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JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 12-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
40/2017.(IV.12.) számú határozat
41/2017.(IV.12.) számú határozat
42/2017.(IV.12.) számú határozat

43/2017.(IV.12.) számú határozat
44/2017.(IV.12.) számú határozat
45/2017.(IV.12.) számú határozat
46/2017.(IV.12.) számú határozat
47/2017.(IV.12.) számú határozat

48/2017.(IV.12.) számú határozat

TÁRGYA

Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati konyha
épületenergetikai korszerűsítésére kiírt pályázat
közbeszerzési munkálatait elvégző társaság
megválasztásáról
Polgármesteri Hivatal felújítására nyert állami
támogatás beszerzési munkálatait elvégző társaság
megválasztásáról
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/7651/2017. számú törvényességi felhívásában foglaltak
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzata 2016. évi
munkatervének módosításáról
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/7901/2017. számú törvényességi felhívásában foglaltak
elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 24., 2016. november 11., 2016.
november 28., 2016. december 23., 2017. február
06., 2017. március 13. és 2017. március 27. napján
hozott határozatok, rendeletek újratárgyalásáról
Döntés
jogosulatlanul
felvett
tiszteletdíj
visszaköveteléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 12-én 1500 órai kezdettel
tartott nyilvános rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Vajta Faluház Nagyterme
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Dr. Jaskó Sándor
Pipellán István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Meghívottak:

Sárvíz Nonprofit Kft. vezetője

Szolga Péter

Térmeg György Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről az 4 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
40/2017.(IV.12.) 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 az előző ülés óta eltelt eseményekről
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
Tájékoztató a TOP-3.2.1-15. számú felhívás, Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése jogcímre benyújtott pályázat előkészítési munkáira, pályázat megvalósításához
kapcsolódó közbeszerzési és kötelező tájékoztatási feladatok ellátása tárgyában kötött
szerződésekről
Előadó: Térmeg György polgármester
3.
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/765-1/2017. számú törvényességi felhívásában
foglaltakkal kapcsolatban
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/790-1/2017. számú törvényességi felhívásában
foglaltakkal kapcsolatban
Előadó: Térmeg György polgármester
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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.
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 és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2017.(IV.12.) 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. / Tájékoztató a TOP-3.2.1-15. számú felhívás Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése jogcímre benyújtott pályázat előkészítési
munkáira, pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési és kötelező
tájékoztatási feladatok ellátása tárgyában kötött szerződésekről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy 3 árajánlat érkezett az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése jogcímre benyújtott pályázat közbeszerzési feladatok ellátásának
lebonyolítása, továbbá a pályázat előkészítés lebonyolítására. A legkedvezőbb ajánlatot a a pályázat
benyújtására a Sárvíz Nonprofit Kft. adta, így a pályázatot ezen gazdasági társaság nyújtotta be.
Ugyanezen pályázat közbeszerzési feladatainak ellátására is ezen cég nyújtotta a legkedvezőbb
ajánlatot, így javasolta ennek elfogadását. Amennyiben kérdése van a testület tagjainak, kérte tegyék
fel.
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. vezetője: Elmondta, hogy a pályázat előkészítési feladatait
elkészítették, mely a költségvetés tervezésből, pályázat benyújtásából álltak. A közbeszerzési eljárás
meghívásos lesz. Tájékoztatta a testületet, hogy Fejér megyében az Albensis Kft. végzi a
projektmenedzsment feladatokat, így ezen részt nem kell versenyeztetni, egy ember csak ezen az egy
projekten fog dolgozni kb. 6 hónapig, mindaddig míg a kivitelezés megvalósul. A közbeszerzési
eljárásba helyi vállalkozókat hívnak meg. A közbeszerzést akkor kell kiírni, amikor a pályázat
elnyeréséről hivatalosan az önkormányzatot értesítik. A közbeszerzési eljárás feltételeit kidolgozzák,
természetesen úgy hogy egy 30 napos határidőt követően eredményes legyen a meghívás.
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Jákobné Szász Erika alpolgármester: Megkérdezte, hogy a közbeszerzés feltételeibe az önkormányzat
beleszólhat e.
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. vezetője: Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás feltételeit a
képviselő-testületnek kell elfogadnia, így azon módosíthat, azonban javasolt olyan feltételeket
támasztani a kiírás során, hogy az teljesíthető legyen, és a kivitelezés minél hamarabb megvalósuljon.
Természetesen a jogszabályban meghatározott kötelező elemeket nem hagyhatják el, azokon
módosítani nem lehet
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
42/2017.(IV.12.) számú határozata
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati konyha épületenergetikai
korszerűsítésére kiírt pályázat közbeszerzési munkálatait elvégző társaság
megválasztásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.115. számú felhívás, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
jogcímre benyújtott pályázat előkészítési munkáira, pályázat megvalósításához
kapcsolódó közbeszerzési és tájékoztatási feladatok ellátása tárgyában kötött
szerződésekről szóló tájékoztatóját, az abban foglaltakat elfogadta, tudomásul
vette. A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-15. számú felhívás, Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése jogcímre benyújtott pályázat közbeszerzési
feladatok ellátásának lebonyolításával, kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra
hozatal feladataival a Sárvíz Nonprofit Kft (8127 Aba, Rákóczi utca12.) bízza
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György
polgármester
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. vezetője: Elmondta, hogy az önkormányzat által megnyert
10.000.000 Ft, mely a hivatal felújítására költhet az önkormányzat ezen felújítással együtt javasolt
megvalósítani, azonban ezen felújítás során is szükséges a közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
Javasolta ezen irányban is a döntés meghozatalát.
Térmeg György polgármester: Javasolta, hogy ezen feladatokkal is a Sárvíz Nonprofit Kft. bízza meg
az önkormányzat. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2017.(IV.12.) számú határozata
Polgármesteri Hivatal felújítására nyert állami támogatás beszerzési
munkálatait elvégző társaság megválasztásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 1818/2016.
(XII.22.) egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében
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történő előirányzat átcsoportosításról szóló Kormány határozatban nyújtott
10.000.000 Ft támogatás előkészítési munkáira, támogatás megvalósításához
kapcsolódó közbeszerzési és tájékoztatási feladatok ellátásának
lebonyolításával a Sárvíz Nonprofit Kft (8127 Aba, Rákóczi utca12.) bízza
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Térmeg György
polgármester

3./

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/765-1/2017. számú
törvényességi felhívásában foglaltakkal kapcsolatban
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy javaslatot fogalmazott meg a Kormányhivatal azzal
kapcsolatban, hogy a 2016. évi munkatervet a testület nem módosította annak ellenére, hogy
decemberben nem tartott ülést és közmeghallgatást. Ezért javasolja az előterjesztésben lévő
módosítás elfogadását, továbbá a törvényességi észrevételben foglaltak elfogadását.
Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal
FEB/02/765-1/2017. számú törvényességi javaslatában foglaltakat, annak tartalmával egyetért, és
ennek hatására módosítja a 2016. évi munkatervét.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2017.(IV.12.) számú határozata
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/765-1/2017. számú
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér
Megyei Kormányhivatal FEB/02/765-1/2017. számú törvényességi
javaslatában foglaltakat, annak tartalmával egyetért, és ennek hatására
módosítja a 2016. évi munkatervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Térmeg György polgármester: Javasolta az előterjesztésben lévő munkaterv módosítást.
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
45/2017.(IV.12.) számú határozata
Vajta Község Önkormányzata 2016. évi munkatervének módosításáról
Vajta
Község
Önkormányzat
Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta Vajta Község Önkormányzata
2016. évi munkatervének módosítását.
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A 2016. évi módosított munkatervet a határozat melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/790-1/2017. számú
törvényességi felhívásában foglaltakkal kapcsolatban
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, mely
szerint Horváth Gergely mandátuma nem 2017.03.31. napján, hanem 2016.10.19. napján szűnt meg.
Kéri a hivatal a jogszabálysértés megszűntetését. Ezt úgy tudja elérni a testület, ha a felhívásban
foglaltakat elfogadja, a 2016.10.19 óta hozott határozatokat, rendeleteket megerősíti, és dönt a
lemondott képviselő jogosulatlanul felvett tiszteletdíjának sorsáról.
Mivel 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/02/765-1/2017. számú törvényességi javaslatában foglaltakat, annak tartalmával egyetért.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2017.(IV.12.) számú határozata
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/790-1/2017. számú
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér
Megyei Kormányhivatal FEB/02/765-1/2017. számú törvényességi
javaslatában foglaltakat, annak tartalmával egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/790-1/2017.
számú törvényességi felhívásában jelezte, hogy a képviselő-testület törvénytelenül működött, hiszen
Horváth Gergely képviselő mandátuma 2016. október 19. napján megszűnt, így a jelenlétében hozott
döntések megerősítésre szolgálnak.
Ennek okán a 2016. október 24. napját követően hozott testületi döntések nem hatályosak.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
ponttal kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 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 egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2017.(IV.12.) önkormányzati határozat
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október
24., 2016. november 11., 2016. november 28., 2016. december 23.,
2017. február 06., 2017. március 13. és 2017. március 27. napján
hozott határozatok, rendeletek újratárgyalásáról
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban
felsorolt 2016. október 24., 2016. november 11., 2016. november 28.,
2016. december 23., 2017. február 06., 2017. március 13. és 2017.
március 27. napján hozott jegyzőkönyvben foglaltakat elfogadja, jelen
határozattal azok tartalmát elismeri:
HATÁROZAT
SZÁMA
98/2016.(X.24.) számú határozat

TÁRGYA

100/2016.(X.24.) számú határozat

Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Papp G. Áron Vajtán tervezett
beruházási
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Döntés a Vajta 303/2. hrsz-ú ingatlan megosztásáról

101/2016.(X.24.) számú határozat

Döntés a Vajta 241/7. hrsz-ú ingatlan megosztásáról

102/2016.(X.24.) számú határozat

113/2016.(XI.28.) számú határozat

Cecei Óvoda 2016/2017-es nevelési évének
óvodavezetői munkaterv elfogadásáról
Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Vajta
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 3. számú függelékének
módosításáról
2016. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
Döntés a külterületi utak karbantartásához gép
beruházási támogatási kérelem benyújtásáról
Döntés Vajta 241/5. hsrz-ú ingatlan földhasználati
jogának törléséről
Döntés Vajta 241/6. hsrz-ú ingatlan földhasználati
jogának törléséről
Döntés Vajta 302. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának
megállapításáról
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
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
Fejér megyei kitüntető díjak, címek tekintetében
javaslatok megtárgyalásáról

99/2016.(X.24.) számú határozat

103/2016.(X.24.) számú határozat
104/2016.(X.24.) számú határozat

105/2016.(X.24.) számú határozat
106/2016.(X.24.) számú határozat
107/2016.(X.24.) számú határozat
108/2016.(X.24.) számú határozat
109/2016.(X.24.) számú határozat
110/2016.(XI.11.) számú határozat
111/2016.(XI.28.) számú határozat
112/2016.(XI.28.) számú határozat

117/2016.(XI.28.) számú határozat
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118/2016.(XI.28.) számú határozat
119/2016.(XI.28.) számú határozat
120/2016.(XI.28.) számú határozat
121/2016.(XI.28.) számú határozat
122/2016.(XI.28.) számú határozat

123/2016.(XI.28.) számú határozat
124/2016.(XI.28.) számú határozat
125/2016.(XI.28.) számú határozat
126/2016.(XI.28.) számú határozat
127/2016.(XI.28.) számú határozat
128/2016.(XII.23.) számú határozat
129/2016.(XII.23.) számú határozat
130/2016.(XII.23.) számú határozat
1/2017.(II.6.) számú határozat
2/2017.(II.6.) számú határozat
3/2017.(II.7.) számú határozat
4/2017.(II.7.) számú határozat
5/2017.(II.7.) számú határozat
6/2017.(II.7.) számú határozat
7/2017.(II.7.) számú határozat
8/2017.(II.7.) számú határozat
9/2017.(II.7.) számú határozat
10/2017.(II.7.) számú határozat
11/2017.(II.7.) számú határozat

Jákobné Szász Erika önkormányzati képviselő
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Dr. Jaskó Sándor önkormányzati képviselő
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Pipellán
István
önkormányzati
képviselő
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Horváth
Gergely
önkormányzati
képviselő
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Vajta
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 3. számú függelékének
módosításáról
Vajta Község településfejlesztési koncepciójának
elfogadásáról
Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról
LED közvilágítás finanszírozási ajánlatának
megtárgyalásáról
Sárközi Krisztián fellebbezésének megtárgyalásáról
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról
szóló döntése személyes érintettség miatt
Polgármester illetményének és költségtérítésének
jogszabályban bekövetkezett változások miatti
módosítása
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzéséről
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Döntés Vajta Község Önkormányzat tulajdonában
lévő fák kitermeléséről
Vajta Közbiztonságáért Egyesület működéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról
Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2017. évi
költségvetésének véleményezéséről
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének véleményezéséről
Vajta Község Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek 3 évre történő meghatározásáról
Térmeg György szavazásból történő kizárásáról
szóló döntése személyes érintettség miatt
A polgármester cafetéria juttatásának módosításáról
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12/2017.(II.7.) számú határozat

Polgármester szabadság ütemezésének elfogadásáról

13/2017.(II.7.) számú határozat

Köztisztviselők
teljesítménykövetelményeinek
alapját képező 2017. évi célok meghatározásáról
Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
rendelet véleményezéséről
Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködés megállapodás felülvizsgálatáról
Fráterné Győri Éva kérelmének megtárgyalásáról

14/2017.(II.7.) számú határozat
15/2017.(II.7.) számú határozat
16/2017.(II.7.) számú határozat
17/2017.(II.7.) számú határozat
18/2017.(II.7.) számú határozat
19/2017.(II.7.) számú határozat
20/2017.(II.7.) számú határozat
21/2017.(II.7.) számú határozat
22/2017.(II.7.) számú határozat
23/2017.(II.7.) számú határozat

24/2017.(II.7.) számú határozat
25/2017.(III.13.) számú határozat
26/2017.(III.13.) számú határozat
27/2017.(III.27.) számú határozat
28/2017.(III.27.) számú határozat
29/2017.(III.27.) számú határozat
30/2017.(III.27.) számú határozat
31/2017.(III.27.) számú határozat
32/2017.(III.27.) számú határozat

33/2017.(III.27.) számú határozat
34/2017.(III.27.) számú határozat
35/2017.(III.27.) számú határozat

Döntés településképi arculati kézikönyv
településképi rendelet elkészítéséről
2017. évi munkaterv módosításáról

és

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1651/2017. számú törvényességi felhívásban foglaltak
megtárgyalásáról
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/3841/2017. számú törvényességi felhívásban foglaltak
megtárgyalásáról
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat
benyújtásáról
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző
Bizottság elnökének a képviselők vagyonnyilatkozat
tételi
kötelezettségének
teljesítéséről
szóló
beszámolójának elfogadásáról
Miklós János fellebbezésének megtárgyalásáról
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Döntés Vajta Község Önkormányzat tulajdonában
lévő fák kitermeléséről, eladásáról
Meghívóban
szereplő
napirendi
pontok
elfogadásáról
Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szóló
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Vajtai Reménytelen Sport Klub Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Döntés Vajta Közbiztonságáért Egyesület 2016. évi
beszámolójáról
Döntés Vajtáért Közhasznú Egyesület 2016. évi
beszámolójáról
Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató
által készített éves költségelszámolásról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról
Döntés energiamegtakarítási
megtárgyalásáról

intézkedési

terv
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36/2017.(III.27.) számú határozat

38/2017.(III.27.) számú határozat

Döntés az önkormányzat által kitermelt tűzifa
értékesítésének feltételeiről
Döntés határozatok visszavonásáról telekalakítás
ügyben
Döntés a Vajta 580/1. hrsz-ú ingatlan eladásáról

39/2017.(III.27.) számú határozat

Érsek Anett kérelmének megtárgyalásáról

37/2017.(III.27.) számú határozat

RENDELET
SZÁMA

TÁRGYA

10/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.15.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
11/2016.(XI.11.) számú határozat
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről
12/2016.(XII.12.) számú önkormányzati
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
rendelet
Szabályzatáról
szóló
20/2014.(XI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
13/2016.(XII.12.) számú önkormányzati
a
helyi
adókról
szóló
20/2015.(XI.30.)
rendelet
önkormányzati rendelet módosításáról
14/2016.(XII.12.) számú önkormányzati
az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről
rendelet
1/2017.(II.6.) számú határozat
a közművelődésről
2/2017.(II.15.) számú határozat
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
3/2017.(III.30.) számú határozat
a Partnerség rendjének szabályairól
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Térmeg György polgármester: Mint ismeretes Horváth Gergely képviselő 2016. szeptember 19.
napján tartott rendes ülésen mandátumáról lemondott 2017. március 31. napi hatállyal. Azonban a
Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában jelezte, hogy nem 2017. március 31. a
mandátum vége, hanem 2016. október 19.
Így Horváth Gergely 2016. október 20 - 2017.március 31. napjáig jogosulatlanul vette fel
tiszteletdíját. Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a március havi illetmény nem került számfejtésre.
Így összesen a november, december, január, február havi illetmény és az októberi hónapban 11 napra
járó illetmény került jogosan megállapításra.
A Képviselő-testületnek határoznia kell arról, hogy ezen jogosulatlanul felvett összegeket vissza
követeli e, vagy nem.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (X.30.) számú önkormányzat rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról úgy rendelkezik, hogy a rendelet hatálya Vajta Község
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki. Tekintettel arra,
hogy Horváth Gergely a jogszabályok alapján nem tagja 2016.10.19. napjától a testületnek javasolja
a kiutalt tiszteletdíj összegének visszakövetelését. Megkérdezte, hogy a képviselők mit gondolnak
erről.
Pipellán István képviselő: Elmondta, hogy ő nem követelné vissza a kiutalt pénzt.
Dr. Jaskó Sándor képviselő: Elmondta, hogy ő visszakövetelné, és ő arra is fog szavazni, hiszen
Horváth Gergely sosem a település érdekében járt el, hanem saját érdekeit képviselte, vagy csupán
konfrontálódni akart. Nem viselkedett képviselő módjára. Építő jelleggel nem állt sem a képviselőtestülethez, sem a polgármesterhez, sem a településhez. Jogszabályok alapján nem képviselő
2016.10.19. napjával, így vissza kell követelni.
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Jákobné Szász Erika alpolgármester: Elmondta, hogy Dr. Jaskó Sándor képviselővel egyetért, így
véleménye szerint is vissza kell követelni a pénzt. A képviselősége alatt alaptalan vádakkal lépett fel,
nem a település érdekében.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
„Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Gergely volt képviselőnek
kiutalt általa jogosulatlanul felvett 140.562 Ft tiszteletdíj visszafizetését. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy Horváth Gergely (7041 Vajta, Rákóczi telep 11.) volt képviselő 140.562 Ft tiszteletdíjat
fizessen vissza az önkormányzatnak 2017. december 31. napjáig, tekintettel arra, hogy a mandátuma
2016. október 19. napján megszűnt, mely képviselői mandátum megszűnését alátámasztja a Fejér
Megyei Kormányhivatal FEB/02/790-1/2017. számú törvényességi javaslatában foglaltak, valamint
a Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 19/2014. (X.30.) számú önkormányzat rendelet, melynek hatálya 2016.10.19. után Horváth
Gergelyre nem terjed ki.”
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotta:
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2017.(IV.12.) számú határozata
Döntés jogosulatlanul felvett tiszteletdíj visszaköveteléséről
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth
Gergely volt képviselőnek kiutalt általa jogosulatlanul felvett 140.562 Ft
tiszteletdíj visszafizetését. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Horváth
Gergely (7041 Vajta, Rákóczi telep 11.) volt képviselő 140.562 Ft
tiszteletdíjat fizessen vissza az önkormányzatnak 2017. december 31.
napjáig, tekintettel arra, hogy a mandátuma 2016. október 19. napján
megszűnt, mely képviselői mandátum megszűnését alátámasztja a Fejér
Megyei Kormányhivatal FEB/02/790-1/2017. számú törvényességi
javaslatában foglaltak, valamint a Vajta Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014.
(X.30.) számú önkormányzat rendelet, melynek hatálya 2016.10.19. után
Horváth Gergelyre nem terjed ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017.12.31.
Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 15,55 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette.

KMF
Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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