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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
február 21-én 1100 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

2013.

Az ülés helye: Művelődési ház tanácsterme Vajszló
Jelen vannak:

Meghívott:

Füles Ferenc
Gut Antal Attila
Dr. Vittay Szilárd
Tamási István
Váczi Lászlóné

alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Balázs János
Tóth Boglárka
Dr. Garai Péter
Decsi István

címzetes főjegyző
aljegyző
igazgató Türr István képzőközpont
igazgató h. Türr István képzőközp.

Füles Ferenc alpolgármester Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános
testületi ülésen megjelent képviselőket, aljegyzőt, meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a képviselők 1 fő
kivételével megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Tamási István és Dr. Vittay Szilárd
képviselőket.
Ismerteti a napirendi pontokat, megkérdezi, van-e kiegészítés, módosító
javaslat?
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Egy napirendi pont felvételét javaslom:
• A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervéhez küldendő kérelem megtárgyalása.
Más hozzászólás, kiegészítő javaslat, módosítás nem volt.
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Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
35/2013. (II. 21. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete a rendkívüli nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait,
és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre
tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.) Döntés a felnőttképzésről. (Türr István Képzőközpont)
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
2.) Megállapodás elfogadása a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal
alakításáról és fenntartásáról
Előadó: Tóth Boglárka aljegyző
3.) A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadása
Előadó: Tóth Boglárka aljegyző
4.) A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának elfogadása
Előadó: Tóth Boglárka aljegyző
5.) Üzemeltetési Megállapodás megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Dr. Balázs János c. főjegyző
6.) A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervéhez küldendő kérelem megtárgyalása.
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
7.) Egyebek
Ezt követően a rendkívüli nyilvános testületi ülés rátér a napirendi pontok érdemi
megtárgyalására.
1.)
Napirendi pont
Döntés a felnőttképzésről. (Türr István Képzőközpont)
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Füles Ferenc alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket,
kérem, szíveskedjenek tájékoztatni a képviselőket a napirendi ponttal
kapcsolatban.
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Dr. Garai Péter (Türr István Képzőközpont) igazgató: Tisztelettel köszöntöm
a képviselő urakat. Röviden szeretném tájékoztatni Önöket „A kistérségekben a
közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázattal
kapcsolatban. Az országban 16 központ kerül kialakításra, szociális alapon
felzárkóztató program, önrész nélkül, 100 %-ban az UNIÓ támogatja.
Kérdés: az Önkormányzat milyen ingatlant tudna felajánlani a projekt
megvalósítására, kb. május hónapban lehet tudni, hogy nyer-e a pályázat.
Átnéztük a lehetőségeket, épületet nem tudnak biztosítani, azonban az iskola
területén van olyan telek, ami be van füvesítve, víz, villany, gáz van.
A pályázat előírja, hogy önálló ingatlanként kell szerepelni.
Füles Ferenc alpolgármester: Ilyen nagy pályázati pénzről van szó, és azonnal
kellene dönteni róla. Ilyet nem lehet, hol van az ügyintézési határidő.
Dr. Garai Péter: Ez egy előkészítő szakasz, hogy a Kormány tudjon dönteni.
Tamási István képviselő: Úgy tudom, hogy az új rendezési terv módosításakor
összevonásra került, tehát egy helyrajzi szám alatt van az iskolával.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Nem értem, miért probléma, hogy egy helyrajzi
szám alatt van.
Dr. Garai Péter: Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy ha a pályázat nyert,
rendelkezésünkre bocsátja.
Tóth Boglárka aljegyző: Az iskola átadásakor köttetett vagyonkezelési
szerződés, az ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre került, ingyenes
vagyonkezelési jogot biztosítottunk, meg kell nézni a szerződést. Az iskola
tulajdonjoga kettős, az Önkormányzat és a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás.
Dr. Garai Péter: A tulajdonosa az Önkormányzat, megkérjük a tankerületi
igazgató hozzájárulását.
Tamási István képviselő: Az épület az Önkormányzat tulajdona lenne?
Dr. Garai Péter: A felépítményt 15 év múlva adja át a Türr István Képző és
Kutató Intézet az Önkormányzatnak.
Tóth Boglárka aljegyző: Bérleti díjról nincs szó.
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Füles Ferenc alpolgármester: Senki nem fizet bérleti díjat, 15 évig a Türr
István KKI tulajdona az építmény.
Tamási István képviselő: Legyen a határozatban, hogy a tankerületi igazgató,
mint vagyonkezelői jog gyakorlójának jóvá kell hagyni, amennyiben szükséges. A
képviselőtestület
rendelkezésre
bocsátja
a
megjelölt
területet,
térképmásolatban bejelölve pontosan a jelzett terület, nehogy hibába essünk, és
az egész iskola területét átadjuk. A határozatban hivatkozzunk a
térképmellékletre, ami a határozat elválaszthatatlan része legyen.
Füles Ferenc alpolgármester: Más hozzászólás, javaslat?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
36/2013. (II. 21. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése” címmel meghirdetett pályázati
felhívásra előkészített projektjavaslat szakmai előkészítése és a
projekt megvalósításban történő együttműködési megállapodást, és az
abban foglaltakat elfogadja.
A képviselőtestület úgy döntött, hogy a határozat kötelező melléklete
a térképmásolat, bejelölve a 37/2. helyrajzi szám alatt lévő ingatlanból az
a terület, amit a Türr István Képző és Kutató Intézet rendelkezésére
bocsátja, új épület létesítésére.
A képviselőtestület arról is döntött, hogy a megjelölt terület átadásához
a vagyonkezelői jog gyakorlójának, a tankerületi igazgatónak a
hozzájárulása is szükséges.
A képviselőtestület felhatalmazza Füles Ferenc alpolgármestert az
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Füles Ferenc alpolgármester
2.) Napirendi pont
Megállapodás elfogadása a Vajszlói
alakításáról és fenntartásáról
Előadó: Tóth Boglárka aljegyző
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Közös

Önkormányzati

Hivatal

Tóth Boglárka aljegyző: A napirendi ponttal kapcsolatban az írásos
előterjesztés kiküldésre került. A Megállapodás tervezetét többször tárgyalta a
képviselőtestület, valamint Piskó község polgármestere. A javaslatokat
megtárgyalta a testület és ennek megfelelően készült el a módosított
Megállapodás a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és
fenntartásáról.
Várom a hozzászólásokat, javaslatokat.
Füles Ferenc alpolgármester: Ki fogadja el a módosított Megállapodást a
Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
37/2013. (II. 21. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Piskó község önkormányzatával működtetni kívánt Vajszló székhelyű
közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és
felhatalmazza Füles Ferenc alpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
3.) Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadása
Előadó: Tóth Boglárka aljegyző
Tóth Boglárka aljegyző: Az új Közös Önkormányzati Hivatal létesítésével a
Polgármesteri Hivatal okiratát meg kell szüntetni.
A megszüntető okirat tervezetét minden képviselő írásban megkapta.
Füles Ferenc alpolgármester: Hozzászólás, javaslat?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
38/2013. (II. 21. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Vajszló Nagyközség Polgármesteri Hivatala Megszüntető Okiratát a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza Füles Ferenc alpolgármestert a Megszüntető Okirat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
4.) Napirendi pont
A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának elfogadása
Előadó: Tóth Boglárka aljegyző
Tóth Boglárka aljegyző: A napirendi ponttal kapcsolatban az írásos
előterjesztés kiküldésre került. A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
okirata 2013. március 1-től lép hatályba.
Füles Ferenc alpolgármester: Hozzászólás, javaslat, kiegészítés?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
39/2013. (II. 21. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza Füles Ferenc alpolgármestert az Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
5.) Napirendi pont
Üzemeltetési Megállapodás megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Dr. Balázs János c. főjegyző
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Füles Ferenc alpolgármester: Az üzemeltetési megállapodást minden képviselő
részére kiküldtük. A megállapodás célja a járási hivatalokhoz kerülő
államigazgatási feladatok ellátását biztosító, a Használó használatában lévő
önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatával összefüggő üzemeltetési
költségek megosztása és megtérítésének szabályozása.
Hozzászólás, javaslat, vélemény?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
40/2013. (II. 21. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta az Üzemeltetési Megállapodást, és a Megállapodásban
foglaltakkal egyetért.
A képviselőtestület felhatalmazza Füles Ferenc alpolgármestert
az üzemeltetési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Füles Ferenc alpolgármester
6.) Napirendi pont
A Baranya Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szervéhez küldendő kérelem megtárgyalása.
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester

Szakigazgatási

Füles Ferenc alpolgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra
átadom a szót Dr. Vittay Szilárd képviselőnek.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Az írásos előterjesztést minden képviselő
részére kiküldtük. Javaslat: a képviselőtestület kérelmezze a Baranya Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél, hogy a település
lakosságának fekvőbeteg és sürgősségi ellátását a Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Klinikái biztosítsák.
A képviselőtestület hatalmazza fel Füles Ferenc alpolgármestert a kérelem
aláírására.
Füles Ferenc alpolgármester: Vélemény, javaslat, hozzászólás?
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Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
41/2013. (II. 21. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
kérelmezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervénél, hogy a település lakosságának
fekvőbeteg-, és sürgősségi ellátását a Pécsi Tudományegyetem
ÁOK klinikái biztosítsák.
A képviselőtestület felhatalmazza Füles Ferenc alpolgármestert
az ezzel kapcsolatos kérelem aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Füles Ferenc alpolgármester
7.) Napirendi pont
Egyebek
Füles Ferenc alpolgármester:
vélemény, hozzászólás, javaslat?

Van-e az Egyebek napirendi ponton belül

Füles Ferenc alpolgármester Megállapította, hogy a rendkívüli nyilvános
testületi ülés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat
meghozta. A jelenlévők munkáját megköszönve az ülést 13,35 órakor bezárta
k. m. f.

Füles Ferenc
alpolgármester

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző

Dr. Vittay Szilárd
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tamási István
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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