VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 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. április
15-én 1730 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési ház tanácsterme Vajszló
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Balázs János
Tóth Boglárka

címzetes főjegyző
aljegyző

Meghívott:

Horváth István polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános
testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a képviselők egy
fő kivételével megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkéri Füles Ferenc alpolgármestert, és Tamási István képviselőt.
Ismerteti a napirendi pontot, megkérdezi, van-e kiegészítés, módosító javaslat?
Módosító javaslat, kiegészítés nem volt, a polgármester bocsátotta a rendkívüli
nyilvános ülés napirendi pontjait.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 6 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
89/2013. (IV. 15. sz.) határozata
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Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete a rendkívüli nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait,
és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre
tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.)
Alpolgármesteri tisztségről lemondás
Előadó: Horváth István polgármester
2.)
Közmunka pályázatról tájékoztatás
Előadó: Horváth István polgármester
3.)
A Vajszlóvíz Nonprofit KFT. Alapító okiratának módosítása.
Előadó: Horváth István polgármester
3.)
Egyebek
Ezt követően a rendkívüli nyilvános ülés rátér a napirendi pontok érdemi
tárgyalására.
1.) Napirendi pont
Alpolgármesteri tisztségről lemondás
Előadó: Horváth István polgármester
Horváth István polgármester: Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy Gut
Antal Attila alpolgármestertől érkezett egy lemondási nyilatkozat, melyben
lemond az alpolgármesteri tisztségéről. Ismertetem a beadványt.
Tamási István képviselő: Két alpolgármester van.
Füles Ferenc alpolgármester: Ezennel benyújtom írásban én is a lemondásomat
az alpolgármesteri tisztségemről.
Horváth István polgármester: Szavazásra bocsátom Gut Antal Attila
alpolgármester lemondását. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a
következő testületi ülésen javaslatot teszek az alpolgármester személyére.
Ki fogadja el Gut Antal Attila alpolgármesteri tisztségéről való lemondását?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – 1 fő
tartózkodott - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
90/2013. (IV. 15. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete elfogadta Gut Antal Attila
lemondását az alpolgármesteri tisztségről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horváth
István
polgármester:
Szavazásra bocsátom Füles Ferenc
alpolgármester lemondását.
Ki fogadja el Füles Ferenc alpolgármesteri tisztségéről való lemondását?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – 1 fő
tartózkodott - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
91/2013. (IV. 15. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete elfogadta Füles Ferenc
lemondását az alpolgármesteri tisztségről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2.)
Napirendi pont
Közmunka pályázatról tájékoztatás
Előadó: Horváth István polgármester
Horváth István polgármester: Röviden tájékoztatom a képviselőtestületet a
közmunka pályázatról. A pályázatban szerepel pótkocsi vásárlás, valamint a
faluszépítési pályázatban a virágosításra is megvan a fedezet.
A pótkocsi vásárlásra javaslom, hogy 2 főt bízzunk meg: Kenderesi József
ügyvezető igazgatót, és Gut Antal Attila képviselőt. Tájékozódjanak hol lehetne
beszerezni az új pótkocsit.
A virághagymákra, palántákra 140 eFt van a pályázatban, javaslom, hogy Uri
Gergely képviselőt, a Szociális Bizottság elnökét bízzuk meg a község
virágosításával.
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A fenti javaslatot a képviselőtestület elfogadta.
3.) Napirendi pont
A Vajszlóvíz Nonprofit KFT. Alapító okiratának módosítása.
Előadó: Horváth István polgármester
Horváth István polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban készült egy
írásos előterjesztés, melyet minden képviselő megkapott.
A módosítás az igényeknek megfelelően történik: névváltozás, tevékenységi kör
bővítés, főtevékenység meghatározása.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Ezentúl tevékenységi kör változás miatt nem kell
az alapító okiratot módosítani, csak bejelenteni a NAV-nak.
Horváth István polgármester: Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a
Vajszlóvíz KFT nem köteles könyvvizsgálót tartani.
A mai nap folyamán 2 cég képviselője is megkeresett munkahelyteremtéssel
kapcsolatban. Fogom tájékoztatni a képviselőtestületet.
Tamási István képviselő: Lehetne szó esetleg fuvarozásról is?
Horváth István polgármester: Bonyolult, ne menjünk bele.
Fő tevékenységnek javaslat az építményüzemeltetést.
Az írásos előterjesztésben szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak
visszahívása, ugyanis lejárt a megbízásuk, ezt követően újra választjuk őket.
Az előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátom a Vajszlóvíz KFt alapító
okiratának módosítását, névváltozását, tevékenységi kör bővítését, a Felügyelő
Bizottság tagjainak visszahívását, újraválasztását.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodással nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
92/2013. (IV. 15. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a
VAJSZLÓVÍZ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevét Vajszlói
Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, rövidített
cégnevét pedig Vajszlói Településüzemeltetési Nonprofit Kft-re módosítja.
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A képviselőtestület a társaság alapítója képviselőjének megjelölését – a
polgármester személyének változására tekintettel – az alapító okiratban az
alábbiak szerint módosítja:
Képviselőjének neve: Horváth István polgármester
Képviseletre jogosult anyja neve: Bálint Irén
Képviseletre jogosult lakcíme: 7838 Vajszló, Ifjúság u. 1.
A képviselőtestület a cég tevékenységei közül törli a Víztermelés,-kezelés,elosztás tevékenységet, valamint tevékenységeit az alábbi tevékenységekkel
egészíti ki:
Építményüzemeltetés
- fő tevékenység
Vetőmag termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós-növény termesztése
Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,- tartósítás
Növénytermesztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Vetési célú magfeldolgozás
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Fakitermelés
Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
Erdészeti szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Sportlétesítmény működtetése
Sport, szabadidős képzés
Egyéb sporttevékenység
Út, autópálya építése
Raktározás, tárolás
Lakó- és nem lakóépület építése
Ingatlankezelés
Egyéb takarítás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Kulturális képzés
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M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Könyvtári, levéltári tevékenység
Múzeumi tevékenység
A képviselőtestület Váczi Lászlót, Matovics Mihályt és Spilák Józsefet, mint a
felügyelő bizottság tagjait ezennel visszahívja tisztségéből.
A felügyelő bizottság tagjainak 2013. április 15. napjától 2014. március 31.
napjáig tartó határozott időre ismét
Váczi László (szül. helye: Siklós, ideje: 1959. 02. 12. ) 7838 Vajszló, Petőfi u.
27/A.,
Matovics Mihály (szül. helye: Alsószentmárton, ideje: 1958. 03. 04.) 7838
Vajszló, Ormánság u. 3. valamint
Spilák József (szül. helye: Szombathely, ideje: 1968. 07. 25.) 7838 Vajszló,
Jókai u. 31. szám lakosokat választja meg.
A képviselőtestület az ECOTIPP Könyvszakértő, Adótanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot (7635 Pécs, Nagyszkókó u. 11., képv.: Csurka
Szabolcs) a mai nappal visszahívja könyvvizsgálói tisztségéből, és akként
határoz, hogy a továbbiakban nem kíván könyvvizsgálót megbízni.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth István polgármester
Kenderesi József ügyvezető
4.)
Napirendi pont
Egyebek
Füles Ferenc alpolgármester: A képviselőtestület az előző testületi ülésen
megbízott, hogy tárgyaljak a Harkányi Közútkezelő KHT-val, az elmaradt
munkálatok miatt. Beszéltem Kiss István üzemvezetővel, azt mondta, május 15.
után tudnak Vajszlóra jönni, a csöveket az Önkormányzatnak kell megvásárolni,
meg fogják csinálni.
Tamási István képviselő: 4 m-es csövet kell venni mindenhová a felújításokhoz.
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Dr. Balázs János c. főjegyző: Beszéltem Keresztes László mérnökúrral, aki
közölte velem, hogy a Kossuth L. utcai vízbekötések műszaki tervdokumentáció
munkarészeinek tervezése folyamatban van, kinn voltak helyszíni szemlén. A
vízbekötési tervek engedélyezése után a Szigetvíz és a Wolfbau-team a
csőlefektetést és az árokásást, bekötéseket megoldja. Ezzel a testület által
vállalt ígéret megvalósul.
Horváth István polgármester: Az Ős-Dráva programmal kapcsolatban
szeretném elmondani, hogy az a rész lelakott, elhanyagolt terület. A tuskózást
meg tudjuk oldani. A Kossuth u. 50. sz. alatti kertet, valamint a mellette lévőt
meg lehetne vásárolni, ha el szeretnék adni, kedvező árat ki kell alkudni. Elég
szép kertészetet lehetne azon a részen kialakítani.
Felveszem a kapcsolatot a kertek tulajdonosaival.
Füles Ferenc alpolgármester: Tárgyaltam a Közúttal, a padkajavításra 1800,Ft/ tonna áron tudnának mart aszfaltot adni.
Horváth István polgármester: A szennyvízelvezetés előzetes dokumentációja
elkészült. Erről volt már döntés.
Tamási István képviselő: A sportpályán lévő tuskókat ki kellene szedni, ezt
követően el kellene fásítani.
Horváth István polgármester: Árajánlatot kell kérnem, más egy 10 eFt-os
árajánlatot kaptam.
Tamási István képviselő: Ami a pályán van, az összest ki kell szedni.
Javaslom, hogy a következő testületi ülésen napirendi pontként szerepeljen.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Mennyibe kerülne a tuskók kiszedése?
Horváth István polgármester: Kb. 200 eFt-ba. Az elszállításuk csak daruval
történhet.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Körül kell járni ezt a témát, mennyibe kerül a
tuskózás, mennyibe az elszállítása.
Horváth István polgármester: Meg fogom érdeklődni, a pontos költséget egy
héten belül megmondom.
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Uri Gergely képviselő: Azt is meg kellene érdeklődni, mennyibe kerül a fásítás, 1
db mennyibe kerül.
Tamási István képviselő: Szeretném, ha a jövő hónapban sor kerülne a fásításra
a Sportpályán. Legyen napirenden. Szóba kerülhet esetleg a Sportpálya melletti
lőtér feltöltése földdel, a kerítést odáig kivinni, megnövelhetnénk ezt a
területet.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A sportpályán az építési törmeléket el kellene
szállítani.
A MÁV tulajdonában van egy terület, az Önkormányzat már régóta meg szeretné
vásárolni. Meg kellene érdeklődni, eladó-e.
Uri Gergely képviselő: A Vasútállomás –buszmegálló melletti rész eladó-e, ha
igen meg kellene vásárolni.
Tamási István képviselő: Az un. Bakterház eladó-e, azt is meg kellene
érdeklődni.
Horváth István polgármester: Meg fogom érdeklődni.
A vásári napokat szeretném visszaállítani a községben.
Tamási István képviselő: A vízmű-terület kritikán aluli, az az Önkormányzaté,
ők csak bérlik a területet, ők tegyenek kis rendet.
Horváth István polgármester: Csütörtökön lesz közműgyűlés Szigetváron a
Vízműnél, Gut Antal Attila képviselőtársammal részt veszünk az ülésen.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Horváth István polgármester Megállapította, hogy a rendkívüli nyilvános
testületi ülés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat
meghozta. A napirendi pontok további tárgyalására folytatólagos zárt ülésen
kerül sor. A rendkívüli nyilvános ülést 18,30 órakor bezárta
k. m. f.
Horváth István
polgármester

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző
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Füles Ferenc
alpolgármester
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tamási István
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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