VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13.
73/485-141.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. október 9-én 1700
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési ház tanácsterme Vajszló
Jelen vannak:

Horváth István
Gut Antal Attila
Füles Ferenc
Tamási István
Uri Gergely
Dr. Vittay Szilárd

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Kiss Mónika
Matovics Mihály

jegyző
ügyvezető igazgató

Meghívott:

Horváth István polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános testületi ülésen
megjelent képviselőket, jegyzőasszonyt, meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a képviselők egy fő kivételével
megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Uri
Gergely és Tamási István képviselőket.
Ismerteti a napirendi pontokat, megkérdezi van-e kiegészítés, módosító javaslat.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Egy napirendi pont felvételét javaslom:
• Tűzifa támogatási igény benyújtása.
A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozati javaslata napirendi pont felvételeként:
• Őszi virágosítás
• Matovics Mihály ügyvezető költségtérítésének megtárgyalása
Horváth István polgármester: Két napirendi pont felvételét javaslom.:
• Kilinkó Gyula kérelmének ismételt megtárgyalása: bejárati ajtó cseréje
• konyha üzemelése az őszi szünetben Óvoda kérelme (nyitva tartás az őszi szünetben)
A belső ellenőrzés napirendi ponthoz meghívtam Gajdon Zsuzsanna belső ellenőrt, és
szeretném, ha a 1.) napirendi pontként tárgyalnánk.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy kedden voltam Budapesten a Ganz küldöttgyűlésen, és
ezzel kapcsolatban az 5.) napirendi pontban határozatot is kell hoznunk.
Van-e más hozzászólás, javaslat?
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Más módosító javaslat, kiegészítés nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a rendkívüli
nyilvános ülés napirendi pontjait.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2013. (X. 09. sz.) önkormányzati határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
a rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi pontjait,
és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.)
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
Előadó: Horváth István
polgármester
2.)
LEADER pályázat kivitelezésének megbeszélése
Előadó: Dr. Vittay Szilárd
képviselő, PÜB. elnöke
3.)
Törvényességi felhívás (BAB/4/1932-1/2013) – Bizottság tagja
Előadó: Dr. Kiss Mónika
jegyző
4.)
Tájékoztató a 2013. október 1.-én megtartott képviselőtestületi ülés 9. napirendi
pontjában elhangzottakkal kapcsolatban történt kivizsgálásról.
Előadó: Horváth István
polgármester
5.)
Tájékoztatás a Ganz Műszer Zrt. részvényesi közgyűléséről.
Előadó: Horváth István
polgármester
6.)
Tájékoztató a Kossuth utcai vízhálózat bővítésről.
Előadó: Horváth István
polgármester
7.)
Konyhai dolgozók bérével kapcsolatos előterjesztés.
Előadó: Horváth István
polgármester
8.)
Tájékoztatás légoltalmi szirénák felújítására érkezett árajánlatról.
Előadó: Horváth István
polgármester
9.)
Tájékoztató az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának pályázati lehetőségéről.
Előadó: Horváth István
polgármester
10.) Mester Attila kérelme.
Előadó: Horváth István
polgármester
11.) Alpolgármesteri választással kapcsolatos előterjesztés
Előadó: Horváth István
polgármester
12.) A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság javaslatainak megtárgyalása
• Őszi virágosítás
Előadó: Dr. Vittay Szilárd
képviselő, PÜB. elnöke
• A Vajszlói Településüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója részére
költségtérítés megállapítása
Előadó: Dr. Vittay Szilárd
képviselő, PÜB. elnöke
13.) Kilinkó Gyula kérelmének ismételt megtárgyalása: bejárati ajtó cseréje
Előadó: Horváth István
polgármester
14.) Konyha üzemelése az őszi szünetben
Előadó: Horváth István
polgármester
15.)
Óvoda kérelme (nyitva tartás az őszi szünetben)
Előadó: Horváth István
polgármester
16.) Tűzifa támogatási igény
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17.)

Előadó: Dr. Vittay Szilárd
Egyebek

képviselő, PÜB. elnöke

Ezt követően az ülés rátér a napirendi pontok érdemi tárgyalására.
1.) Napirendi pont
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, Gajdon
Zsuzsanna könyvvizsgálót, belső ellenőrt. A képviselőtestület már többször tárgyalt róla, hogy
szeretné átvizsgáltatni a pénzügyi gazdálkodását, javaslatot kérünk, hol tudnánk
takarékoskodni.
Gajdon Zsuzsanna: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület. Röviden magamról:
nyugdíjas vagyok, nyugdíjazásom előtt 15 évig dolgoztam a Pécsi Önkormányzatnál, középfelső-vezetésben dolgoztam.
Horváth István polgármester: A képviselőtestületnek lehetősége lett volna a Sellyei
Kistérségi Többcélú Társulástól igénybe venni a belső ellenőrzést. Saját érdekünkben az
esetleges szabálytalanságot szeretnénk kiszűrni.
Az elmúlt időszakból szeretnénk egy átvilágítást, és megtenni a javaslatokat.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A fogalmakról: belső ellenőrzés, vagy külső átvizsgálás
legyen.
A belső ellenőrzés a Hivatal feladata, amennyiben a gazdálkodásról átvilágítást kérünk, az a
képviselőtestület kompetenciája.
Jelenleg belső ellenőr nincs.
Gajdon Zsuzsanna: Munkatervnek kell lenni, mi az, amit a képviselőtestület meg szeretne
vizsgáltatni. Az Állami számvevőszék mit szokott vizsgálni, mit néz meg.
A belső ellenőrzést a Kistérségnél nem igényelték meg?
Horváth István polgármester: Nem igényeltük meg.
Tapasztalt szakemberre lenne szükségünk, a hibák feltárására, javaslatok megtételére. Milyen
formában történne az átvizsgálás, mennyi a munkadíj?
Gajdon Zsuzsanna: A feladatok meghatározása után tudom megmondani, hány munkanapot
venne igénybe.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A szokásos belső ellenőrzés hogy történik?
Gajdon Zsuzsanna: Mindkét területen el kell indulni, akár belső átvilágítás, ellenőrzés.
Melyek azok a területek, amik az önkormányzathoz tartoznak.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A védőnői szolgálat, és a konyha, amit most vett át az
önkormányzat.
Gajdon Zsuzsanna: A könyvvizsgálás, átvilágítás 10-15 munkanap lenne.
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Dr. Kiss Mónika jegyző: A Sellyei Kistérség belső ellenőrzése 1-2 munkanap.
Gajdon Zsuzsanna: 10 nap alatt el tudom végezni. Elsősorban a szabályzatokat szeretném
megismerni, ezt követően elküldeném a táblázatokat, mire lenne szükségem.
Dr. Kiss Mónika jegyző: A szabályzatokat valószínű aktualizálni kell.
Gajdon Zsuzsanna: A munkadíjam 10 napra napi 20 eFt + útiköltség, amikor lejövök
Vajszlóra.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A belső ellenőrzésre a jegyzőasszony ad megbízást, az
átvilágításra a képviselőtestület.
Gajdon Zsuzsanna: A költségvetésben van erre a célra beállítva összeg?
A pénzügyi keret ne legyen túllépve, és a feladatok el legyenek végezve.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A képviselőtestületnek nincs a költségvetésben elkülönítve
összeg, át kell csoportosítani, költségvetést kell módosítani.
Horváth István polgármester: A belső ellenőrzés és az átvilágítás munkadíja: 200 eFt +
útiköltség.
Tamási István képviselő: A 10 napban mit vizsgál, azt nekünk kell eldönteni.
Gajdon Zsuzsanna: Vizsgálni szeretném a kötelezettségvállalást, 2013. évi elfogadott
költségvetést, a 2013. I. félévi beszámolót, bizonylatokat, utalványozás, kiadmányozás
rendjét., szabályzatokat. Az eddigi belső ellenőrzési jegyzőkönyveket, amennyiben volt ilyen.
Az előző évi kötelezettségvállalásokat, szerződéskötéseket, stb.
Horváth István polgármester: A munkadíj meghatározásra került, a Hivatal és az
Önkormányzat megosztja a költségeket.
Gajdon Zsuzsanna: Elküldöm a személyes anyagomat. Két jelentést kell készítenem, az
átvilágításról külön és a belső ellenőrzésről külön.
Az elvégzendő feladatokat a szerződésbe bele kell foglalni.
Horváth István polgármester: Várjuk az anyagot, köszönöm a megjelenést.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Kérdésem: Mit vizsgáltassunk át?
Horváth István polgármester: Világítassuk át működésünket, hogy megfelelően
gazdálkodunk-e. Javaslatot tesz, hogy hibáinkat tudjuk kiszűrni.
Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot, a 200 eFt megbízási díjat felezzük el, 100 eFt az
Önkormányzat fizet, 100 eFt-ot pedig a Hivatal.
A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozza meg a feladatokat.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A belső ellenőrzés mire terjed ki?
Dr. Kiss Mónika jegyző: Utalványozás, kiadmányozás, szabályzatok.
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Dr. Vittay Szilárd képviselő: Mit szeretnénk megvizsgáltatni: bizonylatok, bizonylati
fegyelem, stb.
Gut Antal Attila alpolgármester: A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tegyen javaslat.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság a könyvvizsgáló
munkájának meghatározására, behatározása javaslatot tesz, melynek határideje: október 20.
Horváth István polgármester: Azt is vizsgálja meg, hogy a költségvetés helyesen készült-e,
mi az, ami befolyásolná a végrehajtást, beszámolót. A kifizetések, utalványozások
szabályszerűek voltak-e?
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A hivatalban a pénzügyes munkáját nem akadályozza a
vizsgálat?
Dr. Kiss Mónika jegyző: Egyeztetek vele.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Tehát összefoglalva: Az átvilágítás terjedjen ki: költségvetés,
annak végrehajtása, kifizetések milyen jogcímen történtek, utalványozás rendje.
Tamási István képviselő: Az Önkormányzatnak 100 eFt + útiköltségről kell dönteni, a
Hivatali belső ellenőrzés külön kategória.
Horváth István polgármester: Más javaslat, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a könyvvizsgálói átvilágítást 100 eFt + útiköltség
megbízási díjért.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat könyvvizsgálói átvilágításról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
megrendeli az Önkormányzat gazdálkodásának átvilágítását. Az ellenőrzés
kiterjed a 2013. évi költségvetés készítésére, annak végrehajtására,
kifizetések szabályszerűségére, utalványozás rendjére.
A megbízás díja: 100 eFt + útiköltség, mely összeg a 2013. évi költségvetés
terhére kerül kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.)
Napirendi pont
LEADER pályázat kivitelezésének megbeszélése
Előadó: Dr. Vittay Szilárd
képviselő, PÜB. elnöke
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Dr. Vittay Szilárd képviselő, PÜB. elnöke: A tegnapi napon a Pénzügyi – Ügyrendi
Bizottság ülést tartott, mely részt vett a kivitelező, a tervező, és a projektmenedzser is.
A bizottság áttekintette a rajzokat. A kérdés: tudja-e a képviselőtestület átvállalni az ÁFA
összegét.
A PÜB határozati javaslatait írásban minden képviselő megkapta. A kivitelezés során
szeretnénk, ha a képviselőtestület döntené el, hogy milyen színű legyen a térkő és a pad. Ez
ellen sem a kivitelezőnek, sem a tervezőnek nincs kifogása.
A bizottsági ülésen felmerült, hogy a munkálatok egy részét a saját cégünk is el tudná
végezni. Javasoljuk a képviselőtestületnek, hogy a KFT ügyvezető igazgatója vegye fel a
kapcsolatot ez ügyben a kivitelezővel. Lehetőség szerint, minél több munkát vegyen át.
Kérésünk, továbbra is tartsuk a kapcsolatot, a polgármester koordinálja a dolgokat.
A kivitelező előre egyeztetett időpontban lejön, megtekintjük a helyszínt.
Szó volt még a tér megvilágításáról is, ami nem szerepel a tervezésben, a pályázati pénzbe
nem fér bele. A munkákat el kell kezdeni.
Szükség lenne villamosmérnökre, aki a világítást megtervezné.
A műszaki ellenőr kérdése sem tisztázott még
Horváth István képviselő: A műszaki ellenőrt nekünk kell biztosítani, erről a későbbiekben
dönteni kell.
Van-e még kérdés hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a pénzügyi bizottság határozati javaslatait:
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a Kodolányi tér falumegújítás – fejlesztés projekt megvalósításáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Kodolányi tér falumegújítás – fejlesztés projekt megvalósítását
támogatja, ahhoz és a kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a Kodolányi tér falumegújítás – fejlesztés projekt kivitelezőjének kiválasztásáról.
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Kodolányi tér falumegújítás – fejlesztés pályázatra beérkezett
kivitelezői ajánlatok közül a WOLFBAU TEAM KFT. ajánlatát fogadja el.
A képviselőtestület felhívja a kivitelezőt, hogy a pályázat megvalósítása
során a térkő, illetve egyéb látványelemek kiválasztásánál a képviselőtestület
részt kíván venni.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a Kodolányi Múzeum felújítás – projekt megvalósításáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Kodolányi Múzeum felújítás – projekt megvalósítását támogatja,
ahhoz és a kivitelezéshez szükséges anyagi fedezetet biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a Kodolányi tér falumegújítás – fejlesztés projekt megvalósításáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Kodolányi Múzeum – felújítás pályázatra beérkezett kivitelezői
ajánlatok közül a WOLFBAU TEAM KFT. ajánlatát fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3.) Napirendi pont
Törvényességi felhívás (BAB/4/1932-1/2013) – Bizottság tagja
Előadó: Dr. Kiss Mónika
jegyző
Dr. Kiss Mónika jegyző: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés minden
képviselő részére kiküldésre került.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztésben foglalt határozati javaslat
elfogadására.
Horváth István polgármester: Más vélemény, hozzászólás, javaslat?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a törvényességi felhívásban foglaltak elfogadását.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a Baranya Megyei Kormányhivatal BAB/4/1932-1/2013.ügyszámú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Baranya Megyei Kormányhivatal BAB/4/1932-1/2013.ügyszámú – az
ideiglenes bizottság tagja miatt tett - törvényességi felhívásában foglaltakat
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és a jövőben a bizottságok összetételének meghatározásakor a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény vonatkozó
előírásait betartja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
4.)
Napirendi pont
Tájékoztató a 2013. október 1.-én megtartott képviselőtestületi ülés 9. napirendi
pontjában elhangzottakkal kapcsolatban történt kivizsgálásról.
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: Az előző testületi ülésen Gut Antal Attila alpolgármester
hozzászólásában kifejtette, hogy takarékoskodni kell, ennek ellenére – állítása szerint - a
kisteherautó 6 db fejszenyélért elment Pécsre. Utánajártam, és kiderült, hogy sokkal több,
nagyobb értékű bevásárlás volt a kisteherautón.
Kérem alpolgármester urat, ne mondjon részigazságot többet, félrevezette a Tisztelt
képviselőtestületet.
Gut Antal Attila alpolgármester: Én azt láttam az autón, amikor megjöttek.
Horváth István polgármester: Takarékoskodásnál tartunk. Az Önkormányzat kisteherautója
elment Szabóné Nagy Ilona Hivatali dolgozó részére Sopronba, ahonnan bútort hoztak el. Ez
a fuvar nem volt kifizetve, számla nem készült róla, csak a gázolaj értéke lett befizetve.
A takarékoskodás maximális legyen.
Jelen pillanatban semmiféle hatáskört nem ruházok át az alpolgármesterre, teljesen egyedül
intézem az ügyeket.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A következő testületi ülésre vegyük napirendre a gépjárművek
használati díját, tarifát meghatározni, hogy igénybe lehessen venni.
Horváth István polgármester: Kérek szakmai segítséget, gyakorlati fuvarozásban tudna
segíteni. Ki dolgozza ki ezt a dolgot.
Határozzuk meg, milyen alapon dolgozzuk ki a gépkocsi használati díját: gépkocsi
bérköltsége, gépkocsivezető bérköltsége, stb.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Tudni kellene a gépkocsik fogyasztását, alapdíj +
kilométerdíj. A helyben kialakult tarifák alá kellene menni.
Horváth István polgármester: Kézben tartom ezt az ügyet, de kérem a képviselőtestület
segítségét.
Jogunk van-e fuvarozni?
Uri Gergely képviselő: Legyen egy ember megbízva, ne 4-5 fő vezesse az autót. Vállaljanak
felelősséget, csak olyan ember üljön rá, aki tud rá vigyázni, megbízható.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Kemény milliókat költöttünk rá, hogy végezzünk lakossági
szolgáltatást.
Horváth István polgármester: Figyelembe kell venni a személyeket, kik vezetik. A
következő testületi ülésre szülessen egy javaslat.
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A fenti javaslatot a képviselőtestület elfogadta.
5.)
Napirendi pont
Tájékoztatás a Ganz Műszer Zrt. részvényesi közgyűléséről.
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: A tegnapi nap részt vettem a Ganz küldöttgyűlésen
Budapesten. a cég átalakulása volt napirendi ponton. a SPIRO KFT tartozik a Ganznak, ezért
beolvad a SPIRO KFT a Ganzba. Az osztalék kb. 500 eFt lesz az 5 MFt helyett. A
részvényünk jelenleg kb. 5.500 eFt-ot ér. Jeleztem a gyűlésen, hogy valószínű az
Önkormányzat ki fog szállni. Szeretném, ha a Tisztelt Képviselőtestület átgondolná, közös
álláspontot alakítanánk ki. Nyilatkozni kell, ma dönteni kell róla.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Ez az összeg biztos, hogy ennyi lesz?
Horváth István polgármester: Kb. biztos az 5.500 eFt
Tamási István képviselő: Nem lehetne írásban megkérni, mennyit fizetnek ezért a
részvényekért.
Támogatom a javaslatot, de az összeget szeretném konkrétan.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Amennyiben legalább 5 MFt-ot kapunk érte, elfogadjuk.
Horváth István polgármester: Az én számításom szerint jó az összeg.
Füles Ferenc képviselő: Legalább három árajánlatot már kaptunk. Munkahelyteremtés
céljából kellene az a telep. Úgy kellene fellépni, 20 éve vagyunk részvényese, soha nem
kaptunk jutalékot. Elfogadom az előterjesztést.
Horváth István polgármester: A gyűlésen 6.650 eFt-ról beszéltek.
Amennyiben minimum 5 MFt-ot kapunk értékesítjük a részvényeinket, jogszabályi
feltételeknek megfelelőn.
Ki ért egyet a fenti javaslattal?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a Ganz Műszer Zrt. részvények értékesítéséről
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Ganz Műszer Zrt. részvények értékesítését, és úgy döntött, hogy amennyiben
a minimum 5 MFt. vételárat megkapja Vajszló Nagyközség Önkormányzata,
abban az esetben értékesíteni kívánja a Ganz Műszer Zrt. részvényeket.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
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6.)
Napirendi pont
Tájékoztató a Kossuth utcai vízhálózat bővítésről.
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: A Kossuth utca 142-146-ig terjedő lakóingatlanok előtt
létesülő új gerincvezeték kerül lefektetésre, melynek földmunkáit, az Önkormányzat vállalta.
Az új bekötésekhez elkészültek a tervek, a közszolgáltatókkal megtörtént az egyeztetés adott.
A munkagödröt a csővezetéknek mi fogjuk kiásni.
Tamási István képviselő: A lakosságot legalább 10 nappal előre ki kell értesíteni, hogy egy
napig nem lesz víz, a vízóra aknát készítsék el. Írásban legyenek kiértesítve, mikor kezdődnek
meg a munkálatok és meddig tartanak.
Horváth István polgármester: Ki kell értesíteni, álljanak neki, ezt követően állunk neki a
kivitelezésnek.
Tamási István képviselő: Ezekkel a munkákkal együtt – korábbi határozat született rólapárhuzamosan a Bogdán Andrásék ivóvíz gondja is meg lesz oldva.
Horváth István polgármester: A következő testületi ülésen határozatot fogunk hozni az
árajánlatok ismeretében.
7.)
Napirendi pont
Konyhai dolgozók bérével kapcsolatos előterjesztés.
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: Javaslom, hogy ezt a napirendi pontot ne tárgyaljuk, mivel
még nem kaptuk meg a Sellyei Kistérségtől a konyha költségvetését.
8.) Napirendi pont
Tájékoztatás légoltalmi szirénák felújítására érkezett árajánlatról.
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: Megkértem az árajánlatokat a légoltalmi szirénák felújítására.
Szó volt esetleg új szirénák vásárlásáról is. Ez ügyben még tájékozódni fogok, ezt követően
újra tárgyalja a képviselőtestület.

9.)
Napirendi pont
Tájékoztató az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának pályázati lehetőségéről.
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: Van egy pályázati lehetőség, mely szerint 30 %-os önerővel
kellene rendelkeznie az Önkormányzatnak, ehhez az MLSZ 70 %-os támogatást nyújtana,
futballpálya építéséhez. Mivel az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére a 30 %-os önerő,
ezért nem javaslom a pályázat benyújtását.
10

A fenti javaslattal a képviselőtestület egyetértett.
10.) Napirendi pont
Mester Attila kérelme.
Előadó: Horváth István

polgármester

Horváth István polgármester: A kérelmet minden képviselő írásban megkapta.
Javaslom, hogy támogassuk Mester Attila kérelmét.
Más vélemény, hozzászólás?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
Mester Attila kérelméről
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Mester Attila kérelmét, és úgy döntött, hogy a kérelemnek helyt ad.
A képviselőtestület a kérelemben jelzett kémény rendbetételéhez biztosítja a
szakmunkás segítséget.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11.) Napirendi pont
Alpolgármesteri választással kapcsolatos előterjesztés
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: Tamási István képviselővel előzetesen már megbeszélést
folytattam. Szükségem van egy műszaki szakértelemmel rendelkezőre, aki alpolgármesteri
tisztséggel csinálhatná. Szeretném, ha Tamási István képviselőt alpolgármesterré választaná a
képviselőtestület. Napi kapcsolatban vagyok vele. Az új közmunkaprogram november 1-től
indul, még nem tudjuk hány főt tudunk alkalmazni. Szeretném, hogy a leghasznosabban ki
legyen használva a program.
A magam részéről szeretném, ha a képviselőtestület elfogadná a javaslatomat.
Felkérem a Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, hogy a titkos szavazást
szíveskedjen lebonyolítani.
A szavazás idejére 10 perc szünetet rendelek el.
Dr. Vittay Szilárd képviselő, a PÜB elnöke: Ismertetem a titkos szavazás eredményét:
Tamási István képviselőre leadott érvényes szavazatok száma: 5, ebből 5 fő igen, 1 db
érvénytelen szavazat érkezett.
Tehát Tamási István képviselőt alpolgármesterré megválasztotta a képviselőtestület.
Gratulálok alpolgármesterré választásához.
11

Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – 1 fő szavazata érvénytelen
volt - alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
Tamási István alpolgármesterré választásáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamási István
képviselőt 2013. október 9-től alpolgármesternek megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horváth István polgármester: Most pedig térjünk rá Tamási István alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítására.
A javaslatom: A bére ugyanaz legyen, mint Gut Antal Attila alpolgármesternek: bruttó 70
eFt/hó.
Más javaslat, hozzászólás?
Dr. Kiss Mónika jegyző: Költségvetési kihatással fog járni a tiszteletdíj megállapítása, ennek
megfelelően módosítani kell a költségvetést.
Horváth István polgármester: Más javaslat, hozzászólás?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – 1 fő tartózkodott – az
alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
Tamási István alpolgármester választásáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Tamási István alpolgármester tiszteletdíjára tett javaslatot, és úgy döntött,
hogy 2013. október 9-től Tamási István alpolgármester részére bruttó 70
eFt/hó tiszteletdíjat állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12.) Napirendi pont
A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság javaslatainak megtárgyalása:
• a.)
Őszi virágosítás
• b.)
A Vajszlói Településüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója részére
költségtérítés megállapítása
Előadó: Dr. Vittay Szilárd
képviselő, PÜB. elnöke
a.)
Őszi virágosítás
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Dr. Vittay Szilárd képviselő, PÜB. elnöke: A Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság ülésén
napirendi pontként tárgyaltuk az Őszi virágosítást, melyet Uri Gergely képviselő, a Szociális
Bizottság elnöke terjesztett elő.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2013.
évi költségvetésben 40 eFt-ot különítsen el a település őszi virágosítására.
Horváth István polgármester: Más javaslat, hozzászólás?
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom az őszi virágosításra 40 eFt
elkülönítését, felelősnek javaslom Uri Gergely képviselőt.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
az őszi virágosításról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az őszi virágosításra 40 eFt-ot elkülönít a 2013. évi költségvetés
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Uri Gergely képviselő
b.) A Vajszlói Településüzemeltetési
költségtérítés megállapítása

Kft.

ügyvezető

igazgatója

részére

Dr. Vittay Szilárd képviselő, PÜB. elnöke: A bizottsági ülésen a bizottság tárgyalta
Matovics Mihály ügyvezető igazgató költségtérítését, és javasolja a képviselőtestületnek,
hogy az ügyvezető igazgató részére 2013. október 1-től havi 50 eFt költségtérítést állapítson
meg.
Horváth István polgármester: Más hozzászólás, javaslat?
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a PÜB javaslatát, mely szerint Matovics
Mihály, a Vajszlói Településüzemeltetési Nonprofit KFT ügyvezető igazgató részére 2013.
október 1-től havi 50 eFt költségtérítést állapítsunk meg.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
Matovics Mihály ügyvezető igazgató költségtérítéséről
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy Matovics Mihály a Vajszlói Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója részére 2013. október 1-től havi 50 eFt költségtérítést
állapít meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13.) Napirendi pont
Kilinkó Gyula kérelmének ismételt megtárgyalása: bejárati ajtó cseréje
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: A képviselőtestület már előző testületi ülésen tárgyalt Kilinkó
Gyula kérelméről, melyben kérte a szolgálati lakás bejárati ajtajának megjavíttatását,
esetleges cseréjét. A képviselőtestület engem bízott meg, hogy ez ügyben intézkedjek. A
bejárati ajtó olyan állapotban van, hogy nem javaslom a javítását. Érdeklődtem egy új ajtó
beszereléssel együtt 138 eFt-ba kerülne.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A szolgálati lakás bérleti díját külön számlán kell szerepeltetni.
Jelen pillanatban mennyi az egyenleg azon a számlán?
Horváth István polgármester: Az elkülönített számlán jelen pillanatban 152 eFt szerepel,
így nem kell a képviselőtestületnek külön pénzt hozzárendelni az ajtócseréhez.
Más javaslat, hozzászólás?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
Kilinkó Gyula kérelméről
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy Kilinkó Gyula kérelmének helyt ad, és a szolgálati lakás bejárati
ajtajának cseréjéhez hozzájárul. Az elkülönített számlán szerepelő összegből
megvásárolja a 138 eFt értékű bejárati ajtót.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy ez ügyben a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14.) Napirendi pont
Konyha üzemelése az őszi szünetben
Előadó: Horváth István

polgármester

Horváth István polgármester: Az őszi szünet október utolsó hetében lesz. Felmerült annak a
kérdése, hogy legyen-e főzés az őszi szünetben csökkentett létszámmal.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Javaslom, hogy legyen a konyhán főzés csökkentett
létszámmal.
Horváth István polgármester: Más javaslat?
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Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a konyha üzemeléséről.
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az őszi szünet idején (2013. október 28-tól 31-ig) az Önkormányzat
fenntartásában lévő iskolai konyha ne zárjon be, csökkentett létszámmal
működjön.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15.) Napirendi pont
Óvoda kérelme (nyitva tartás az őszi szünetben)
Előadó: Horváth István
polgármester
Horváth István polgármester: Érkezett egy levél az óvoda vezetőjétől, mely szerint az őszi
szünet idejére felmérést végeztek, hány fő óvodás lenne, aki igényelné az óvodai ellátást. A
felmérés szerint 13 óvodás igényelné az őszi szünet idején az óvoda nyitva tartását.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Javaslom, hogy az őszi szünet idején is legyen nyitva az óvoda.
Horváth István polgármester: Más javaslat?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
az Óvoda kérelméről
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Aprófalva Óvoda kérelmét, és úgy döntött, hogy az őszi szünet idején (2013.
október 28-tól 31-ig) az óvoda üzemeljen.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy ez ügyben a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16.) Napirendi pont
Tűzifa támogatási igény
Előadó: Dr. Vittay Szilárd

képviselő, PÜB. elnöke

Dr. Vittay Szilárd képviselő: Megjelent a szociális tűzifa igényléséről szóló rendelet, mely
szerint október 15-ig lehet benyújtani a pályázatot. Az állam nettó 13 eFt/m3 árat térít, az
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önkormányzatnak 1.000,-Ft/m3 önrészt kell vállalni. A kérdés: pályázzunk-e, ha igen
mennyire adjuk be a pályázatot.
Dr. Kiss Mónika jegyző: Az előző szociális tűzifa pályázathoz hasonlóan az Államkincstár
határozza meg, hogy Vajszló Önkormányzata hány m3 fára adhatja be az igényét.
Javaslom, hogy a testület olyan határozatot hozzon, - amennyiben pályázni kíván – maximum
támogatásra nyújtja be pályázatát, és az ahhoz szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja.
Gut Antal Attila alpolgármester: Minél nagyobb mennyiségre adjuk be a pályázatot.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A pályázat elkészítéséért felelős legyen a jegyző, aláírásáért
pedig a polgármester.
Horváth István polgármester: Más javaslat, hozzászólás,
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatokat hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2013. (X.09.) önkormányzati határozata
a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
szociális tűzifa igénylésre kiírt pályázatot, és úgy döntött, hogy a pályázatot
be kívánja nyújtani, a jogszabályban meghatározott legnagyobb mennyiségű
tűzifa támogatására.
A képviselőtestület a pályázathoz szükséges önerőt a 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: A pályázat elkészítéséért: jegyző
A pályázat aláírásáért: polgármester
17.) Napirendi pont
Egyebek
Horváth István polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a konyha robotgép
javításán közel 100 eFt-ot spóroltunk, 1.600 Ft-ért megjavítottuk, ami 100 eFt lett volna. Az
első hónapban 380 eFt-ot spóroltunk. A keletkező ételhulladék elszállításáért sem kell már
fizetni.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A konyha költségvetését mikor kapjuk meg?
Horváth István polgármester: Most sürgettem meg ismét a Kistérségnél.
A sportpályán lévő tuskózásról: Tárgyaltam a Közútkezelővel, órabérben fogják leszámlázni a
munkálatokat.
Dr. Kiss Mónika jegyző: Uri Gergely képviselő többször kérdezte, gondolkodott-e a
képviselőtestület a könyvtárosi állás kérdésével.
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Horváth István polgármester: Igen. A könyvtár kihasználatlan. Szombati nap van
kölcsönzés, hbeti 1-2 óránál többet nem igényel, teljesen felesleges. Az iskolának van saját
könyvtára.
Füles Ferenc képviselő: Kötelezően ellátandó feladat?
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Át kell gondolni.
Tamási István képviselő: Érdeklődöm, hogy a Kossuth u. 52/a. sz. alatti szolgálati lakásnál a
villanyszereléssel mi a helyzet?
Horváth István polgármester: Megrendeltem a hiba feltárását.
Tamási István képviselő: Az Orgona utcában van egy önkormányzati telek, ahol kb. 40-50
m3 tűzifa van elhelyezve. Kinek az engedélyével van ott, kié a tűzifa, és miért van ott?
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Megkérjük a jegyzőasszonyt, szíveskedjen megérdeklődni.
Tamási István képviselő: A Vajszlói Napok elszámolása megtörtént-e?
A Csemetekertről van-e információ?
Horváth István polgármester: Van még összeg, ami nem folyt be támogatásként, és van
még olyan összeg, amit nem fizettünk ki, nem kaptunk még számlát.
A csemetekertet az Erdészettől bérbe tudjuk venni, az Ős-Dráva program keretén belül, volt
egy megbeszélés, közös bérlésről lenne szó, egy 8 ha-os területről, csemete, diófás rész,
fenyőfás rész is benne van. A Mecsek-erdő szarvasgombát szeretne termeszteni. A
feldolgozás, csomagolás az Önkormányzattal közösen lenne, állandó őrzést igényel a terület.
A tegnapi nap helyszíni megbeszélés volt Tamási István képviselővel, szó volt róla, hogy az
üvegházat használná az Önkormányzat.
Az Önkormányzat felkészülhet arra, hogy a csemetekert majdnem felével rendelkezni fogunk.
Tamási István képviselő: Szeretnék jelen lenni éjjel-nappal, az őrzés az Önkormányzaté
lenne. Az hogy mekkora területet kapunk, nem hangzott el, talán 3 ha-t ha kapunk.
Horváth István polgármester: A mai nap szóba került a Petőfi utcai útépítés is. Az
országgyűlési képviselő úrral is tárgyaltam az ÖNHIKI-vel kapcsolatosan.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A csemetekert bérleti szerződését a képviselőtestületnek kell
látnia.
Tamási István képviselő: Több helyi lakos jelezte, hogy sok kóbor kutya van az utcákban.
Dr. Kiss Mónika jegyző: A kutyabefogás 20-25 eFt-ba kerül.
Horváth István polgármester: Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy szombaton lesz egy
Moslovinai baráti találkozó Vejtiben Porongon.
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Tamási István képviselő: Nem Önkormányzati rendezvény lesz, egyéni, baráti összejövetel,
meghívást kaptak a Moslovinai vezetők is.
Horváth István polgármester: Más kérdés, hozzászólás, az Egyebek napirendi ponton belül?
Horváth István polgármester Megállapította, hogy a rendkívüli nyilvános testületi ülés a
napirendi pontot megtárgyalta, a szükséges határozatot meghozta, a jelenlévők munkáját
megköszönte, a rendkívüli nyilvános testületi ülést 19,15 órakor bezárta.

k. m. f.
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polgármester

Dr. Kiss Mónika
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Uri Gergely
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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