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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

111/2016.(XI.28.) számú határozat Meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadásáról 

112/2016.(XI.28.) számú határozat Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló 

polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

113/2016.(XI.28.) számú határozat Belső ellenőr megválasztásáról 

114/2016.(XI.28.) számú határozat A 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalásáról 

115/2016.(XI.28.) számú határozat A 2017. évi munkaterv elfogadásáról 

116/2016.(XI.28.) számú határozat Döntés szennyvízcsatorna hálózat kiépítésében való 

részvételről 

117/2016.(XI.28.) számú határozat Fejér megyei kitüntető díjak, címek tekintetében 

javaslatok megtárgyalásáról 

118/2016.(XI.28.) számú határozat Jákobné Szász Erika önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

119/2016.(XI.28.) számú határozat Dr. Jaskó Sándor önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

120/2016.(XI.28.) számú határozat Pipellán István önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

121/2016.(XI.28.) számú határozat Horváth Gergely önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

122/2016.(XI.28.) számú határozat Vajta Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet 3. számú függelékének 

módosításáról 

123/2016.(XI.28.) számú határozat Vajta Község településfejlesztési koncepciójának 

elfogadásáról 

124/2016.(XI.28.) számú határozat Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

125/2016.(XI.28.) számú határozat LED közvilágítás finanszírozási ajánlatának 

megtárgyalásáról 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

12/2016.(XII.12.) számú önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2016.(XII.12.) számú önkormányzati 

rendelet 

a helyi adókról szóló 20/2015.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

14/2016.(XII.12.) számú önkormányzati 

rendelet 

az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 28-án 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 

 

Távol maradt:  Dr. Jaskó Sándor  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 4 

fő jelen van. Dr. Jaskó Sándor képviselő jelezte távol maradását. 

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 és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

   Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2016.(XI.28.) 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.  Polgármester tájékoztatója a előző testületi ülés óta eltelt eseményekről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

2.  Belső ellenőr megválasztásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

3.  A 2017. évi belső ellenőri terv megtárgyalásáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4.  A 2017. évi munkaterv megtárgyalása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

5.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

6.  Döntés szennyvízcsatorna hálózat kiépítésében való részvételről  

 Előadó: Térmeg György polgármester 

7.  Fejér megyei kitüntető díjak, címek tekintetében javaslat(ok) megfogalmazása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 
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8.  Döntés az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, önkormányzati képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

9.  Magyar Államkincstárnál lévő törzskönyvi nyilvántartás módosításáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

10.  Végleges Településfejlesztési koncepció elfogadása 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

11.  Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

12.  LED közvilágítás finanszírozási ajánlatának megtárgyalása 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

13.  Helyi adókról szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

14.  Az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

15.  Egyebek 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./   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. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy megkapta Horváth Gergely levelét, és tájékoztatta a 

testületet, hogy a szükséges jogi lépéseket megtette. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy örül ennek. 

 

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

112/2016.(XI.28.) 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 

 

2./  Belső ellenőr megválasztásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Kiss Mária belső ellenőr a testület által javasolt 

2016. évi belső ellenőri tervet elfogadta, végrehajtotta. A 2016. évi belső ellenőrzési tervet a 

zárszámadásig kell elfogadnia a képviselő-testületnek. 

 

Javasolja, hogy Kiss Mária által vezetett Bocskay és Társa Bt.-t bízza meg az önkormányzat a 2017. 

évi belső ellenőri feladatok ellátásával. Az önkormányzat a belső ellenőrzési tervben meghatározott 

feladatok ellátásával bízza meg a belső ellenőrt, így megbízási szerződés kerül megkötésre az adott 

feladatok ellátása tárgyában. Ezért is kell minden évben a belső ellenőr személyét újratárgyalni, 

mivel a megbízás csupán egy évre szól. 

 

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

kapcsolatban. 

 

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

az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

113/2016.(XI.28.) számú határozata 

Belső ellenőr megválasztásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a Bocskay és Társa Betéti Társaságot, hogy 

Vajta Község Önkormányzat belső ellenőri feladatait 

lássa el az önkormányzat által meghatározott belső 

ellenőri terv alapján. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

3. /  A 2017. évi belső ellenőri terv megtárgyalásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a belső ellenőrzési terv megküldése került. A terv 

alapján javasolja, hogy a 2016. évi költségvetést és zárszámadást ellenőrizze a belső ellenőr, hogy 

igazolódjon a költségvetési tervezés helyessége, esetleges hiányossága. 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 előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

114/2016.(XI.28.) számú határozata 

A 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és Vajta 

Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét. 

    Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza. 

    Felelős: jegyző 

    Határidő: 2016. december 31. 
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4. /  A 2017. évi munkaterv megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Mészáros Istvánné intézményvezető 

 

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

hogy van-e valakinek kérdése az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy tartózkodik, mert nem támogatja, hogy a decemberi 

ülés ki legyen véve. 

 

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 alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vajta Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2017. évi munkatervét elfogadja. A munkaterv a határozat mellékletét képezi.” 

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

115/2016.(XI.28.) számú határozata 

A 2017. évi munkaterv elfogadásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vajta Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét elfogadja. A 

munkaterv a határozat mellékletét képezi. 

 Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. /   Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a módosításra azért van szüksége, mert a 

munkatervből kivette a testület a decemberi ülést, és így a január, július, augusztus, december 

hónapokban a rendes testületi ülések szünetelnek. A törvény által megállapított 6 rendes ülés így is 

teljesített. 

Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

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

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendeletet: 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 

tartózkodással a mellékelt rendeletet alkotta: 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

12/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete 

 

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

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

6. /   Döntés szennyvízcsatorna hálózat kiépítésében való részvételről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Vajta településen jelenleg nem megoldott a 

közüzemű szennyvízelvezetés, azonban a kormány lehetőséget nyújtott arra, hogy Pálfa, Bikács, 

Györköny, Pusztahencse településekkel egy közös agglomeráció létrehozásával megvalósulhatna a 

közművesítés ezen formája. A fejlesztéshez Európai Uniós pályázaton kell részt venn. Szükséges a 

mellékelt szándéknyilatkozatban foglaltak elfogadása, ahhoz, hogy az önkormányzat, település 

csatlakozni tudjon a programhoz. 

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 hozzájárul, hogy Vajta település Pálfa, Bikács, 

Györköny, Pusztahencse településekkel együtt közösen létrehozzanak egy új szennyvízelvezetési 

agglomerációt, amelynek központja Bikács település. Vajta Község Önkormányzat Képviselő-

testülete vállalja a Bikácsi szennyvízelvezetési agglomerációs központhoz történő csatlakozást, 

azzal a feltétellel, hogy a Bikácsi agglomerációs szennyvíztisztító telepet az Önkormányzatok 

közösen valósítják meg. Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés 

megvalósításához Európai Uniós, vagy egyéb pályázatokon részt kíván venni. Vajta Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 

képező szándéknyilatkozatot aláírja.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

116/2016.(XI.28.) határozat 

Döntés szennyvízcsatorna hálózat kiépítésében 

való részvételről  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Vajta település Pálfa, Bikács, 

Györköny, Pusztahencse településekkel együtt 

közösen létrehozzanak egy új szennyvízelvezetési 

agglomerációt, amelynek központja Bikács település. 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

vállalja a Bikácsi szennyvízelvezetési agglomerációs 

központhoz történő csatlakozást, azzal a feltétellel, 

hogy a Bikácsi agglomerációs szennyvíztisztító 

telepet az Önkormányzatok közösen valósítják meg. 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

fejlesztés megvalósításához Európai Uniós, vagy 

egyéb pályázatokon részt kíván venni. Vajta Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 

szándéknyilatkozatot aláírja. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 

 

7./  Fejér megyei kitüntető díjak, címek tekintetében javaslat(ok) 

megfogalmazása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került, és javaslata a 

díjakra nincsen. Megkérdezte van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy nem tud javaslatot tenni, mert nem tudja mit 

tartalmaznak a díjak. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel a rendelet elérhetősége, 

ott meg tudta volna nézni a képviselő úr, ha szerette volna tudni pontosan ezeket az információkat. 

 

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 kitüntető díjak, 

címek tekintetében Fejér Megyei Önkormányzat által küldött felhívást, a Képviselő-testületnek 

nincs személyi javaslata a kitüntetések, díjak tekintetében.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

117/2016.(XI.28.) határozat 

Fejér megyei kitüntető díjak, címek tekintetében 

javaslatok megtárgyalásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Fejér megyei kitüntető díjak, címek 

tekintetében Fejér Megyei Önkormányzat által küldött 

felhívást, a Képviselő-testületnek nincs személyi 

javaslata a kitüntetések, díjak tekintetében. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8. /   Döntés az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, önkormányzati képviselői 

tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a képviselői beszámolók 

készítésének indokát. Tekintettel arra, hogy mindenki írásban benyújtotta a beszámolóját, melyet a 

település honlapjára is feltöltenek, javasolta, hogy képviselőnként fogadják el a beszámolókat. 

Először Jákobné Szász Erika alpolgármester beszámolójának az elfogadását javasolja. 

 

Térmeg György polgármester:  

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

alábbi határozati javaslatot: 
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„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Jákobné Szász Erika önkormányzati 

képviselő 2016. évi önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.” 

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

117/2016.(XI.28.) számú határozata 

Jákobné Szász Erika önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Jákobné Szász Erika önkormányzati 

képviselő 2016. évi önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Térmeg György polgármester:  

Javasolta Dr. Jaskó Sándor képviselő Úr írásbeli beszámolójának elfogadását. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Jaskó Sándor önkormányzati 

képviselő 2016. évi önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.” 

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

118/2016.(XI.28.) számú határozata 

Dr. Jaskó Sándor önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Dr. Jaskó Sándor önkormányzati képviselő 

2016. évi önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Térmeg György polgármester:  

Javasolta Pipellán István képviselő Úr írásbeli beszámolójának elfogadását. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Pipellán István önkormányzati 

képviselő 2016. évi önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.” 

 

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

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

119/2016.(XI.28.) számú határozata 

Pipellán István önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Pipellán István önkormányzati képviselő 

2016. évi önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Térmeg György polgármester:  

Javasolta Horváth Gergely képviselő Úr írásbeli beszámolójának elfogadását. 

 

Horváth Gergely képviselő: Megkérdezte, hogy van-e következménye annak, hogy a testület nem 

fogadja el a beszámolót. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Nincs. 

 

Térmeg György polgármester:  

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Horváth Gergely önkormányzati 

képviselő 2016. évi önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját.” 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 

tartózkodással az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

120/2016.(XI.28.) számú határozata 

Horváth Gergely önkormányzati képviselő 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Horváth Gergely önkormányzati képviselő 

2016. évi önkormányzati képviselő 

választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségről és képviselői tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9. /   Magyar Államkincstárnál lévő törzskönyvi nyilvántartás módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Magyar Államkincstárnál az önkormányzat 

törzskönyvi nyilvántartásába vezetett kormányzati funkciók hibásan, hiányosan szerepelnek, ezért a 

melléklet dokumentum kitöltése vált szükségessé. Azonban a melléklet és a szervezeti és működési 

szabályzatban lévő kormányzati funkció kódok egyezésben kell, hogy legyenek, így a függelék 

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

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot: 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

122/2016.(XI.28.) határozat 

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 

 

10. /   Végleges Településfejlesztési koncepció elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a tervezők megküldték a végleges 

településfejlesztési koncepciót, mely teljes anyag a képviselők részére el lett juttatva. Megkérdezte 

van-e kérdés, észrevétel az írásbeli előterjesztéshez. 

 

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

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot: 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2016.(XI.28.) határozat 

Vajta Község településfejlesztési koncepciójának 

elfogadásáról  

Vajta község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. Törvény 6. § (1) bekezdése és a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése alapján az alábbi 

döntést hozza: 

 

Vajta község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

115/2015. (VII. 27.) számú határozatában jóváhagyott 

településfejlesztési döntések tekintetében Vajta 
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Község településfejlesztési koncepcióját az alábbi 

mellékletekkel jóváhagyja: 

Településfejlesztési koncepció: 1. melléklet 

Megalapozó vizsgálat: 2. melléklet 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

11. /   Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet felülvizsgálatáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés mellékletét képezi a törvényességi 

felhívás, mely rendelkezik arról, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet 

jogszabálysértő, továbbá a rendelet megalkotását véleményeztetési eljárás kell, hogy megelőzze. Ez 

azt jelenti, hogy a rendelet tervezetet, mely a képviselőknek megküldésre került, meg kell 

véleményeztetni a háziorvossal, a védőnővel, a magyar orvosi kamara területi szervével, a NEFI-el, 

területi védőnővel. 

 

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 Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1175-

1/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltak megvizsgálta és az alábbi döntést hozta: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

meghatározásáról szóló 7/2016.(IX.30.) számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi, és 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően új rendeletet alkot. A rendelet tervezet jelen határozat 

mellékletét képezi. A rendelet tervezetet a Képviselő-testület megküldi véleményezésre az illetékes 

járási szakfelügyelő védőnőnek, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezetének, az 

ellátást végző orvosoknak, védőnőknek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. A vélemények 

beérkezését követő testületi ülésen a Képviselő-testület a rendelet tervezetet újra tárgyalja.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

124/2016.(XI.28.) önkormányzati határozata 

 Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  

 Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FEB/02/1175-1/2016. számú 

törvényességi felhívásában foglaltak megvizsgálta és az 

alábbi döntést hozta: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

meghatározásáról szóló 7/2016.(IX.30.) számú 

önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi, és a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően új rendeletet alkot. 

A rendelet tervezet jelen határozat mellékletét képezi. A 

rendelet tervezetet a Képviselő-testület megküldi 

véleményezésre az illetékes járási szakfelügyelő 

védőnőnek, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei 

Területi Szervezetének, az ellátást végző orvosoknak, 

védőnőknek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. 
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A vélemények beérkezését követő testületi ülésen a 

Képviselő-testület a rendelet tervezetet újra tárgyalja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

12. /   LED közvilágítás finanszírozási ajánlatának megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy újabb közvilágítás ajánlat érkezett az 

önkormányzathoz, mely ajánlat megküldésre került a képviselők részére. Azt látja, hogy nincs 

elfogadás a lakosság részéről a led-es közvilágítás iránt, így nem látja szükségesnek a finanszírozási 

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

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy a lakosság fél, hogy rosszabb lesz a 

közvilágítás ezzel a módszerrel. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy ezt az ajánlatot utasítsa el az önkormányzat a 

finanszírozási okok és a minőség okán. 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 LED közvilágítás finanszírozási ajánlatát 

megtárgyalta, azonban ezen finanszírozási formát, és beruházást nem támogatja.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

125/2016.(XI.28.) határozat 

LED közvilágítás finanszírozási ajánlatának 

megtárgyalásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

LED közvilágítás finanszírozási ajánlatát 

megtárgyalta, azonban ezen finanszírozási formát, és 

beruházást nem támogatja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13./  Helyi adókról szóló rendelet módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges a helyi adó rendelet módosítása, hiszen a 

telekadó olyan elenyésző bevételt jelent az önkormányzat számára, mondhatni kiadást, amely 

alapján az adó célja okafogyottá válik, továbbá a módosítás érinti a kommunális adó 

rendelkezéseket olyan mértékben, hogy a Htv. 12-18. § kell értelmezni, a 12. § helyett. 

 

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

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendeletet: 

 

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

nélkül a mellékelt rendeletet alkotta: 
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Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

13/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról szóló 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

14./  Az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló rendelet 

megalkotásáról  
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Vajta Község Önkormányzata a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 175.§ (24) bekezdésének meghatározott feladatkörében szabályozhatja a helyi 

adóbevételek kivetésének és beszedésének szabályait.  

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Adó Csoportjánál az Önkormányzat által megvalósított 

számítástechnikai fejlesztések hatására lehetőség van az iparűzési adó elektronikus formában 

történő bevallására és a kapcsolódó ügyintézésre ügyfélkapun át. 

Ennek lehetőségét rendeletben kell szabályozni. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a rendelet indoklása is. 

A rendelet 2017. január 1-jétől lép hatályba.  

 

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

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendeletet: 

 

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

nélkül a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

14/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete 

 

az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

15./  Egyebek 

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

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat szervezésében 

Márton napi rendezvény bevétele 400.000 Ft volt, mely összeget a Sport egyesületnek 

adományoztak. 

 

Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy a tűzifa szállítása megtörtént-e. 
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Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a vadex még nem állított ki számlát, 

nem szállította le a fát, azonban ígéret szerint 1 hét múlva kiosztásra kerülhetnek a szociális tűzifa 

segélyek. 

 

Horváth Gergely képviselő: Szó szerinti jegyzőkönyvezést kér. 

Egy telefonnak a története, egy valamikori telefonhívás történetét, abból indul ki a történet, amit 

mondani szeretnék, és a helyzet, hogyha amennyiben az a telefonban engem hívott fel az a személy, 

ha és amennyiben ha az az állítás amit a személy mondott ebben a telefonban igen súlyos dolog, de 

hála jó istennek, de egy állítás, nem tényszerű állítás, de hála jó istennek ha ez az illető nem a 

valóságot mondta az az az könnyen bizonyítható papír alapon. Történt, az hogy 2013. 

szeptemberétől decemberéig, valamint 2014. március áprilisától június, júliusáig lezajlott itt a 

község faluházában egy országos projekt keretében 2 db nyelvtanfolyam, ez egy állam által 

támogatott nagy projekt volt,személyem bizonyos fokig hivatalból, munkatársi szinten részt vett 

benne, így aztán innen jött az információ. Tudni kell, hogy ez a projekt arról szólt, hogy nagyon 

minimális összeg befizetésével, befizetésének gyanánt az állam az állam által támogatott tanulókat 

95-98 %-ban kifizette az állam tulajdonképpen a nyelvtanfolyamoknak a díját és ő azt viszont tudni 

kell, a történetben az fontos egyébként zárójelben megjegyzem az itt jelenlevőknek és ezekben a 

tanfolyamokban itt ülőknek hozzátartozói is vettek részt, tehát ez senki számára nem új és tehát az 

volt ennek a tanfolyamnak a sajátossága, hogy hogy mivel ekkora összegben gyakorlatilag egészet 

állta a az állam képző nyelviskolákon keresztül ezáltal kötelezte nagyon minimális megjelenésre 

kötelezte a tanulókat, részvevőket, hogy ebben a képzésben részt vegyenek, tehát az volt a 

kötelezvény, hogy a nem szabad, ez le volt dokumentálva satöbbi, satöbbi, aki túllépte a minimális 

hiányzást az az kibukik és pénzvisszafizetés ő pénz visszafizetési kötelezettséggel jár. Na most itt 

az történt hogy még egyszer mondom én kapcsolatban álltam azzal a nyelviskolával 

Székesfehérváron, nyelviskolával aki ezt szervezte ő és ő és bizonyos feladataim voltak mind a 

kettőnél, tudni kell hogy én mind a kettőt egyszerre adtam be az igénylapokat, ezekre a 

tanfolyamokra a jelöltekkel, de nem volt indok hogy mikor melyiket fogadják el, ezért volt csúszás 

a két kezdés kötött ő és akkor nekem meg voltak a feladataim ebbe, hogy a a a följelentkeztetése a 

hallgató jelölteknek, papírok kitöltése miegymás és ő mellett még ő tehát emellett hogy hozzam 

össze a majdani szerződés aláírását a képző intézmény képviselőjével a hallgatókat. És ugye ez meg 

is történt a 2013. angol tanfolyam kezdésénél és akkor egy kicsit ugrok az időbe, mert ő ugyanúgy 

megtörtént a németnél is, csak a németnél kaptam egyszer egy telefont hogy van egy olyan 

feladatom ami új volt, mer én az angolnál nekem nem kellet csinálnom. Ez arról szólt, hogy küldött 

nekem emailben a képviselő, a nyelviskolát képviselő személy egy egy nyomtatványt miszerint 

vigyem be az önkormányzathoz egy helységbérleti szerződést a német tanfolyamra mondván a 

német mondván hogy nyelviskola, katedra nyelviskola ezért ő tehát ő tehát ezért fizet az 

önkormányzat tulajdonában zajlott az oktatás ezért helységbért fizet az önkormányzatnak ez a 

nyelviskola és ő én akkor meglepődtem mer mondom ez hogy hogy nem volt az angolnál, 

egyébként utólag bevittem odaadtam az Andreának kitöltésre is hogy akkor írják be hogy akkor 

hova a számlaszámot, hogy hogy utalja a az önkormányzat számlaszámára tehát magát a németnek 

a helységbérletét viszont és akkor itt jön a történet és a kulcs mondta ezt tudni kell hogy volt itt egy 

angol tanfolyam és itt egy válasz rá hogy mért nem kellett nekem helységbérlettel foglalkoznom, 

ugyanis a az angol tanfolyamnál a község polgármestere mint magánember beiratkozott és amikor 

megtörtént a beiratkozás és megjelentek a tanul megjelentek a hallgató jelöltek köztük a 

polgármester és mondtam a az illető úriembernek hogy hát az illető úriember aki tanuló jelölt ő 

egyébként a község polgármester is és mondta hogy ezen a helyen lenne az oktatás és ő annyi 

történt hogy erre több tanú van itt egyébként hogy a polgármester úr és ez az illető elvonultak a 

takarónő irodájába ezt nem s tulajdonított és nem is érdekelt különösebben ez egy dolog, de viszont 

tudni kell és itt jön a telefon lényege, hogy az a polgármester úr beletartozott azon egyébként 

egyedüliként legalábbis Vajtán mindenféleképpen akik tulajdonképpen 2 alkalom után nem járt és 

kimorzsolódott és beletartozott abba a kategóriába amit amivel olyan helyzetbe került,hogy pénz 

visszafizetési kötelezettség terhelte és itt jött a lényeg és itt itt jön a telefonban elmondott 

mondatnak és ennek akarok a végére járni, hogy azt mondta az úriember hogy amikor ezt 

megkérdeztem hogy ez nekem mért dolgom a német tanfolyamnál a helységbérletet kifizetni ő azt 
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mondta az úriember hogy hát azért Gergő mert én ezt a polgármester úrral az angolnál aki tanuló 

volt én ezzel megegyeztem, itt jön a mondatnak a súlyosabb lényege de viszont minekután a 

polgármester úr kimorzsolódott ebből a a történetből ezután úgy barteleztük le úgy csere, csere 

alapoztuk le a dolgot, hogy hogy azt mondta a polgármester úr hogy nem kell a katedra 

nyelviskolának elutalnia a helységbérletnek a díját a hivatal számlájára, mert akkor így ottmarad az 

a pénz amit a polgármester úrnak issza kéne fizetni a katedrának amiért kimorzsolódott. Na most 

hogyha ez igaz akkor ez kőkeményen és feketén fehéren a kiállja a amit ugyan bartellnek nevezett 

egymást közt a falu szempontjából nem tudom másnak nevezni mint sikkasztásnak és ha és 

amennyiben ez igaz akkor ez így van sajnos és,de és itt a szerencsés helyzet van, hogy ha és 

amennyiben ez nem igaz akkor szeretném legalábbis én szeretném látni, remélem a képviselő 

társaim is így vannak vele szeretném látni mind a az aláírt angol tanfolyamról aláírt bérleti 

szerződést valamint a  a arról szóló pénzügyi átutalás közleményét tehát az igazolást és tehát 

mindekután megnézem kettő óra múlott bőven vannak a hivatalban erre akár idő is lehetne. Ennyit 

szerettem volna elmondani. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Megkérdezte, hogy ez pályázat volt-e, munkaügyi központon 

történő pályázat volt e. 

 

Horváth Gergely képviselő: Nem, nem ez egy országos támop által támogatott tanfolyam volt. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, a TÁMOP egy pályázat, így egy pályázatot a támogató 

minden egyes szempontból ellenőriz, és elszámol, így a visszaélés véleménye szerint egy elszámolt 

pályázatnál nem merül fel. 

 

Horváth Gergely képviselő: Az állam adott a nyelviskolának pénz minden egyes leszerződött 

hallgató után, és hogyha kimorzsolódott a hallgató akkor azt a nyelviskolának vissza kellett, 

jeleznie kellett a felső szervnek is és nyilván ez gépes rendszeren volt, el volt kötelezve a hallgató 

arra hogy visszafizettetési kényszerezettség volt. Döntő részét kifizette az állam. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy minden olyan gazdasági eseményről nyilvántartást 

vezet az önkormányzat, és természetesen megtalálhatók a hivatalban. Visszautasította az a vádat, 

mely szerint sikkasztott az önkormányzattól és egy rosszindulatú vádaskodásnak tartja az 

elhangzottakat. Ha visszaélés lett volna a tanfolyamokat felügyelő elbíráló szerv jelezte volna. 

 

Horváth Gergely képviselő: A kérdés még mindig adja magát, én szeretném személy szerint látni. 

 

Térmeg György polgármester: Természetesen a képviselőknek joga van betekinteni az 

önkormányzatot érintő iratokba, amikor a hivatalvezetőnek ezt előre jelzi. 

 

Horváth Gergely képviselő: De én most szeretném. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy jelenleg testületi ülés tart a testület, a hivatal 

nyitvatartási idejében bármikor kérheti a betekintést. 

 

Horváth Gergely képviselő: De én hozzátettem, ezt én egy valamire való reakció, én egy bizonyos 

reakcióra adott válasz, én megkérdezem én elmondtam, hogy milyen állítás hangzott el, én azért 

mondta, hogyha ez bizonyított és tényszerű, ha ez megcáfolható akkor cáfoljuk meg, nekem ez 

hangzott el a telefonba, hogy nem nem nem lett kifizetve a helységbérlet a vajtai számlára mert a 

polgármester úrral megállapodtak úgy hogy az őneki való tartozását tehát a történetből a 

polgármester felajánlta ezt hogy ez így legyen. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Megkérdezte, hogy a telefonbeszélgetés nemrégiben történt e. 

 

Horváth Gergely képviselő: Nem 
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Megkérdezte, hogy mi az oka, hogy most ennyi év után hozza fel a 

témát. 

 

Horváth Gergely képviselő: Erre majd egy adott ponton válaszolok. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy nem kívánja kommentálni a képviselő úr vádjait, 

sajnos a képviselő úr munkássága alatt történt már több alaptalan vádaskodás is, ez is az, de a 

hivatalban előre jelzett időpontban megtekinteti az általa kért dokumentumokat. 

 

Horváth Gergely képviselő: A polgármester utasíthatja a jegyzőt, a képviselő-testület pedig a 

polgármestert. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy nem utasítja, mivel testületi ülés van. 

 

Horváth Gergely képviselő: Amit elmondtam ennél az asztalnál nem volt mindenkinek új. 

 

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 2017.03.01. napjától 2018.02.28. 

napjáig közmunkaprogram indul, és jövőre nem lesz rövid időtartamú közfoglalkoztatás. 

Pályázatokat kell beadni erdő, belvíz, illegális szemét és közút karbantartásra, ahol 18 főt 

alkalmazhat maximum az önkormányzat. 

 

Pipellán István képviselő: Megkérdezte, hogy a járdák karbantartása belefér-e. 

 

Térmeg György polgármester: Igen, figyelembe veszi a kérést. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szükség lenne a buszmegállóknál a kátyúk javítására is, mivel 

ez nagyon veszélyes a tömegközlekedésben haladókra. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy tudja a problémát, de ez a közút tulajdona abba az 

önkormányzat nem kátyúzhat, nem működhet közre, ezért még büntetést is kaphat az 

önkormányzat. 

 

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

így 14,26 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


