
Jegtzbkbny
a vajhai kdpfiself-testiilet rctudkittili iilisdrh1, amelyre 2012. december 6-dn 18:00 6rui

kezdettel keriilt sor a Vajkoi Kdzsegi Hivstal iilistermiben

Pr{tomni: ajelenldti iv sze nt

Program: l. Az r.il6s megnyifisa
2. Az ilts programj dnak j 6vdhagtisa
3. Az lij, 2- sz. 6nkormdnyzati rendelet kiaddsa
1. A lakosok igdnyeinek megtdtgyaldsa
5. A 2013-ra szil6 ijnkormdnyzati lendelet megtfugnldsa ds jhdhaglisa
6. A kdzsdg ds a Vajkai Kdzbirtokosstig kdzdtt hiitend1 szerzdd'lsek
me gt Ar gul ds a A s e s e tle ge s j 6t dhagt ds a
7. Addsvdteli szelz6d4se k ftariili kdrddsek megtdrg)aldsa
8. l/ita
9. Az ulis lezdrdsa

1, Az iilds megnyitdsa

A kdpvisel6-testiilet iil6s6t Ing. Donald A o poLgdrmester (a toldbbiakban ..polgemestef')
nyitotta meg ds vezette, aki megallapitotta, hogy ajelenldti iv alapjin az dsszes k6pvisel6
jelen van, a testiilet teh6t hattuozatkdpes. Hitelesit6knek Kristina Pajliova 6s G6bor Oross
kdpvisel6ket jeldfte ki. Jegyz6kdnywezetdknek akdzsdgi hivatal alkalmazottjait, Edka
Srucsdt is Aniko Bemathovdr jeldlre ki.

2. Az iilis prograrnjdnak jftdhag)dsa

Az iil6s Fogramjlit a kdpvisel6-testlilet egyhangrilag j6v6ha$'1a A. Oross kdpvisel6
javaslatrinak megfelel6en (a 3. 6s 4. pont kiegdszitdse).

3, A 2, sz. tij iinkormdnJ,z.tti reh.lelet kidddsa

A. Oross k6pvisel6 javaslatot tett a kozsdg 2. sz. dnkormdnyzati rendeletdnek kiaddsAra
a vajkai kataszted teriilet 6pitkez6si feltdteleinek meghatarozdsar6l, amelyet 6 maga dolgoz ki
es tedeszt a kdpvisel6k eld j6vdhagy6sr".

A kdpvisel6-testiilet tudom6sul vetle A. Oross kdpvisel6 fenti javaslatet.

4, A lakosok iginyeinek megtlirg)ttlisa

A. Oross kdpvisel6 a lakosok riltal felvetett ig6ny alapjan javaslatot tett a gyalogosok 6s
ker6kp6roz6k sz6m.lra biaons6gosabb hozzafdrdst biztositani a t6 kiimydk6hez.

A polgiirmester t6j6koztatta ajelenl€v6ket, hogy az 6 rdszdr6l a Vajkai Kdzbifiokossag
vezet6sdgi iil€sein mAr ehangzottak sz6beli javaslatok eru1ek a probldmanak a rendezdsdre.
Mivel ez a probldma tovdbbra is fennrill, apolgfumester javasolta, hogy A. Oross k6pvisel6,
mint a Vajkai Kdzbirtokossdg bizottsagdnak tagja, szinten targyaljon ebben az iigyben.



A. Oross kdpvisel6 javaslatot tett, hogy a kiizs6g r6sz6r61 k6ldjenek inisbeli kdrvdnlt
a Vajkai Kdzbirtokoss.ignak.

A polgAnnester javaslatot tett, hogy A. Oross kdpvisel6 legyen megbizva ennek
a probldmdnak a megoldasAval. Megegyezes sziiletett, hogy A. Oross elkiild egy megbiz6si
javaslatot, amivel megbizast kap akdzsdg rdszdr6la Vajkai Kdzbirtokossriggal val6
t.iryyalasra ds a problema megoldAsara tett ir6sbeli j avaslatra.

A k6pvise16{estiilet egyhangilag egyetdftett a fenti javaslairal.

5. A 2013-tu sztiltj ijnko hdnyzati rcndelet megtdrgok a h j'vtiht gydsa

A kdpvisel6-testiilet 2012112 sz. hataLtozata alapj'n A. Oross k6pvisel6 beterjesztette
javaslatait ds dszevdtel€it az 1/20i2 sz. itntomrinyzati rc^delethez a2013-as dvre, amelyek
csup6n a szdveg fokozatossiigdt 6s kdvetkezetessdggt 6dntettdk.

A kdpvisel6-testiilet egyhangflag egyetalett A. Oross k€pvisel6 rdszleges j avaslatrival.
A polgdxmester figyelmeztetett, hogy a tiiNdny a kdvetkez6 6l.t61 nem teszi lehet6vd

megkiildnbiiztetni a kiiziissdgi hullad6k elszrlllit6s66rt fizetend6 illetdket a 62 61,ndl iddsebbek
ds gyemekek esetdben, ezAt ennek az illet6knek egys€ges dijszab6st kell meghattuozni.

A kdpvisel6-testiilet egyhangflag jdvdhagyta a a kdziissdgi hulladdk elsz6llitesadrt
fizetend6 illetdket 2013-ra 24,- eur6s nagys6gban.

A polgArmester bete{ esztette a62 6v felettiek 6s a 15 dv alatti gyerekek jegyzdkdt, (llsd
a melldkletet), akikn€l ir6sbeli kdrv6ny - fellebbezds - alapjrin javasolta meghaglni a 20i2-
ben 6rvdnyes dijszabesl A tdbbi ad6 6s illet6k valtozatlanul a 2012-es szinten marad.

A kdpviseld-testillet egyhangflag j6vdhaglta a fenti javaslatot az 112012-es sz.
dnkomiinyzati rendelete 6s a62 dv felettiek ds a15 dv alatti gyerekek szrirnrira az illetdk
csdkkentdsdt a 2012-es szint.e.

6, A kizsig is a Vajkai Kbzbittokossrig kiiziitt kijtendd szerzdddsek megtdtg)ttld.sa ds
esetleges jdvdhagydsd

A polgennester felkdfie a kdpvisel6-testiiletet akdzsdg 6s aVajkai Kdzbirtokossdg kdzti
szerz6ddsekhez fiizdtt javaslataik ds 6szrevdteleik beterjesztds&e.

A. Oross k6pvisel6 javaslatot tett szez6d6skdtdsre, konkrdtan a vajkai kataszteri tertilet
351/3t 555/1,2;428 sz. parcell6in 16v6 helyi utaka glob6lisan 1,- eru66rt.

A polgtumesler megkerdezte, midrt kdtne a Vajkai Kdzbirtokoss6g egy ilyen szerz6ddst
a ktizsdggel, mikdzben a k6pvisel6-testiilet m6g rnindig nem ddnttitt a m6sodik b6rleti
szerz6dds j6vahagy6sdr6l (lisd a mell6klelet)? !

Z. Szalay kdpvisel6 igy reagrilt, nem tudta, hogy a Vajkai Kdzbirtokossag a helyi utal<ra
vonatkoz6 b6rleti szerz6dds megkdtdse ndlkiil nem kijti meg a kdzseggel amrisik bdrleti
szez6d6st, ezdrt a k6pvisel6-testiilet diintdsenek elhalasztasdt feleslegesnek tartja. Abban az
esetben, ha a kdzbifiokossrig megk6tn6 abdrleti szerz6ddst ahelyi utaka, Z. Szalay ds A.
Oross kdpvisel6k javasoljrik a kdpvisel6-testiilet d6ntds6nek elhalasztaset annak az
ingatlaffrak az atr',thizAsa tgy6ben, amelyre a nyugdijasotthon, lak6hdzak, esetleg utak
l6tesitdsdt teNeztdk, a kdzbirtokoss6gokdl s2616 rlj tijNdny elfogad6sa utdnra (val6sziniileg
ez dv mdrciusdJ.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag egyetAlett Z. Szalay es A. Oross javaslat6vel.
A polgtumester azt javasoha, a k6pvisel6k egyike kdpviselheti a testilletet

a kiizbirtokossdggal folltatott targyaldsokban.



Akdpviseld-testi i ler megegyezefl.  hog)
a kiizbirtokossag kdpvisel6i.

a k6vetkez6 iildsre meghivdst kapnak

7, A kbzsdg ds a Vajkai Kbzbittokoss.ig kbzttft Hitehdf szerzdddsek megtirgtaldsa ds
esetleges j6vdhagydsa

A polgarmester fe1k6fte a kdpvisel6-testtletet az ingatlan addsvdteli szez6d6sekhez fiizdtt
jar aslataik es eszrevdleleik bererjes,/rdsere.
L Addsvdteli szerz6dds a kiizseg (vrsdrl6) ds J. MakkiovA (elad6) kdzdtt a kdvetkez6

ingarlanok eladdsa iigy dben:
- a vajkai kataszteri teriileten 1471 m2 nagysagban (egy€b tertlet 6s udvar)
- a keszcjlc6si kataszteri teriileten 353 rt' nagysAgban (bedpitett teriilet 6s udvar)
297,20 eulo teljes dsszegdd.

A ldpvisel6-testtilet egyhangulagj6vAhag]'ta a fenti ad6sv6teli szerz6dds al6irfs6t.

2. Ad6svdteli szerz6d6s a kijzsdg (e1ad6) -es A. Szalay 6s felesdge (vds6rld) ktizdtt a vajkai
kataszterben l6v6 ingatlan eladris6r6l 67 mr (vizfeliilet) 737,- eur6 teljes dsszeg€t.

A k6pvisel6-testiilet egyhangtlagj6vihaglta a fenti ad6svdteli szez6dds aleirdset.

8, Vita

D Az iildsen rdszt vett O. Zsigray helyi lakos, aki el6adta ajelenldv6knek, milyen
agroturisztikai tevdkenysdget fol)tat, 6s felk6rte a k6pvisel6-testiiletet a helyi sportp6lyin 16v6
6ltiiz66pijlet esetleges bdrbead6sfua e tev6kenysdgeinek kitedesztds6re.

A k6pvisel6-testiilet egyhangflag egyetalett O. Zsigray kdrdsdvel.

TovAbbA el6adta javaslat6t akdzseg mint dnkormanyzat bekapcsol6daset a doborgazi
magyar tannyelvii alapiskol6val kdzds agrotuisztikai projekthez.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag egyetdfiett O. Zsigray j avaslatrival.

> A polgarmester megdrdezte A. Oross kdpvisel6t, val6bar alAir6sokat gyiijt-e, ds ha igen,
milyen iigyben?

A. Oross azt viilaszolta, hogy igen, aliirrisokat gyiijt a kiivetkez6 iigyekben:
1 .teriiletrendezdsi telv kidolgozdsa a kiizsdgben, 2. ttibb min12-szintes dpiiletek 6pit6se ellen a
kiizs6gben.

A polgrirmester megkerdezte A. Oross kdpviseldt, akdzsdg polgarakdnt feltehet-e neki
n6hfny kdrddst a petici6val kapcsolatban.

A kgpvisel6 egyetdtett.
A feltett kdrddsek utiin a polgamrester mint a kdzseg polgara meg6llapitotta, hogy nem

im6 al5 a kdpviselii petici6j6t, mert a vAlaszok nem voltak teljesek, szakmaiak, vildgosak 6s
megalapozottak, s6t a polgtuok fdlretajdkoztatasdhoz vezetnek, 6s a tefiiletrendez€sei terv
kidolgozdsa a,kijzseg szarntua anyagilag megterhel6 6s lblesleges volna" mivel k6tezres
lakossAgszdm alatt a kiizsdgeknek nincs ilyen kdtelezettsdgiik.

A. Oross kdpvisel6 megkdrdezte a polg6rmdstert, ha mrir a,polg6rok f6lrevezetes6r6l"
beszdliink, rdszvdnyese volt-e 6 2008-ban az SPR v6llalatnak, 6s az-e ma is?

A polgiirmester nem tudta. hogy fligghet ilyesmi 6ssze a petici6val, de v6laszolt, hogy
soha nem vett 6t reszvdnyeket, 6s nem fizetett 6ttik, ezdrt nem volt ds ma sem bejegyzett
r6szvdnyes semmilyen vAllalatnAl, 6s bemutatta a kdpvisel6knek a vagyonbevallasat.



Felsz6litotta A. Oross kepvisel6t, hogy ha k6ts6gei vannak a hitelesseget illet6en, forduljon az
illetdkes szervekhez, kiildnben ne tegyen ilyen dllitdsokat.

B. Varga k6pvisel6 visszat€rt az eredeti kdrd6shez, a k6zs6g teriiletrendezdsi tervdhez, 6s
.igy nyilatkozott, hogy 6 nem t6mogat egy ilyen igdnyes projektet, mivel vannak m6r
tapasztalatai a kdzsdgekdl, amelyeknek van teriilelrendezdsi teNiik a saj6t szakmrijrib6l, ds
felhozott ndhAny pdldet (pl. az egdsz projekt anyagilag megterhel6 6s minden v6ltoztat6s6rt
kiildn fizetni 6s kdrvdnyezni kell, miktizben nem biztos, hogyj6v6lesz hagJwa). Ezek alapjrin
javaslatot tett a kdpvisel6-testliletnek, hogy az esetleges nagyobb dpitkezdsek, nagym6retii
dpitmdnyek tervei a vajkai kataszted teriileten, legyenek individudlisan megt6rgyalva 6s nem
komplex m6ddn (tediletendez6sei terv altal).

A kdpvisel6{esti.ilet elfogadta B. Varya javaslat6t.

> A polgtumester t|jdkoztatta a k€pvisel6-testiiletet, hogy a kor6bbi hatArozat drtelm6ben
a kdzsdg jog6sza az irjrafelhasznrilisi alap iigydben felsz6lit6st kiilddtt Doborgaz kdzsdgnek,
amelyben 2.053,16 eur6 kifizetdsdt kd .
) A polgrirmester betedesztette A. LiptaiovA kdnr'dnydt, aki a keszdlcdsi kataszte teriileten

ldv6 csal6di hriza el6l k6ri a szil6rd kdziissdgi hulladdk 6s a mrianyaghulladdk
elszillit6s6t.
A kdpvisel6-testiilet egyhangflag j6v6hag)-ta a fenti k61v6n,'t.

F A polg6rmestet tii'kodatta a kdpvisel6-testiiletet egy helys6gndr.tibla eihelyezdsdr6l
sebessegcsdkkentds vegett a vaikai kataszteri teriilet kdriili bekijt6riton.
) K. Pajliova k6pviselti felk€rte a kdpvisel6-testiiletet a MikulAs-iinnepsdg t6mogatAstua
50.- eur6 ertdkben.

A kdpvisel6-testiilet egyhangrilag j6vdhag).ta K. Pajliova kdrdsdt.

9, Az iilds lezdnisa:

Az iil6s v6gdn a polgiimester megkiiszdnte a jelenl6v6knek a javasolt hat6rozat
elfogadds6t 6s a r6szvdtelt, ds lezlta a kepvisel6-testiileti t1l6st.

Hitelesit6k:

Gabriel Oross

Vajka,2012. 12. 14.
-'--\/-

zlz/ ,
In;6onald AIt6

polg6lmester

Blazej Vargs



A vajkai k6pvisel6-testiilet
2012. december 6-i

t3/2012 sz.hatirozata

A vajkai k6pvisel6-testlilet 2012. december 6-i iildsdn a kdvetkez6hatarozatolho^al

A vajkai kdpviselii-testiilet

A ,  tudomdsu l  vesz i  :

1. jelen jegyz6kdnyv hitelesit6inek meghatarozas6t,
2. a j egyz6kdnnvezet6 meghaterozris6t.

B .  j6vnhagy ja :

1. az iil6s pro$amj6t A. Oross k6pvisel6 m6dositdsaival,
2, akdzseg 7/2072-es ijnkom6nyzati rendeletdt a 2013-as 6we,
3. ad6sv6leli szerzbd€s alitir{sit ak6zsdg (v6s6r16) 6s J. Makkiov6 (elad6) kdzdtt

a kijvetkez6 irgatlanok elad6sa iigydben:
- a vajkai kataszte tedileten 1471 m'nagysdgban (egy6b teriilet 6s udvar)
- a keszolcdsi kataszteri teriileten 353 m2 nagysagban (bedpitett teriilet 6s udvar)
297,20 eur6 teljes iisszegAl,

4. ad6svdteli szerztidds aldir6s6l a kijzs6g (elad6) ds A. Szalay 6s felesdge (v6s6rl6) k6zijtt
a vajkai kataszlerben 16v6 ingatlan elad6srir6l 67 m' (vizfeliileo 737,- eur6 teljes
6sszegert,

5. a nagyobb dpitkezdsek 6s naglandretii dpitmdnyek 6pitds6nek individurilis elbir616sdt
a kdzsdg teriileti tervez6se szempond6b6l, azaz nem komplex m6don (teriiietrendezdsi
terv altal),

6. a Mikul6s-iinnepsdg t6mogatds6150,- eur6 dfidkben.

C.  egye t6 r t :

1. a spotpdlya cjltiiz6dpiilet6nek esetleges bdrbeadasaval agroturisztikai cdloka Ondlej
Zsigraynak,

2. a kiizsdg bekapcsoldd6srival a doborgazi magyar tannyelvii alapiskol4val kiizds
gyermek-agrotu sztikai projektbe,

3. A. Oross k6pvisel6 javaslat6val az dntom6nyzali rendelet 6ldolgozrisrira,
4. A. Orcss k€pvisel6 megbizrisrival a t6hoz val6 biztons6gos hozzdfdrds biztositastu6l
a gyalogosoknak 6s kerdkp6roz6knak,
5. Z. Szalay 6s A. Oross kdpvisel6k javaslat6val a nyugdijasotthon dpitdsdre 6truhdzand6
ingatlanr6l sz6l6 diintes elhalasztdsar6l az rij kitzbirtokossagi tdrydny elfogadesa ut6nra.



/

I ) ,  e l rende l i :

l. a polgiixmestemek a kiizs€g 6s J. MakkiovS kdzdtti adasv€teli szerz6d6s aliirds6t
a kiivetkez8 ingatlanok iigydben: - a vajkai kataszteri tertileten l4?l m2 nagysdgban
(egydb terlilet 6s udvar)

- a kesz6lcdsi kataszteri teriileten 353 m' nagysdgbar (bedpftett teriilet 6s udvar)
297,20 eur6 teljes dsszeg€rt,

2. Adasvdteli szeEodds al6ids6t a kozs€g (elad6) 6s A. Szalay ds felesdge (vdstixl6)
kiiziitt a vajkai kataszterben ldv6 ingatlan elad6s.4r6l 67 m' (vizfeliilet) 737,- e'x6
telj€s osszeg&t.

Vaika,2012.12. 14. GI^
Ing. Donald A116

polgarmester



Ki eg dszftds a j egyz6kii ny v h dz,

amely a 2012. december 6-dn 18:00-i kezdettel d vajkai k|zsdghdza
iilastemdben turtoft rendkiviili kdpviselfflestiileti iilasen irddotl

A v sj kai kepvis elfi-testiilet
13/2012 sz. hatdrozats

Az Uldst Ing. Donald A116, a kdzsdg polgiirmestere (a tovribbiakban ,,polgAmester")
nyitotta meg ds vezette. A polgamester megallalitotta, hogy ajelenldti iv alapjin az Osszes
kdpvisel6 jelen van, igy az iilest hatfuozatk€pesnek nyilvAnitotta. Ajegyz6kdn).v
hitelesit6inek Gabriel Oross 6s Icistina Pajliovd k6pvisel6ket jeliilte meg.
Jegyz6kdrywezet6nek a kdzsegi hivatal alkalmazottait, Anik6 Berndthovat ds Edka Sziicsot
jeliilte meg.

A polgarmester eztton Ing. BlaZej Varg6t nevezi ki rij hitelesitdnek, mivel cabriel Oross
k6pvise16, az ismdlelt felsz6litrsok ellendre is visszautasitotta ajegyz6kdnyv aldirrisdt, ds nem
adott meg irdsban semmilyen relevdns dllisfoglali$t az alair6s visszautasitiisdt
mesindoklard6.

Vajka, 2013. 9. 13.

/t4
Ing. Donald A116

polgdrmester

'ri


