszabály változása követeztében keletkezett. Megkérdezte 

van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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 

 

10/2016.(X.24.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati  

 

rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

105/2016.(X.24.) számú határozata 

2016. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény, valamint az 
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államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

alapján támogatási igényt nyújt be vissza nem 

térítendő kiegészítő támogatásra. Tekintettel arra, 

hogy ezen támogatási igény benyújtása engedély 

köteles a Képviselő-testület a Nemzetgazdasági és 

Belügyminisztérium részére a határozat mellékletét 

képező engedélyező kérelmet nyújtja be. 

 

Amennyiben az illetékes Minisztérium a kérelemnek 

helyt ad Vajta Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2016. évi önkormányzati működőképesség 

megtartásához szükséges támogatási igényt nyújt be 

920.000 Ft, azaz kilencszázhúszezer forint összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. /   Döntés a külterületi utak karbantartásához gép beruházási támogatási 

kérelem benyújtásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy lehetőség nyílt a külterületi utak karbantartására gép 

beszerzésére. Javasolta, hogy az önkormányzat pályázzon egy traktorra, vonólapra, szárzúzóra. 

Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Kéri a testület támogatását. Ezen pályázat elnyerése 

nagyban segítené a földes utak karbantartását is. 

 

Térmeg György polgármester:  

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

alábbi határozati javaslatot: 

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

pályázatokról szóló táblázatot, és a tájékoztatót tudomásul vette.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

106/2016.(X.24.) számú határozata 

Döntés a külterületi utak karbantartásához gép 

beruházási támogatási kérelem benyújtásáról  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő-és munkagépek beszerzése keretében 

pályázatot nyújt be egy traktor és egy vonólap, egy 

szárzúzó beszerzésére. 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nyilatkozik afelől, hogy a pályázathoz szükséges 

pénzügyi keret rendelkezésére áll.  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázati 

kérelem részként benyújtandó adatlapot, 
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nyilatkozatot, részletes indokolást, szakmai tervet 

aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9. /   Egyebek 

 
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajta 241/5. hsrz-ú ingatlan tulajdoni szempontból 

az önkormányzat tulajdonát képezi, azonban szerepel az ingatlan nyilvántartásban Bergel Dezső és 

Berger Dezsőné földhasználati joga. Az előbb említett személyek elhunytak, ezért a törlését kellene 

kérni a földhivataltól. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7041 Vajta, 241/5. hrsz-ú ingatlanon lévő 

Bergel Dezső és Berger Dezsőné földhasználati jogának a törlését kéri az illetékes járási hivatal 

földhivatali osztályától, tekintettel arra, hogy a földhasználati jog tulajdonosok elhunytak, melynek 

igazolására az Önkormányzat megküldi a halotti anyakönyvi kivonatát Bergel Dezső és Berger 

Dezsőnének. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes járási hivatal 

földhivatali osztályánál az önkormányzat nevében eljárjon, aláírjon. ” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

107/2016.(X.24.) önkormányzati határozat 

Döntés Vajta 241/5. hsrz-ú ingatlan földhasználati jogának 

törléséről  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7041 Vajta, 241/5. 

hrsz-ú ingatlanon lévő Bergel Dezső és Berger Dezsőné földhasználati 

jogának a törlését kéri az illetékes járási hivatal földhivatali osztályától, 

tekintettel arra, hogy a földhasználati jog tulajdonosok elhunytak, 

melynek igazolására az Önkormányzat megküldi a halotti anyakönyvi 

kivonatát Bergel Dezső és Berger Dezsőnének. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes járási hivatal 

földhivatali osztályánál az önkormányzat nevében eljárjon, aláírjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajta 241/6. hsrz-ú ingatlan tulajdoni szempontból 

az önkormányzat tulajdonát képezi, azonban szerepel az ingatlan nyilvántartásban Rupa Antal és 

Rupa Antalné földhasználati joga. Az előbb említett személyek elhunytak, ezért a törlését kellene 

kérni a földhivataltól. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7041 Vajta, 241/6. hrsz-ú ingatlanon lévő Rupa 

Antal és Rupa Antalné földhasználati jogának a törlését kéri az illetékes járási hivatal földhivatali 

osztályától, tekintettel arra, hogy a földhasználati jog tulajdonosok elhunytak, melynek igazolására 

az Önkormányzat megküldi a halotti anyakönyvi kivonatát Rupa Antal és Rupa Antalnének. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes járási hivatal földhivatali 

osztályánál az önkormányzat nevében eljárjon, aláírjon. ” 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

108/2016.(X.24.) önkormányzati határozat 

Döntés Vajta 241/6. hsrz-ú ingatlan földhasználati jogának 

törléséről  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7041 Vajta, 241/6. 

hrsz-ú ingatlanon lévő Rupa Antal és Rupa Antalné földhasználati 

jogának a törlését kéri az illetékes járási hivatal földhivatali osztályától, 

tekintettel arra, hogy a földhasználati jog tulajdonosok elhunytak, 

melynek igazolására az Önkormányzat megküldi a halotti anyakönyvi 

kivonatát Rupa Antal és Rupa Antalnénak. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes járási hivatal 

földhivatali osztályánál az önkormányzat nevében eljárjon, aláírjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Vajta 302. hsrz-ú ingatlant érdemes lenne 

megvásárolni, mivel Papp Úr által igényt területet ezzel növelni lehetne. Javasolta, hogy az 

önkormányzat tegyen vételi ajánlatot 164.000 Ft értékben. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

109/2016.(X.24.) önkormányzati határozat 

Döntés Vajta 302. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának 

megállapításáról  
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a 

Vajta 302. hrsz-ú ingatlan tekintetében az ingatlan tulajdonosának 

164.000 Ft értékben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi 

ajánlatot tegye meg a tulajdonos felé. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

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

így 15,50 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


