POLGÁRMESTERI HIVATAL
 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13.
73/485-141.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január
10-én 1700 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési ház tanácsterme Vajszló
Jelen vannak:

Meghívottak:

Füles Ferenc
Gut Antal Attila
Tamási István
Uri Gergely
Váczi Lászlóné

alpolgármester
alpolgármester 17,45 érkezett
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Balázs János
Tóth Boglárka
Horváth István
Matovics Mihályné
Matovics Mihály
Keresztes László
Farkas Zoltán

címzetes főjegyző
aljegyző
ügyvezető igazgató
tankerületi igazgató
HNÖ elnöke
tervező
WOLFBAU KFT. ügyvezető igazgató

Füles Ferenc alpolgármester Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános
testületi ülésen megjelent képviselőket, jegyzőurat, aljegyzőt, meghívott
vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a képviselők 2 fő
kivételével megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Tamási István és Uri Gergely képviselőket.
Ismerteti a napirendi pontokat, megkérdezi, van-e kiegészítés, módosító
javaslat?
Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy napirendi pont felvételét javasolja?
• Vajszlói fiatalok kérelme. (Sportpályán lévő épület bérbevétele
pótszilveszter megtartására)
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Füles Ferenc alpolgármester: Van-e más kiegészítés, javaslat?
Más hozzászólás, kiegészítő javaslat, módosítás nem volt.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
1/2013. (I. 10. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete a rendkívüli nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait,
és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre
tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)
7.)

8.)

Vajszló Nagyközség szennyvíz tisztításának és szennyvízelvezetésére
vonatkozó vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos teendők.
Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
Meghívott: Dr. Keresztes László
tervező
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos
vagyonkezelési szerződés megtárgyalása.
Előadó: Tóth Boglárka
aljegyző
A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv összeállításának újratárgyalása, a
274/2012. ( XII 11.) képviselőtestületi határozat visszavonása.
Előadó: Tóth Boglárka
aljegyző
Az Önkormányzat épületében megvalósuló kazánprogramra vonatkozó
statikai vélemény megrendelése
Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
Kazán meghibásodása a Vajszló, Kodolányi tér 5/1 hrsz. alatti (ERFO által
bérelt) ingatlanban.
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
A NAPÁVA KFt-vel történő Ellátási Szerződés megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
A szociális ügyintéző munkakör betöltésével kapcsolatos teendők
megtárgyalása
Előadó: Tóth Boglárka
aljegyző
A Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály
törvényességi felhívásának megtárgyalása
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9.)
10.)
11.)
12.)

Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
Szabó Kornél kérelme
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Bódog Ferenc felvételi kérvénye
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Vajszlói Fiatalok kérelme.
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Egyebek

Ezt követően a rendkívüli nyilvános testületi ülés rátér a napirendi pontok érdemi
megtárgyalására.
1.)
Napirendi pont
Vajszló Nagyközség szennyvíz tisztításának és szennyvízelvezetésére
vonatkozó vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos teendők.
Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
Meghívott: Dr. Keresztes László
tervező
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos
előterjesztés minden képviselő részére kiküldésre került. Röviden: Elkészült a
szennyvíz beruházási terv, a pályázat benyújtásra került, elbírálták, azonban a
pályázati pénz befagyasztásra került. Nagy valószínűséggel Vajszlón a
közeljövőben el fog indulni a beruházás, ezért azokat az intézkedéseket meg kell
tenni, mely a folyamatosságot biztosítja. Feladatként jelentkezik a rendezési
terv módosítása, a felszín alatti vízbázis előzetes környezeti hatásvizsgálata,
stb.
Átadom a szót Keresztes László tervező úrnak, szíveskedjen a testületet
tájékoztatni.
Keresztes László tervező: Tisztelt Képviselőtestület! A szennyvíz beruházási
pályázat benyújtásra került, viszont a pályázati keretet visszavonták. A vízjogi
eljárás megindult, a feltételeket teljesítettük. A rendezési tervet módosítani
szükséges, a szennyvíztelep változása miatt. Kisebb területeket bizonyos célokra
osztani, a területek önkormányzati tulajdonba kerüljenek. Sérülékeny vízbázisa
van Vajszlónak. Meg kell fontolni az 1 MFt + ÁFA összeget.
A rendezési terv módosítását meg kell sürgetni, beszélni kell velük az
Önkormányzat részéről.
Füles Ferenc alpolgármester: A rendezési terv módosítása, és a vízjogi
engedély, ami sürgős lenne.
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Keresztes László tervező: Akkor lesz gond, ha gyorsan megnyílnak a pályázati
pénzek kiosztása, akkor rögtön kezdeni kellene.
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: Magamra vállalom a rendezési terv
módosításának elkészíttetését.
A vízjogi engedélyeztetést, a felszín alatti vízbázis előzetes környezeti
hatásvizsgálatát mindenképpen meg kell csináltatni.
Füles Ferenc alpolgármester: Kérdés, javaslat, hozzászólás?
Tamási István képviselő: Javaslom, hogy a Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság
tárgyalja meg a napirendi pontot, ezt követően döntsön a képviselőtestület.
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: Most szeretném megkérni Farkas Zoltán
urat, hogy az egészséges ivóvíz pályázatról néhány szót mondjon, ugyanis
elterjedt a hír, hogy rossz vizet isznak a faluban.
Farkas Zoltán ügyvezető WOLFBAU KFT: Ma volt egyeztető tárgyalás, a
holnapi nap folyamán lesz az átadás-átvétel. Az ivóvíz szolgáltatást a Szigetvíz
KFT végzi. Sokkal jobbak az vízminta alapján az értékek, jobb a vízérzete is.
Február 20-án próbaüzemmel le tudjuk zárni a pályázatot. Ez az ivóvíz
egészséges ivóvíz, egészséges ivóvizet fogyaszt a lakosság.
Szeretném még tájékoztatni a képviselőket, hogy megkerestek bennünket a
Dózsa utcából, a vízrákötéssel kapcsolatban. Ez a pályázatban nem szerepelt,
meg kell terveztetni, a Szigetvíz beköti a vizet. A tervezés díját a lakosságnak
kell kifizetni, terveztetés után hivatalosan tudunk továbblépni, mivel
magánterületről van.
Tamási István képviselő: Kérdésem: Van körvezeték a faluban?
Farkas Zoltán: Nincs, meg kell terveztetni, utána árajánlatot kérni.
Tamási István képviselő: A képviselőtestület, ha szeretné megépíteni, mennyibe
kerülne? Szeretnénk, hogy Vajszlón mindenhol legyen körvezeték.
Farkas Zoltán: Meg kell terveztetni, vízjogi engedélyt kérni.
Füles Ferenc alpolgármester: Tehát a napirendi pontot elnapoljuk, a PÜB
napirendre tűzi, majd ezt követően a képviselőtestület újra tárgyalni fogja.
Gut Antal Attila alpolgármester megérkezett.
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2.) Napirendi pont
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
vagyonkezelési, használatbavételi szerződés megtárgyalása.
Előadó: Tóth Boglárka
aljegyző

kapcsolatos

Tóth Boglárka aljegyző: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést
minden képviselő részére megküldtünk.
A képviselőtestület december 11-én tárgyalta a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodást, és ehhez kapcsolódik a
vagyonkezelési és használati szerződés megkötése.
A kiküldött tervezetet módosítani szükséges egy-két helyen.
Az 1. sz. melléklet az iskola alaprajza konyha és a mellette elhelyezkedő
helyiségek. Költségmegosztásnak kell lennie.
Uri Gergely képviselő: Kérdés: Meddig fogja a Kistérség működtetni a konyhát?
Tóth Boglárka aljegyző: A Megállapodást módosítani fogjuk, ők tartják fenn, ők
működtetik a konyhát.
Füles Ferenc alpolgármester: Ha az óvodát átvesszük, az óvodával együtt a
konyha is idejön.
Tóth Boglárka aljegyző: Az alapító okirat módosításáról is dönteni kell május
31-ig.
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: Nem tudjuk fizetni a működtetését,
fenntartását a konyhának.
Uri Gergely képviselő: A vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatban: a kisbuszt
szeretnénk ingyenesen használatba venni.
Tóth Boglárka aljegyző: Mindenki azt adja át, amije van. A Társulással kell
kötni üzemeltetési szerződést.
Matovics Mihályné tankerületi igazgató: Külön megállapodásokat kell kötni.
Tóth Boglárka aljegyző: Térjünk át a használatba adási szerződésre.
A képviselőtestület hozott ez olyan testületi határozatot, hogy a tankerület
rendelkezésre bocsátja a Vajszló, Művelődési házban lévő 3 db irodahelyiséget.
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Matovics Mihályné tankerület igazgató: Meg egy irattári részt is szeretnénk
kérni. Még mindig nem tudjuk, hogy lesz a székhelyünk. Az elnök hatásköre
eldönteni, még a mai napig nem döntött róla. A nemzeti gerinchálózatot ki kell
építeni.
Füles Ferenc alpolgármester: Vajszló Képviselőtestülete azt szeretné, ha itt
Vajszlón lenne a székhelye a tankerületnek.
Matovics Mihályné tankerület igazgató: Köszönjük a lehetőséget, de nem tudok
biztosat mondani.
Tóth Boglárka: Beszélnünk kell majd a működési és üzemeltetési költségről,
amennyiben Vajszló székhelye lesz a tankerület igazgatónak. A konyha kérdése
még nyitva van, adatokat a működtetéssel kapcsolatban a Reith Tekla tud
mondani, amennyiben igényli a képviselőtestület.
Füles Ferenc alpolgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendi
ponthoz?
Matovics Mihályné tankerületi igazgató: Szeretném megköszönni a jegyző úr
és a Bogi munkáját.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
2/2013. (I. 10. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével kapcsolatos vagyonkezelési, használatbavételi
szerződést, és a módosításokkal együtt elfogadta.
A vagyonkezelési, használatbavételi szerződés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző, alpolgármester
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3.) Napirendi pont
A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv összeállításának újratárgyalása, a
274/2012. ( XII 11.) képviselőtestületi határozat visszavonása.
Előadó: Tóth Boglárka
aljegyző
Tóth Boglárka aljegyző: Jelzés történt a Sellyei Kistérségi Társulás részéről, a
képviselőtestület elzárkózott, hogy részt vegyünk a belső ellenőrzési
tevékenységben a Kistérségi Társulás fenntartásában. A belső ellenőrzés
kötelező önkormányzati feladat. A képviselőtestületnek dönteni kell, hogy
visszavonja a 27462012. (XII. 11) határozatát, vagy pedig helyben hagyja, és
nem kívánja igénybe venni a Társulás belső ellenőrzését.
Füles Ferenc alpolgármester:
határozatunkat.

Nem

javaslom,

hogy

vonjuk

vissza

a

Dr. Balázs János címzetes főjegyző: Tudunk mi keresni belső ellenőrt
olcsóbban. Nem kívánjuk igénybe venni a belső ellenőrzési tevékenységet.
Mivel a képviselőtestület szándékát jelezte Piskó község csatlakozásával, így az
ő belső ellenőrzési feladatait is együtt fogjuk megoldani.
Füles Ferenc alpolgármester: Javaslom, hogy ezt a napirendi pontot a
következő testületi ülésen tárgyaljuk ismét.
A fenti javaslattal a képviselőtestület egyetértett.
4.)
Napirendi pont
Az Önkormányzat épületében megvalósuló kazánprogramra vonatkozó statikai
vélemény megrendelése
Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: Mint ismeretes van egy kazánprogram
pályázatunk, ami beépítési engedély köteles. A megvalósulásához szükséges
tervdokumentáció és statikus szakértői vélemény elkészítése szükséges. Az
árajánlatot minden képviselő részére kiküldtük, ami 150.000,-Ft + ÁFA. A
pályázati pénzből megfinanszírozható.
Javaslom, hogy a képviselőtestület fogadja el az árajánlatot.
Füles Ferenc alpolgármester: Más javaslat, hozzászólás?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
3/2013. (I. 10. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta a kazánprogram megvalósításához kapcsolódó
tervdokumentáció elkészítésének árajánlatát, mely 150.000,-Ft+ÁFA.
Az árajánlatot elfogadja, felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: c. főjegyző
5.)
Napirendi pont
Kazán meghibásodása a Vajszló, Kodolányi tér 5/1 hrsz. alatti (ERFO által
bérelt) ingatlanban.
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: A napirendi ponttal kapcsolatosan
alpolgármester úr megkért, hogy tájékoztassam a képviselőket. Az írásos
előterjesztés kiküldésre került. A kazán javítására, esetleges cseréjére több
megoldás is lehetséges.
Beszéltem a az ERFO vezetőjével, hogy esetleg a bérleti díj fejében
megcsináltatnák a kazánt, ők nem egyeztek bele.
Mindenképpen elsősorban a javítást javaslom, ami 96.430,-Ft + ÁFA.
Szó lehet még használt kazán vásárlásáról is.
Tamási István képviselő: Amennyiben használt kazánt vásárol az Önkormányzat,
meg kell szakemberrel vizsgáltatni, papír legyen róla, hogy üzemképes, be lehet
építeni.
Mindezek mellett javaslom a bérleti díj felemelését is.
Füles Ferenc alpolgármester: Járjuk körbe a témát, keressük a megoldást, hogy
helyben maradjon továbbra is a munkahely.
Tamási István képviselő: A szennyvízhálózatot is ki kell cserélni, le kell
mindenképpen ülni, tárgyalni velük, a tetőszerkezet javításáról is beszélnünk kell,
mennyi a felújítás költsége.
Füles Ferenc alpolgármester: A használt kazánt meg kell nézetni, hivatalosan
szakemberrel, ezt követően dönt a képviselőtestület
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A fenti javaslatot a képviselőtestület elfogadta.
6.)
Napirendi pont
A NAPÁVA KFt-vel történő Ellátási Szerződés megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: A napirendi ponttal kapcsolatban az
írásos előterjesztést, valamint a határozati javaslatot minden képviselőnek
kiküldtük.
Füles Ferenc alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, javaslat?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
4/2013. (I. 10. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta a NAPÁVA Szociális Gondozó és Közhasznú
Nonprofit KFT-vel kötendő Ellátási Szerződést.
A képviselőtestület úgy döntött, hogy az ellátási szerződést
elfogadja, és felhatalmazza az alpolgármestert az ellátási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
7.) Napirendi pont
A
szociális
ügyintéző
munkakör
betöltésével
megtárgyalása
Előadó: Tóth Boglárka
aljegyző

kapcsolatos

teendők

Tóth Boglárka aljegyző: Mint a képviselőtestület előtt is ismert Nagy Zoltánné
január 1-től átkerült a Járási Kirendeltséghez. Jelen pillanatban úgy néz ki, én
csinálom a szociális munkakört. Valahogy rendezni kellene a kérdést, az aljegyzői
munkakörömet így nem tudom ellátni.
Vagy fel kell venni egy középfokú végzettségű dolgozót, vagy mint szociális
ügyintéző dolgozok, nem mint aljegyző. Ha a képviselőtestület nem kíván felvenni
dolgozót, a munkát fel kell osztani a munkatársak között.
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Várom a megoldási javaslatokat. Van még egy dolog, amiben kérem a
képviselőtestület segítségét.
Nagy Zoltánné felajánlotta segítségét a betanulásomhoz, szeretném, ha
valamilyen megbízási díjban részesülne.
Tamási István képviselő: A Hivatalnak van vezetője, dolgozza ki a
lehetőségeket.
Jegyző úr feladata a Hivatalt irányítani, a költségvetés összeállításánál, ismerni
kell a számokat, meg kell oldani a dolgokat.
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: Meg kell várni Piskó község
csatlakozását, ezt követően meglátjuk, a munkaköri leírások ismeretében
szétosztani a munkát. Nagyné segítségét megbeszélem a Járási Hivatal
vezetőjével, engedélyezze, hogy 1-2 órára átjöjjön segíteni.
Uri Gergely képviselő: Tudjuk, mennyi összeget kapunk, nehogy abba a hibába
essünk, hogy a jelentések nem történnek meg, és valaki ez miatt nem kap
ellátást.
Dr. Balázs János címzetes főjegyző: Megbeszélem Piskó polgármesterével is,
megoldjuk a problémát.
8.)
Napirendi pont
A Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: Dr. Balázs János
címzetes főjegyző

Főosztály

Dr. Balázs János címzetes főjegyző. A napirendi ponttal kapcsolatos írásos
előterjesztést minden képviselőnek kiküldtük. A Baranya Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívást tett, a képviselőtestület ülésére. Az október 25-én
nyilvános ülésen hozott 230/2012. (X. 25.) határozatunkat át kell emelni a
Szociális Bizottsági ülés zárt jegyzőkönyvébe, valamint a Kormányhivatal felhívta
a képviselőtestület figyelmét, hogy a jövőben az Ötv-ben, valamint a helyi
szociális rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlására vonatkozó előírások
betartására.
A Kormányhivatal felé tájékoztatást kell adni a megtett intézkedésről.
Füles Ferenc alpolgármester: A képviselőtestület a törvényességi felhívásban
foglaltakat tudomásul vette.
Más javaslat, hozzászólás?
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Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
5/2013. (I. 10. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
II-B-4/1403-1/2012. számú törvényességi felhívást megtárgyalta,
azt tudomásul vette.
A képviselőtestület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a
Baranya Megyei Kormányhivatallal a döntést közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, c. főjegyző
9.)
Napirendi pont
Szabó Kornél kérelme
Előadó: Füles Ferenc

alpolgármester

Füles Ferenc alpolgármester: A kérelmet minden képviselő megkapta.
Várom a hozzászólásokat, javaslatokat.
Tamási István képviselő: Arra az időpontra van-e más rendezvény esetleg?
Gut Antal Attila alpolgármester: Akadálya nincs.
Tamási István képviselő: Bérleti díjat fizessen-e, vagy térítésmentesen adjuk
ki a termet? Ilyen célra kér-e a képviselőtestület bérleti díjat?
Füles Ferenc alpolgármester: Politikai nagygyűlésre ingyen adjuk ki a termet.
Tamási István képviselő: Kampányidőszakra, választási időszakra
polgármesterjelöltek részére, térítésmentesen adjuk ki a művelődési házat.

a

Füles Ferenc alpolgármester: Más javaslat, hozzászólás?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 4 fő igen szavazattal – ellenszavazat
nélkül – 1 fő tartózkodott - az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
6/2013. (I. 10. sz.) határozata
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Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta Szabó Kornél kérelmét, és úgy döntött, hogy a
kérelmet támogatja, részére 2013. március 2-án térítésmentesen
bérbe adja a Művelődési ház nagytermét, választási nagygyűlés
céljából.
A képviselőtestület döntött arról is, hogy kampányidőszakra a
polgármester jelöltek részére térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja a Művelődési házat, gyűlés céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
10.) Napirendi pont
Bódog Ferenc felvételi kérvénye
Előadó: Füles Ferenc

alpolgármester

Füles Ferenc alpolgármester: A kérvényt minden képviselő részére kiküldtük.
Hozzászólás, javaslat?
Váczi Lászlóné képviselő: Van ilyen státusz?
Tamási István képviselő: Javaslom, hogy tartsuk talonban. Adjuk át a
Vajszlóvíz KFT ügyvezető igazgatójának. További terveink vannak a KFT-vel, nem
zárkózunk ez elől el.
Javaslom, hogy írjuk a Vajszlóvíz KFT ügyvezető igazgatói állást, ezt követően
visszatérünk a kérelemre.
A fenti javaslatot a képviselőtestület elfogadta.
11.) Napirendi pont
Vajszlói Fiatalok kérelme.
Előadó: Füles Ferenc

alpolgármester

Füles Ferenc alpolgármester: Kaptam egy kérelmet a helyi fiataloktól,
szeretnének a hétvégén pótszilvesztert tartani a Sportpálya épületében. Ehhez
kérik a képviselőtestület hozzájárulását.
Tamási István képviselő: Maximálisan támogatom a kérelmet, a Sportkörrel
kötöttünk egy szerződést, jelezni kellene nekik az Önkormányzat felé a
sportköri rendezvényeket.
12

Ne legyen olyan rendezvény, hogy a képviselőtestület nem tud róla.
Ha a képviselőtestület dönt, nem az alpolgármester úr az illetékes.
Váczi Lászlóné képviselő: Fogadjuk el, ha a jegyzőnek, vagy alpolgármester
úrnak szólnak, és ők engedélyezik a Sportépület bérbeadását.
Uri Gergely képviselő: Támogatom a kérelmet, de a Sportkörrel egyeztessenek,
tudnak-e róla a Sportkörnél.
Füles Ferenc alpolgármester: Más javaslat, hozzászólás?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
7/2013. (I. 10. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta a vajszlói fiatalok kérelmét, és úgy döntött,
hogy a kérelmet támogatja.
A képviselőtestület engedélyezi a vajszlói fiatalok részére
a zenés rendezvény megtartását, amit a Sportkörrel egyeztetni
szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

12.) Napirendi pont
Egyebek
•

Uri Gergely képviselő: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az élelmiszer
segély szállítmány kiosztása megtörtént. Köszönjük a segítséget.
Reméljük, hogy a jövőben is tudjuk támogatni a falu lakosságát.

•

Füles Ferenc alpolgármester: Szeretném megkérdezni, milyen státuszban
dolgozik az a két fő, akik a Hivatalban szerelik össze a polcrendszert az
irattárnak.
Gut Antal Attila alpolgármester: Társadalmi munkában.
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Füles Ferenc alpolgármester: Én miért nem tudok róla? Milyen státuszban
vannak?
Tamási István képviselő: A Hivatal vezetője tud róla.
Füles Ferenc alpolgármester: Más javaslat, hozzászólás az Egyebek napirendi
pontban?
Füles Ferenc alpolgármester Megállapította, hogy a rendkívüli nyilvános
testületi ülés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat
meghozta. A jelenlévők munkáját megköszönve az ülést 19,55 órakor bezárta

k. m. f.

Füles Ferenc
alpolgármester

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző

Uri Gergely
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tamási István
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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