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JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 6-án 14,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
1/2017.(II.6.) számú határozat
2/2017.(II.6.) számú határozat

TÁRGYA

Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzéséről

RENDELET
SZÁMA
1/2017.(II.6.) számú határozat

TÁRGYA
a közművelődésről

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. Február 6-án 1400 órai
kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Vajta Faluház Nagyterme
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Térmeg György
Horváth Gergely
Dr. Jaskó Sándor
Pipellán István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Jákobné Szász Erika

alpolgármester

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.
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
1/2017.(II.6.) 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.
Külterületi helyi önkormányzati utak karbantartására vonatkozó pályázat gépbeszerzés
önrészének megtárgyalása
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
Közművelődésről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.
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1./

Külterületi helyi önkormányzati utak karbantartására vonatkozó pályázat
gépbeszerzés önrészének megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a külterületi utak karbantartására vonatkozó
pályázat benyújtására lehetősége nyílt az önkormányzatnak. Az előterjesztésben megküldésre került
a határozat tervezet, mely alapján önerő fizetése is szükséges a pályázat elnyeréséhez. A gépek
beszerzésére az ajánlatok szintén az előterjesztés részét képezik. Megkérdezte van-e kérdés az
előterjesztéssel elhangzottakkal 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2017.(II.6.) számú határozata
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívást és azon indulni
kíván.
Fejlesztés megnevezése: Erő- és munkagép beszerzése Vajta Község bel-és külterületi útjainak
kezeléséhez, állapotjavításához.
Fejlesztés tárgya:
Erőgép: 1 db MTZ 820.4-es traktor
Vontatást igénylő gépek:
1 db Bagodi BTE 2500-as függesztett állítható szögű vonólap
1 db Komáromi KB 303-as kalapácskéses szárzúzó
Általános költségek:
Projektmenedzsment
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
A tervezett fejlesztés bruttó összeg 10.525.760,- Ft, 95%-os támogatási intenzitás mellett az igénybe
vehető támogatás összege 9.999.472,- Ft, a 526.288,- Ft önerőt az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Térmeg György
polgármester

2. /

Közművelődésről szóló rendelet megalkotásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
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Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a szükséges a mellékelt rendelet megalkotása, mivel
a kulturális közfoglalkoztatott állás pályázatához a közművelődésről rendeletben rendelkeznie kell
az önkormányzatnak. A közösségi helyeket, és közművelődéssel kapcsolatos rendelkezéseket a
rendelet tervezet tartalmazza. 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a mellékelt rendeletet alkotta:

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(II.6.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 14,20 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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