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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

3/2017.(II.7.) számú határozat Meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadásáról 

4/2017.(II.7.) számú határozat Döntés Vajta Község Önkormányzat tulajdonában 

lévő fák kitermeléséről 

5/2017.(II.7.) számú határozat Vajta Közbiztonságáért Egyesület működéséről 

szóló tájékoztató elfogadásáról  

6/2017.(II.7.) számú határozat Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló 

polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

7/2017.(II.7.) számú határozat Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2017. évi 

költségvetésének véleményezéséről 

8/2017.(II.7.) számú határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetésének véleményezéséről 

9/2017.(II.7.) számú határozat Vajta Község Önkormányzata saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek 3 évre történő meghatározásáról 

10/2017.(II.7.) számú határozat Térmeg György szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

11/2017.(II.7.) számú határozat A polgármester cafetéria juttatásának módosításáról 

12/2017.(II.7.) számú határozat Polgármester szabadság ütemezésének 

elfogadásáról 

13/2017.(II.7.) számú határozat Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 

alapját képező 2017. évi célok meghatározásáról 

14/2017.(II.7.) számú határozat Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 

rendelet véleményezéséről 

15/2017.(II.7.) számú határozat Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködés megállapodás felülvizsgálatáról 

16/2017.(II.7.) számú határozat Fráterné Győri Éva kérelmének megtárgyalásáról 

17/2017.(II.7.) számú határozat Döntés településképi arculati kézikönyv és 

településképi rendelet elkészítéséről 

18/2017.(II.7.) számú határozat 2017. évi munkaterv módosításáról 

19/2017.(II.7.) számú határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/165-

1/2017. számú törvényességi felhívásban foglaltak 

megtárgyalásáról 

20/2017.(II.7.) számú határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/384-

1/2017. számú törvényességi felhívásban foglaltak 

megtárgyalásáról 

21/2017.(II.7.) számú határozat „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

pályázat benyújtásáról 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

2/2017.(II.15.) számú határozat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. Február 7-én 900 órai kezdettel 

tartott nyilvános rendes üléséről. 

 

Az ülés helye:  Vajta Faluház Nagyterme 

   7041 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

Jelen vannak: Térmeg György  polgármester  

   Horváth Gergely  képviselő     

Dr. Jaskó Sándor  képviselő     

Pipellán István  képviselő 

Jákobné Szász Erika  alpolgármester  

   

Tanácskozási joggal résztvevő: 
   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak:  Neumann Péter  erdész 

   Kovács Lajos    Vajta Közbiztonságáért Egyesület elnöke 

   Kiss Ágnes   pénzügyi előadó 

      

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 és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

   Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2017.(II.7.) 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. Döntés Vajta Község Önkormányzat tulajdonában lévő fák kitermeléséről 

Előadó: Térmeg György polgármester, Neumann Péter erdész 

2. Vajta Közbiztonságáért Egyesület tájékoztatója a működéséről 

Előadó: Térmeg György polgármester, Kovács Lajos Egyesület elnöke 

3. Polgármester tájékoztatója a előző testületi ülés óta eltelt eseményekről 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

4. Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetésének véleményezése  

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

5. Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

6.  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása 
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 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

7.  A polgármester cafetéria juttatásának megtárgyalása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző  

8.  A polgármester szabadság ütemezésének megtárgyalása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző  

9.  Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

10.  Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

megalkotásának véleményezése 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

11. Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

12.  Egyebek 

 

Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./   Döntés Vajta Község Önkormányzat tulajdonában lévő fák kitermeléséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Neumann Péter erdész 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az erdész úr tájékoztatása szerinti eljárással a 0164/1 

hrsz-ú út mellett lévő fák kitermelése a balesetveszély és az elöregedés miatt fontos. Testület 

szükségesnek tartja e és ha igen milyen módon kívánják megoldani? 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy javasolja az út karbantartását és a fák kitermelését, de 

nem közfoglalkozatás keretei belül, mert kockázatos így megoldani. Meg kell oldani, de külsős 

munkával, lehetőség szerint adjuk el, bízzuk meg az erdész urat a többi út karbantartásával is, mert 

van jó néhány terület ahonnan lehet még kitermelni balesetveszélyes, elöregedett fákat.  

 

Pipellán István képviselő: Támogatja. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Adhatunk el fát? 

 

Térmeg György polgármester: Közölte, hogy kezelhetetlen, ami itt folyik. Szociális tűzifát minden 

igénylő kapott, de látják, hogy van még fa és mindenkinek újból kellene. El lehet adni, szükséges az 

önkormányzatnak is a bevétel. Lesz még olyan terület, amit ki kell termelni, ki kell méretni az 

erdész úrral a területeket és szakmailag, törvényességileg nem lesz probléma. A 0164/1 hrsz-ú 

területet kitermeltetjük külső kivitelező bevonásával, a kitermelt fát értékesíteni fogjuk. A 

kitermelőbrigáddal szerződést kell kötni, ennek a levezénylésével megbízzuk az erdészt.  

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy az érték miatt kérjenek 3 árajánlatot a 

munkákra. 

 

Térmeg György polgármester: Közölte, hogy 3 árajánlat lesz kérve és ki lesz választva az, hogy ki 

legyen a kitermelő. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Javasolta, hogy méressék ki az utakat. 

 

Térmeg György polgármester: Közölte, hogy ki lesz méretve. Javasolta, hogy akinek értékesíteni 

kívánják a fát neki kell megoldani az elszállítást.  

 

Pipellán István képviselő: Közölte, hogy a fakitermelőket m3-re kell kifizetni. 
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Térmeg György polgármester: 1m3 kb.15000forint nettó. Megkérdezte, hogy egyetért e a testület az 

elhangzottakkal? 

 

Pipellán István képviselő: Javasolta, hogy ne húzódjon el az ügy a következő testületi ülésig, mert  

vége lesz a télnek és csökkeni fog a fa ára. 

 

Térmeg György polgármester: Javasolta a február végi 2017.02.27. időpontot és ezen időpont 

módosítással elfogadásra javasolta a kezdeményezést. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 0164/1. 

hrsz-ú ingatlanon lévő fákat kitermelteti balesetveszélyesség és elöregedés okán, mely fákat 

értékesíteni fogja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be 3 árajánlatot a 

fakitermeléssel kapcsolatban külső kivitelezőktől 2017. február 27. napjáig.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2017.(II.7.) számú határozata 

Döntés Vajta Község Önkormányzat tulajdonában lévő fák 

kitermeléséről  
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 0164/1. hrsz-ú ingatlanon lévő fákat kitermelteti 

balesetveszélyesség és elöregedés okán, mely fákat értékesíteni fogja. A 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be 3 árajánlatot 

a fakitermeléssel kapcsolatban külső kivitelezőktől 2017. február 27. napjáig. 

   Határidő: 2017.02.27. 

   Felelős: Térmeg György 

                        polgármester 

 

2. /   Vajta Közbiztonságáért Egyesület tájékoztatója a működéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kovács Lajos egyesület elnöke 

 

Térmeg György polgármester: Ismertette a napirendi pontot és kérte Kovács Lajos elnök úr szóbeli 

beszámolóját Vajta Közbiztonságáért Egyesülttel kapcsolatban. 

 

Kovács Lajos elnök: Elmondta, hogy az egyesületnél vegyes problémák tapasztalhatóak, ami zavaró 

a ténykedésükben. Több éve, pontosan 4 éve zajlik a névváltoztatással kapcsolatos ügyintézés, amíg 

az előzőleg bejegyzett polgárőr egyesületet nem tudják megszüntetni addig nem működhet a 

jelenlegi egyesület megfelelően. Legutóbbi információ szerint áprilisban történhet meg a változtatás 

addig az OPSZ hozzájárulásával működhet az egyesület. Az induló létszámhoz képest harmada 

sincs, jelenleg 8-9 fő, ebből 5-6 vállal szolgálatot. Anyagilag nem állnak jól, amit eddig kaptak azt 

az autó javítására fordították, de még most sem működik megfelelően ahhoz, hogy szolgálatot 

tudjanak vállalni vele. Pénz nincs semmire a jelenlegi felállás miatt, amit az önkormányzattól és a 

kisebbségi önkormányzattól kaptak támogatást annak a 40%-át be kellett fizetni a megyei polgárőr 

szövetséghez, tagdíjat nem szednek, mert a tagok nem tartják igazságosnak, hogy szolgálatot 

teljesítenek, és még ők fizessenek érte. A két önkormányzattól kapott összeggel rendelkeztek egész 

évben. Egyébként elsők között vannak megyei szinten az óraszám teljesítésben, de anyagi 

problémák miatt nem működik megfelelően az egyesület. Az említett probléma miatt nem tudnak 

pályázatot benyújtani, sem pedig támogatásban részesülni egyéb forrásokból. 
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Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy személyi probléma felmerült e. Az önkormányzat 

próbált információt szerezni az egyesülettel kapcsolatban, de nem adhatnak csak az egyesület 

elnökének. Javasolta, hogy hívják össze a tagokat és beszéljenek a problémákról, mert látható jelei 

vannak, hogy nem működik megfelelően az egyesület. Nem érzi a tenni akarást, amit tapasztalhattak 

évekkel korábban, nem látja az autót túl sokat a faluban. Közölte, hogy az önkormányzat sajnos nem 

tud minden anyagi hátteret előteremteni a működésükhöz. 

 

Kovács Lajos elnök: Elmondta, hogy a legutóbb is szolgálatban lévő két személy nem tudott 

közlekedni az autóval a nem megfelelő műszaki állapot miatt és ezért a saját autóját használták. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megköszönte a tájékoztatást és közölte, hogy megfelelő 

tájékoztatást kapott a jogi háttérről is, amivel nem volt tisztában. 

 

Kovács Lajos elnök: Elmondta, hogy a Nikolettával íratott levelet a cégbíróságra és azt a választ 

kapta, hogy még 2 évig is elhúzódhat az ügy. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy mennyi az egyesület taglétszáma. 

 

Kovács Lajos elnök: Elmondta, hogy 9 fő. Nem túl aktívak a tagok, mert nem megfelelő a 

ruházatuk, látják, hogy más településeken van egyenruha is a polgárőröknek, itt pedig még erre 

sincs lehetőség, hogy ruhát vegyenek vagy kapjanak. Az önkormányzattól kaptak 20 db mellényt azt 

használják és mindenki a saját ruháját. Elmondta, hogy amikor leműszakiztatták az autót azt is a 

saját pénzéből fizette, mert amikor bevitte a számlát a megyei szövetséghez közölték, hogy mivel 

nem ők használják az autót így nem tudják elszámolni.  

 

Térmeg György polgármester: Le kellett volna módosíttatni a számlát. 

 

Kovács Lajos elnök: Nem lehetett megoldani. 

 

Térmeg György polgármester: Az említett polgárőr egyesületek nem a saját önkormányzatuktól 

kapják a ruhát, hanem a megyei szövetségtől. Kaptak tárgyi eszközöket, az eljövendő hozzájárulás 

pedig változhat, mert most fogadják el a költségvetését az önkormányzatnak. Megkérdezte, hogy a 

testületi tagoknak van e valami kérdése illetve hozzászólása az egyesülettel kapcsolatosan. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megköszönte a rendezvények biztosítása során az egyesület 

munkáját és segítségét. 

 

Térmeg György polgármester: Megköszönte Kovács Lajos elnök úrnak a megjelenést, az egyesület 

munkáját és közölte, hogy az önkormányzat igyekezni fog segítséget nyújtani, hogy ne szűnjön meg 

az egyesület. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vajta Közbiztonságáért Egyesület 

elnökének szóbeli beszámolóját az egyesület működéséről.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2017.(II.7.) számú határozata 

Vajta Közbiztonságáért Egyesület működéséről szóló tájékoztató 

elfogadásáról  
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vajta 

Közbiztonságáért Egyesület elnökének szóbeli beszámolóját az egyesület 

működéséről. 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: Térmeg György 

                        polgármester 

 

3./   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. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy a mellékletben szereplő fürdővel 

kapcsolatos levél új, mert ezt már megkapták korábban is. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy ismét az a levél érkezett, amit már korábban egyszer 

megkapott az önkormányzat. Elmondta, hogy fel fogja keresni a Vagyonkezelő Zrt-t és megkérdezi, 

hogy mi az a levélben szereplő más módon lévő megoldás. Fel fogja ajánlani a Vagyonkezelő Zrt-

nek az önkormányzat részét.  

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Közölte, hogy ha annyit fizetnek érte amennyire felértékelték, 

akkor eladó. 

 

Térmeg György polgármester: Közölte, hogy ha a falunak nincs benne része akkor is hasznos lehet 

a falu számára. Megkérdezte, hogy megfelelőnek tartja e a testület a beszámolót. Elfogadásra 

javasolta. 

 

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 

6/2017.(II.7.) 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 

 

4./   Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetésének véleményezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Térmeg György polgármester: Polgármester: Ismertette a 4. napirendi pontot és átadta a szót 

előadásra dr. Marinka Nikolett aljegyzőnek és Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőnek. 
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a költségvetés részletes szöveges kifejtésre került. 

Amire felhívná a figyelmet az az iskolabusz június 30-ig való fenntartására, hiszen a következő 

tanévre a társulás nem vállalja tovább a szállítási szolgáltatást, egyrészt a KLIKK fizetési 

elmaradásai miatt, másrészt a busz rossz állapota miatt. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy mennyire lesz ráhatása az önkormányzatnak a 

KLIKK-re. Gyerekek hogy fognak iskolába járni. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a KLIKK-nek erre nincs hatása, egyszerűen a 

társulás nem nyújt be árajánlatot a Klikk-nek augusztus végén. A gyerekek iskolába járatása a 

KLIKK feladata, ez idáig is ez egy vállalt feladata volt az önkormányzatoknak nem kötelező. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elfogadja, de a sajtó által közölt és az életben tapasztaltak között óriási 

a különbség, úgy tudja, hogy az önkormányzat kötelessége az iskola biztosítása. 

 

Térmeg György polgármester: Közölte, hogy állami feladatok közé tartozik, nem önkormányzati 

feladat. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Kérdést intézett társulással kapcsolatosan, az orvosi ügyelet személyi 

problémáival kapcsolatos gondok megoldásáról. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy megoldódott az orvosi ügyelet ellátása. 

 

Térmeg György polgármester: Elfogadásra javasolta a költségvetést. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 „Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-mezőföldi Többcélú 

Társulás 2017. évi költségvetését az abban foglaltakat elfogadja és javasolta a költségvetés 

elfogadását a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa felé.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2017.(II.7.) számú határozata 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetésének 

véleményezéséről  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-

mezőföldi Többcélú Társulás 2017. évi költségvetését az abban foglaltakat 

elfogadja és javasolta a költségvetés elfogadását a Dél-Mezőföldi Többcélú 

Társulás Társulási Tanácsa felé.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./   Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Térmeg György polgármester: Ismertette az 6. napirendi pontot és átadta a szót Dr. Marinka 

Nikolett aljegyzőnek és Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőnek. 

 



 8 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a szöveges előterjesztés részletesen tartalmazza a 

közös hivatal és az orvosi ügyelet költségvetését. Elmondta, hogy a költségvetés szuficites, melyre 

nagyon büszke. 

 

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 és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2017.(II.7.) számú határozata 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

véleményezéséről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetésére irányuló előterjesztés 

tartalmát.  

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről az alábbi 

döntést hozta:  

I. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetését 56.228 ezer forint bevételi és 56.228 ezer 

forint kiadási előirányzattal elfogadja. 

A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 33.687 ezer forinttal, a munkaadókat 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 8.649 ezer forinttal, dologi kiadás 

előirányzatot 11.568 ezer forinttal jóváhagyja. 

II. A Hivatal 2017. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat tartalmaz, összesen 

2.322 ezer Ft. A 2017. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem 

kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást 

nem tervez. A Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének 

időpontjában nincsenek.  

III. A központi orvosi ügyelet bevételi főösszege 32.440 ezer forint, a kiadási főösszege 

32.440 ezer forint. A központ orvosi ügyelet bevételeinek nagy részét 23.080 ezer 

forintot Alap, Alsószentiván, Sáregres, Cece, Vajta települések hozzájárulásai teszik ki. 

IV. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece Nagyközség 

Önkormányzatának költségvetésében szerepel.  

V. A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy 

a Hivatal költségvetésének Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetésében történő 

megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon.  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6. /   Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 

 

Térmeg György polgármester: Polgármester: Ismertette az 6. napirendi pontot és átadta a szót Dr. 

Marinka Nikolett aljegyzőnek és Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a költségvetés részei részletezésre kerültek asz 

előterjesztésben. Amennyiben kérdés van szívesen válaszolnak a kolléganővel. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az állami támogatások és a kiadásaink sajnos 

nincsenek szinkronban, az összes adóbevételt a rezsi és egyéb költségekre fordítja az önkormányzat, 

nem tudunk bevételt növelni. 



 9 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy spórolni a közalkalmazottak cafetériáján és a 

képviselők tiszteletdíján lehetne. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a költségvetés készítésekor nézeteltérés volt a 

közalkalmazottak miatt az aljegyző nővel, de a döntés az lett, hogy így marad. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a fa kitermelés nem lett betervezve. Miért 10milliós 

a hiány. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi előadó: Elmondta, hogy 2millió a fakitermelés bevételére lett betervezve és 

még így is ennyi hiány mutatkozik. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy személyi leépítés nem lehet, mert mindenkinek 

megvan a feladata, nincs jobb megoldás mint a dologi kiadás csökkentése és a fa értékesítés. 

 

Térmeg György polgármester: Egyetértett. Elmondta, hogy meg kell nézni, hogy mi az amivel még 

lehet takarékoskodni. 

 

Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy nagyon szép a falukép, de nem az önkormányzatnak 

kellene megoldani az ingatlanok előtti terület karbantartásokat, mert ezért sok a kiadás, valahogy a 

hozzájárulást kellene megoldani. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy közmunka program keretein belül történik a terület 

karbantartás, bérköltség és közvetlen költségtámogatást is kapunk, ez 70%-át a munkálatoknak 

biztosan fedezi. Elfogadásra javasolta a költségvetést. 

 

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 és a mellékelt rendeletet alkotta: 

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Térmeg György polgármester: Arról, hogy az önkormányzatnak nincs hitele, és tartozása a 

költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozni kell. 

 

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 és tartózkodás 

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

9/2017.(II.7.) számú határozata 

Vajta Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre történő 

meghatározásáról  

Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – „Vajta Község 

Önkormányzata saját bevételeinek és adóságot keletkezető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet követő három 

évre” tárgyban készített előterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy 

az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettsége nincsen. 

Felelős: Térmeg György polgármester 

Határidő: 2017. március 15.  

 

7. /   A polgármester cafetéria juttatásának megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a polgármester cafetéria szabályzatát és juttatásának 

szabályait meg kell állapítania a képviselő-testületnek, mivel a polgármester főállású polgármesterré 

vált. A polgármester speciális közszolgáltatási jogviszonyban van, ezért javaslom, hogy a 

köztisztviselők mértékének megfelelő cafetériában részesítse az önkormányzat a polgármestert. 

Tekintettel arra, hogy változtak a juttatás szabályai és 2017. évet írunk módosítani szükséges a 

szabályzatot. 

 

Térmeg György polgármester: Bejelentette érintettségét. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg György polgármestert a polgármester 

cafetéria juttatásának megállapítása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

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

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

  Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2017.(II.7.) határozat 

Térmeg György szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Térmeg 

György polgármestert a polgármester cafetéria 

juttatásának megállapítása tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt – kizárja.  

Határidő: azonnal 

     Felelős: alpolgármester 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az 

előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

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

előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 
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  Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2017.(II.7.) számú határozata 

A polgármester cafetéria juttatásának módosításáról 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2016. (II.15.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Képviselő-testület Térmeg György polgármestert megillető 

cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft azaz 

kétszázezer forintban állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület a polgármester megillető cafetéria-juttatásról 

szóló szabályzatot a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 

módosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

8. /   Polgármester szabadság ütemezési tervének elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy Térmeg György polgármester 2016.01.01. napjától 

főállású polgármester, ezért szükséges az közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a 

továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése alapján ezen napirendi pont tárgyalása. A polgármester 

törvény szerint meghatározott szabadsága 2016. évben 39 nap. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 

polgármester szabadságának mértékét a fent idézett jogszabályhely pontosan meghatározza, 

azonban javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a képviselő-testület általi határozat hozatala, ezért 

kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően döntését 

meghozni szíveskedjen. 

 

Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az 

előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

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

előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodással az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

         

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2017.(II.7.) számú határozata 

Polgármester szabadság ütemezésének elfogadásáról 

Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 

(a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben 

foglaltak alapján Térmeg György főállású polgármester 

2016. évi (39 nap) szabadsága igénybe vételét a 

melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  

Határidő: esedékességkor 

Felelős: képviselő-testület 

 

9. /   Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a 

foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 
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 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Kttv. hatálya a helyi önkormányzat képviselő-

testületének hivatala köztisztviselőjének közszolgálati jogviszonyára is kiterjed ennek értelmében a 

hivatkozott rendelkezést a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire is alkalmazni kell. 

A hatályos Kttv. nem rendelkezik a teljesítménykövetelmények alapját képező célok Képviselő-

testület általi elfogadásáról, azonban tekintettel arra, hogy a meghatározott célok önkormányzati 

feladatokat is tartalmaznak, javasolom a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját 

képező 2017. évi célok Képviselő-testület általi jóváhagyását. 

 

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

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot. 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

        Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2017.(II.7.) határozat 

Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2017. évi 

célok meghatározásáról  

Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező 2017. évi célokat az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Átfogó célok: 

- az önkormányzati működést érintő változásokhoz kapcsolódóan a feladatellátás 

folyamatainak felülvizsgálata; 

- Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása során 

hatékony és eredményes működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának 

segítése; 

- az ügyintézés, valamint a feladatellátás során a jogszabályok betartása; 

- a jegyző hatáskörben lévő államigazgatási hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 

jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása; 

- a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény rendelkezéseinek betartása; 

- az önkormányzati és az önkormányzati hatósági ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok 

betartásával történjen; 

- az ügyfelek minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében az informatikai portál adta 

lehetőségek kihasználtságának javítása; 

- az ügyintézés során a bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése; 

- az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek betartása. 

Ágazati célok: 

- az önkormányzati rendeletek, határozatok naprakész nyilvántartása; 

- az önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, egységesítése; 

- a köztisztviselők minősítése. teljesítmény-értékelése, személyzeti ügyek intézése; 

- a köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése, alapvizsga, szakvizsga 

kötelezettségeinek nyomon követése; 

- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása; 

- a település külső arculatának javítása; 

- pályázatok figyelése, az Európai Uniós pályázatokból bevonható források folyamatos 

monitoringozása; 

- az önkormányzat bevételeinek növelése a helyi adóbeszedés hatékonyságának növelésével, a 

kintlévőséggel behajtásával; 
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- a költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás, a költségvetés szigorú és tartalékos 

végrehajtása; 

- a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10./  Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának 

véleményezése  

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a köztisztviselők illetménykiegészítéséről évente 

kell döntenie a képviselő-testületeknek. 

Szükséges évente külön rendeletben szabályozni az illetménykiegészítés mértékét, melynek 

maximális mértéke a „közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) 

bekezdése alapján a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a lehet. 

Jelenleg az illetménykiegészítés mértéke 10%. Tájékoztatta a testületet, hogy jelenleg ezen 

kiegészítést egy fő alkalmazottra kell alkalmazni, mivel a jegyző gyesen van, az aljegyző bérét egy 

összegben kell megállapítani, továbbá több felsőfokú végzettségű személy nem dolgozik a 

hivatalnál. 

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás 

alapján a rendelet-tervezetet véleményeznie kell a társult önkormányzat képviselő-testületének is, 

ezért kerül jelen napirendi pont megtárgyalásra. 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 

rendelet tartalmát megismerte, a rendeletet javasolja elfogadásra Cece Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete felé.” 

 

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

nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

        Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2017.(II.7.) számú határozata 

Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 

rendelet véleményezéséről  

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet 

tartalmát megismerte, a rendeletet javasolja 

elfogadásra Cece Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete felé. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

11. /   Roma önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Térmeg György polgármester 
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Térmeg György polgármester: Az Önkormányzat és a Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

között létrejött együttműködési megállapodás VI. Záró rendelkezései között a felek megállapodtak, 

hogy az közöttük létrejött megállapodást minden évben felülvizsgálják az esetleges változások 

bekövetkezése végett. Tekintettel arra, hogy a megállapodásban foglaltak nem változtak, ezért 

javaslja, hogy a 2017. évre változatlan tartalommal maradjon hatályban a felek között létrejött 2015. 

január 22. napján kelt együttműködési megállapodás. 

 

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

az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot. 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

       

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2017.(II.7.) határozat 

Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés 

megállapodás felülvizsgálatáról 

Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vajtai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 2015. január 22. napján kelt 

együttműködési megállapodását felülvizsgálta, abban foglaltakat változatlan 

tartalommal fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

12./ Egyebek 
 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy Fráterné Győri Éva kérelmet nyújtott be, hogy mint 

helyi közútkezelő az Ady E. utcában az önkormányzat engedélyezzen 2 hídgyűrű lerakását. 

Véleménye szerint ennek nincs akadálya csupán 60 cm átmérőjű legyen a gyűrű, hogy a víz minden 

esetben rendben el tudjon folyni. Építkezés céljából kérné ezt a kérelmező. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétel ezzel kapcsolatban. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fráterné Győri Éva (7041 Vajta, 

Szabadság tér 7.) kérelmét, mely kérelemnek helyt adva engedélyezi az önkormányzat mint 

közútkezelő a Vajta, Ady E. utca 4. szám, Vajta 336 hrsz. ingatlan előtti árokban 2 hídgyűrű 

elhelyezését azzal a kitétellel, hogy az elhelyezés minden költségét Fráterné Győri Éva viseli, 

továbbá a gyűrűt átmérője nem lehet 60 cm-nél kevesebb.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

       

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2017.(II.7.) határozat 

Fráterné Győri Éva kérelmének megtárgyalásáról  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fráterné 

Győri Éva (7041 Vajta, Szabadság tér 7.) kérelmét, mely kérelemnek helyt 

adva engedélyezi az önkormányzat mint közútkezelő a Vajta, Ady E. utca 4. 

szám, Vajta 336 hrsz. ingatlan előtti árokban 2 hídgyűrű elhelyezését azzal a 

kitétellel, hogy az elhelyezés minden költségét Fráterné Győri Éva viseli, 

továbbá a gyűrűt átmérője nem lehet 60 cm-nél kevesebb. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 314/2012. (XI.08.) 

kormányrendelet értelmében az önkormányzatoknak meg kell alkotni a településképi arculati 

kézikönyvét és az ehhez tartozó településképi rendeletet. Ehhez szakmai segítséget nyújt a Meridián 

Mérnöki Kft, mely cég a településrendezési tervet készíti. Az árajánlatuk értelmében 750.000 Ft 

+áfa értékben készítenék el a terveket. Véleménye szerint ezen árajánlat kedvező, ráadásul a 

települést ismerik, hiszen a rendezési tervet is ők készítik el. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, észrevétel ezzel kapcsolatban. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Meridián Mérnöki Iroda Kft.-t (7100 

Szekszárd, Ybl Miklós utca 3., adószám: 12490082-2-17), hogy Vajta Község településképi arculati 

kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotásában, tervezéssel és jóváhagyásával 

kapcsolatos eljárásban szakmai segítséget nyújtson 750.000 Ft + ÁFA értékben.” 

 

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

nélkül az alábbi határozatot alkotta: 

       

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2017.(II.7.) határozat 

Döntés településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

elkészítéséről 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Meridián 

Mérnöki Iroda Kft.-t (7100 Szekszárd, Ybl Miklós utca 3., adószám: 

12490082-2-17), hogy Vajta Község településképi arculati kézikönyvének és 

településképi rendeletének megalkotásában, tervezéssel és jóváhagyásával 

kapcsolatos eljárásban szakmai segítséget nyújtson 750.000 Ft + ÁFA 

értékben. 

Határidő: 2017.09.30. 

Felelős: polgármester 
 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a 2016. november 28. napján 115/2016. (XI.28.) 

önkormányzati határozatban elfogadott 2017. évi munkatervben az első rendes testületi ülés 

időpontja 2017. február 6. 

Azonban az aljegyző betegsége okán a tervezett időpontban nem tudták megtartani az ülést. A 

115/2016. (XI.28.) önkormányzati határozat egy normatív határozat, melytől ha eltér a képviselő-

testület módosítani szükséges. A fent leírtakra tekintettel az első rendes testületi ülés időpontja 

2017. február 7. napja. A fenti változás miatt szükséges a 115/2016. (XI.28.) önkormányzati 

határozat módosítása. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Vajta Község 

Önkormányzata 2017. évi munkatervének módosítását. 

A 2017. évi módosított munkatervet a határozat melléklete tartalmazza.” 

 

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

határozatot alkotta: 

  Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2017.(II.7.) önkormányzati határozata 

Vajta Község Önkormányzata 2017. évi 

munkatervének módosításáról 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és elfogadta Vajta Község Önkormányzata 

2017. évi munkatervének módosítását. 

A 2017. évi módosított munkatervet a határozat 

melléklete tartalmazza. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy érkezett 2 törvényességi felhívás a Fejér Megyei 

Kormányhivataltól. Az egyik alapján a jegyzőkönyvek késedelmesen, hiányosan kerülnek 

felterjesztésre. Ezen probléma feloldására 02.20. napjáig adtak határidőt. Tekintettel arra, hogy az 

aljegyző nagyon sok jegyzői feladatokon kívüli tevékenységet is végez, ezért ezen felhívásban 

foglaltakat javasolja elfogadni, és kötelezik az aljegyzőt ezen határidő betartására és 02.20-ig 

valamennyi 2016. évi testületi ülésről készült jegyzőkönyv felterjesztésére. A másik felhívás a 

bizottsági ülések összehívásának a számát vitatja, tekintettel arra, hogy ez a bizottság a 

vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére jött létre, ezért a 6 ülés szinte kizárt, így javasolta ezen 

tájékoztatás megadását a Kormányhivatal felé. Megkérdezte van-e kérdés. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

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

FEB/02/165-1/2017. ügyszámú törvényességi felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vette és az 

alábbi tájékoztatást adja a Hivatal felé:  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben tartott képviselő-testületi ülésekről 

készített jegyzőkönyv felterjesztéseket a felhívásban megadott határidőben, 2017.02.20. napjáig 

teljesíti a Kormányhivatal felé. Képviselő-testület tájékoztatja az illetékes Kormányhivatalt, hogy az 

aljegyző többletfeladatai miatt került sor ezen hiányosság tapasztalására, mely magatartástól a 

jövőben tartózkodik a kötelezett.” 

 

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

határozatot alkotta: 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2017.(II.7.) számú határozata 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/165-1/2017. számú 

javaslatában foglaltakkal kapcsolatban  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FEB/02/165-1/2017. ügyszámú törvényességi 

felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi tájékoztatást 

adja a Hivatal felé:  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben tartott 

képviselő-testületi ülésekről készített jegyzőkönyv felterjesztéseket a 

felhívásban megadott határidőben, 2017.02.20. napjáig teljesíti a 

Kormányhivatal felé. Képviselő-testület tájékoztatja az illetékes 

Kormányhivatalt, hogy az aljegyző többletfeladatai miatt került sor ezen 

hiányosság tapasztalására, mely magatartástól a jövőben tartózkodik a 

kötelezett.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

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

FEB/02/384-1/2017. ügyszámú törvényességi felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vette és az 

alábbi tájékoztatást adja a Hivatal felé:  
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 

Bizottságot a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

való felvétel ellenőrzésére hozta létre, így ezen okból nem tartott 6 ülést csupán csak egyet, mivel 

egy ülés indokolta az előbb előadott döntéseket. 

Amennyiben szükséges, és a jogszabály alapján kötelező a Képviselő-testület bizottsága a 2017. 

évben 6 rendes ülést tart az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján, továbbá a felhívásukban foglaltak 

alapján.” 

 

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

határozatot alkotta: 

      Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2017.(II.7.) számú határozata 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/384-1/2017. számú 

javaslatában foglaltakkal kapcsolatban  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FEB/02/384-1/2017. ügyszámú törvényességi 

felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi tájékoztatást 

adja a Hivatal felé:  

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságot a vagyonnyilatkozatok 

ellenőrzésére, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel 

ellenőrzésére hozta létre, így ezen okból nem tartott 6 ülést csupán csak 

egyet, mivel egy ülés indokolta az előbb előadott döntéseket. 

Amennyiben szükséges, és a jogszabály alapján kötelező a Képviselő-

testület bizottsága a 2017. évben 6 rendes ülést tart az Mötv. 133. § (2) 

bekezdése alapján, továbbá a felhívásukban foglaltak alapján.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy lehetősége nyílik az önkormányzatnak az ASP 

informatikai rendszer kiépítésére pályázat útján csatlakozni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 

közös hivatallal látja el a feladatait, ezért a Vajtai önkormányzatnak fel kell hatalmaznia a székhely 

település polgármesterét, hogy a pályázatot benyújtsa és a jogokat kötelezettségeket gyakorolja. Ez 

a pályázat a központi ügyintézés és új számítógépes rendszer kiépítésére jön létre. Megkérdezte van-

e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

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

az alábbi határozati javaslatot: 

„Vajta község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csatlakoztatási konstrukció 

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás, melynek alapján az 

alábbi döntést hozza: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a a Cecei Közös Önkormányzati 

Hivatal székhely település polgármesterét, Fazekas Gábort, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási 

jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.” 

 

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

határozatot alkotta: 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2017.(II.7.) határozat 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

pályázat benyújtásáról 
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Vajta község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás, melynek alapján az 

alábbi döntést hozza: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a a Cecei Közös Önkormányzati 

Hivatal székhely település polgármesterét, Fazekas 

Gábort, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 

jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 

valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolja. 

Határidő: 2017.03.14. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy az egyebek között van e további hozzászólás. 

 

Horváth Gergely képviselő: Elmondta, hogy az előző rendes ülésen jelezte, hogy szeretné 

megtekinteni az ominózus szerződéseket és utalási igazolásokat az angol és német tanfolyamokkal 

kapcsolatban, de erre még mindig nem kapott választ. 

 

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a hivatali nyitvatartási időben bármikor befáradhat a 

hivatalba és megtekintheti a dokumentumokat, de ez egy testületi ülés, az iratbetekintés nem ide 

tartozik. Megkérdezte van e más hozzászólás, észrevétel. 

 

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

így 11,25 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette. 

 

 

KMF 

 

 

Térmeg György         dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 


