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A Képviselő-testület 

2018. október 25-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

 

 

 

 

2018. október 25-i nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott határozatok: 

 

 

137/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

Az ülés napirendjéről 

 

138/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

Beszámoló a Bajai Rendőrkapitányság 2017. évben Vaskút nagyközség  

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

és az azokkal kapcsolatos feladatokról 

 

139/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat által feladatellátásban biztosított Vaskút-Bátmonostor 

Német Nemzetiségi Óvoda részére tízórai, ebéd, uzsonna, a Vaskúti Német Nemzetiségi 

Általános Iskola részére tízórai ebéd uzsonna, és az Önkormányzat fenntartásában lévő 

Vaskúti Idősek Otthona részére reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora közétkeztetés 

ellátásának beszerzésére pályázat kiírása 

 

140/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

a Vaskút, 109/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása  

 

 

 

 

2018. október 25-i nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott rendelet: 

 

 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 

25. (csütörtök) 16
30

 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye:    Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.) 

 

Jelen vannak: 

 

Képviselő-testület tagjai: 

Alszegi Zoltán polgármester, Szőcs Hajnalka alpolgármester, Balázsevits Tamás, Grünfelder 

János, Hodoványné Varga Györgyike, Takács Jánosné, Vörös Csaba képviselők (7 fő) 

 

Hivatalból jelen van: 

Dr. Élő Ferenc jegyző 

Dr. Szász Balázs aljegyző 

 

Meghívottak: 

Csete Ákos körzeti megbízott 

Gálovits Tamás rendőr őrnagy 

Horváth Róbert rendőr őrnagy a Bajai Rendőrkapitányság képviseletében 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Schön Helga  

 

A Képviselő-testületi ülésen a szavazás kézfelemeléssel történik, az ülésről hangfelvétel 

készül.  

 

Alszegi Zoltán polgármester:  

Köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, így a 

képviselő-testületi ülés határozatképes. Megszavaztatja a napirendet. Kéri a képviselő-

testületet, hogy aki elfogadja a napirendet, az kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a napirendet 7 szavazatból 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és 

a következő határozatot hozza:  

 

137/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

Az ülés napirendjéről 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 25-i nyilvános 

képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

NAPIREND 

 

1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester 
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2. A Bajai Rendőrkapitányság Beszámolója a 2017. évre vonatkozóan Vaskút nagyközség 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal 

kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester 

 

3. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására  

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester 

 

4. Előterjesztés Vaskút Nagyközségi Önkormányzat által feladatellátásban biztosított Vaskút-

Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda részére tízórai, ebéd, uzsonna, a Vaskúti Német 

Nemzetiségi Általános Iskola részére tízórai ebéd uzsonna, és az Önkormányzat 

fenntartásában lévő Vaskúti Idősek Otthona részére reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora 

közétkeztetés ellátásának beszerzésére pályázat kiírása tárgyában 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester 

 

5. Előterjesztés a Vaskút, 109/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester 

 

6. Egyéb ügyek, előterjesztések 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Alszegi Zoltán polgármester: 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz kapcsolódóan? 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, javasolja a jelentés elfogadását. Kéri, szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló jelentést 7 szavazatból 7 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Polgármester úr köszönti az időközben megérkezett Bajai Rendőrkapitányság képviselőit. 

 

2. Napirendi pont 

A Bajai Rendőrkapitányság Beszámolója a 2017. évre vonatkozóan Vaskút nagyközség 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal 

kapcsolatos feladatokról 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Alszegi Zoltán polgármester:  

Elmondja, hogy véleménye szerint elég alapos a beszámoló, alapjaiban jónak ítéli Vaskúton a 

közbiztonságot.   

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? 
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Hodoványné Varga Györgyike képviselő: 

Alapvetően ő is elégedett a közbiztonsággal viszont lenne egy kérése. Évek óta probléma az 

Alkotmány utcai gyorshajtás kérdése, polgármester úr tavaly levélben is kérte a Bajai 

Rendőrkapitányságot az utca fokozott rendőri ellenőrzésére, de nem sok változás történt. 

Személy szerint még mindig rossznak tartja ennek az utcának a közlekedési morálját, és 

változatlanul azt kéri, hogy szíveskedjenek többször közúti ellenőrzést tartani. 

 

Vörös Csaba képviselő: 

Mint pedagógus és iskolavezető tenne fel kérdést. Eddig nem érezték, hogy ilyen dolog jelen 

lenne az iskolában vagy a környékén, de az utóbbi időben olyan érzésük van – sajnos konkrét, 

kézzelfogható érvük nincs – hogy közeledik hozzájuk is a drogprobléma. Kérdezi, hogy van-e 

ebben rendőri tapasztalat esetleg? 

 

Horváth Róbert r. őrnagy: 

Azt szeretné kérni, ha bárminemű információ van ezzel kapcsolatban, azt a legrövidebb úton, 

ha lehet a körzeti megbízott felé jelezzék, akik ugyan nem foglalkozhatnak ezzel, hanem a 

bűnügyi osztálynak jelentik, viszont információt begyűjthetnek, és ha kell, akkor pénzt is 

lehet fizetni az informátornak, akinek a kiléte ismeretlen marad, melyet jogszabály tesz 

lehetővé. Bármilyen apró információ, vagy sejtés van ezzel kapcsolatban, jelentsék a 

rendőrség felé, és ők megpróbálják elejét venni annak, hogy esetlegesen komolyabb dolog 

kialakuljon ebből. 

 

Alszegi Zoltán polgármester:  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése a napirenddel kapcsolatban? 

 

További kérdés, észrevétel nem lévén, kéri a Képviselő-testületet, aki a Bajai 

Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót 7 szavazatból 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és 

a következő határozatot hozza: 

 

138/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

Beszámoló a Bajai Rendőrkapitányság 2017. évben Vaskút nagyközség  

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

és az azokkal kapcsolatos feladatokról 

 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajai Rendőrkapitányság 2017. 

évben Vaskút nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Bajai Rendőrkapitányság 6500 Baja, Köztársaság tér. 3. 

2. Titkárság 

3. Határozat-nyilvántartás 
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3. Napirendi pont 

Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására  

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Alszegi Zoltán polgármester:  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-

testületnek.  

 

 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendhez kapcsolódóan? 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerint a rendelet-

tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükséges. Kéri, szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 szavazatból 7 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  

 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4. Napirendi pont 

Előterjesztés Vaskút Nagyközségi Önkormányzat által feladatellátásban biztosított 

Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda részére tízórai, ebéd, uzsonna, a 

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola részére tízórai ebéd uzsonna, és az 

Önkormányzat fenntartásában lévő Vaskúti Idősek Otthona részére reggeli, tízórai, 

ebéd, uzsonna, vacsora közétkeztetés ellátásának beszerzésére pályázat kiírása 

tárgyában 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Alszegi Zoltán polgármester:  

Elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy a közétkeztetést külső vállalkozóval oldja meg az 

önkormányzat. Az elmúlt két évben a Vörös és Társa Bt. szolgáltatott, az erre vonatkozó 

szerződés december 31-ével lejár, ezért a következő két évre újra meg kell pályáztatni. 

Megnézték, hogy a környékben kiktől várható el, hogy alternatívát jelentsenek a jelenlegi 

szolgáltatóval szemben, a határozati javaslatban szereplőket tervezik megszólítani. 

Az előző közbeszerzésnél fontosnak tartotta, hogy megszólítsák azokat az intézményeket, 

ahova az elmúlt két évben szállított az akkori szolgáltató, hogy hogy voltak megelégedve a 

szolgáltatás színvonalával, ezt mindenképpen szükségesnek tartaná, hogy egy ilyen 

nyilatkozatot most is kérjenek be az iskolától, óvodától és az idősek otthonától.   

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek.  

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendhez kapcsolódóan? 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri a Képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 
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Vörös Csaba képviselő bejelenti, hogy személyes érintettség miatt nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 szavazatból 6 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

139/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat által feladatellátásban biztosított Vaskút-Bátmonostor 

Német Nemzetiségi Óvoda részére tízórai, ebéd, uzsonna, a Vaskúti Német Nemzetiségi 

Általános Iskola részére tízórai ebéd uzsonna, és az Önkormányzat fenntartásában lévő 

Vaskúti Idősek Otthona részére reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora közétkeztetés 

ellátásának beszerzésére pályázat kiírása 

 

 

1. Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

melléklete szerinti árajánlatkérésnek megfelelően beszerzési eljárást folytat le Vaskút 

Nagyközségi Önkormányzat által feladatellátásban biztosított Vaskút-Bátmonostor Német 

Nemzetiségi Óvoda részére tízórai, ebéd, uzsonna, a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános 

Iskola részére tízórai ebéd uzsonna, és az Önkormányzat fenntartásában lévő Vaskúti Idősek 

Otthona részére reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora közétkeztetés ellátásának 

beszerzésére. 

 

2. Vaskút Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a beszerzési 

eljáráson, árajánlattevésre az alábbi kivitelező szervezeteket kéri fel: 

 

1. Bátmonostori Bölcsőde és Konyha 6528 Bátmonostor, Zrínyi M. u. 4.  

2. Vörös és Társa Bt. 6521 Vaskút, Damjanich u. 103. 

3. Fondü-Kert Snack Bár Bt 6500 Baja, Vasút sor 1. 

4. Familia Étterem Baja, Damjanich u. 1. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi dokumentáció 

kiküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Titkárság 

2. Gazdálkodás 

3. Határozat-nyilvántartás 

 

 

5. Napirendi pont 

Előterjesztés a Vaskút, 109/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában 

Előterjesztő: Alszegi Zoltán polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Alszegi Zoltán polgármester:  

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek.  

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendhez kapcsolódóan? 

Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri a Képviselő-testületet, aki az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 szavazatból 7 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

140/2018. (X.25.) önkormányzati határozat 

a Vaskút, 109/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása  

 

1.) Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában 

álló Vaskút, Kossuth L. u. 142. sz. és 109/2 hrsz-ú, 3949 m2 nagyságú kivett beépítetlen 

terület művelési ágú ingatlant Kelemen Szilvia Baja, Csiga u. 3. sz. alatti lakos részére 

900.000.-Ft összegben értékesíti. 

 

2.) Valamennyi, az ingatlan adásvételével kapcsolatos költség (ügyvédi díj, ingatlan-

nyilvántartási átvezetés díja, valamennyi kapcsolódó illeték, szükség esetén a kitűzés díja, 

stb.) a vevőt terheli. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
4.) A képviselő-testület döntését, a határozat kézhezvételét követő 60 napig tartja fenn. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Kelemen Szilvia - 6500 Baja, Csiga u. 3. 

2. Titkárság 

3. Gazdálkodás  

4. Határozat-nyilvántartás 

 

6. Napirendi pont 

Egyéb ügyek, előterjesztések 

 

 

Alszegi Zoltán polgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az utolsó testületi ülésen hozott elvi döntés alapján 

megkereste Molnár Józsefné Segesvári u. 20. sz. alatti lakost, akinek jelezte, hogy az 

önkormányzat értékesíteni szeretné az ingatlant, melyet bérelnek. Elmondta neki azt is, hogy 

természetesen nem szeretnék az utcára tenni őket, felajánlja az önkormányzat a Szeremlei u. 

20. sz. alatti lakást. Molnárné elmondta, hogy készültek arra, hogy a jelenlegi ingatlan időtlen 

időkig nem lesz az ő bérleményük, sajnos a Szeremlei u. 20. sz. alatti lakás nem megoldás, 

mert az lényegesen kisebb a jelenleginél, de mindenképpen elfogadja a képviselő-testület 

döntését, hogy értékesíteni szeretnék. 2019. március végét jelölte meg határidőnek, amikorra 

ki tudják üríteni, mert akkor más megoldást kell nekik a lakással kapcsolatban keresni. 

 

Egyéb napirend nem lévén a polgármester megköszöni az ülésen történő részvételt, a 

nyilvános ülést 18
09

 órakor bezárja, a jegyzőkönyvet lezárja. Folytatás a zárt ülés 

jegyzőkönyvében. 

 

 

                                                                        K.m.f. 

 

 

 

                      Alszegi Zoltán Dr. Élő Ferenc  

                       polgármester          jegyző 


