
Jegtzdkbnye
d vajkai kdpyiselLtestiilet sotunklvfili il&6rtil, amelyre 2013, mdrcius 4in 18:30 drai

kez.lettel kefiilt sor a Vajkai Kbzsdgi Hivatal Ustermdben

Jelenldvdkt qjelenldti fu szefint

Program: L Az ilis megnyitdsa
2. Az :iiks programjdnakj'vdhagtdsa
3. A 2013-as kahsegvetdsijaraslat megtdrg)aldsa (a bdrkiltsdgek
megtLirg)a isa)
L Egdb altwilis kerddsek
5. Az lds lezdrdsu

1, Az filis megntitdsa

A kepvisel6-testiilet iileset lng. Donald A116 polgannestef (a tov6bbiakban
,,polgdrmestef') nyitotta meg ds vezette, aki meg6llapitotta, hogy ajelenl6ti iv alapjdn n€gy
k6pvisel6 van jele.r, igy a testolet hatrirozatkdpes. Hitelesitdknek Gabdel Oross 6s Mgr.
Zoltan Szalay kdpvisel6ketjeliilte ki. Jegyz6kdnF.vezet6knek a kitzsegi hivatal alkalmazottAt,
Edka Sz{icsi,t j eliilte ki.

2, Az tilds prcgramjdnak jdvdhagdst

A G. Oross kdpvisel6 javaslatota 4. pont teljes kihagyris6t, vagy annak konkretizrilaset.
A polgiirrnester mgaszkodott a4. pont elnevezds6hez, mivel olyar tdm6k is te t6ke

keriilhetnek, amiket m6x a multban megt6xgyaltak.

A k6pvisel6-testtileti iilds prograrnj6t a kdpvisel6k egyhangrilag j 6vrihagl,trik.

3. A 2013-as kAftsCgvetisi jqvaslat megtdrglaldsq (q be*iiksdgek megtdrgJ/aldsa)

A polg6rmester felhi\,'ta a kdpvisel6-testiilet figyelmdt alra, hogy az elmrilt dv ki6rt6kel6se
alapj6n (lsd. a kiizsdg 2012-es eyi zirszernadasa) remek 2012-es 6vet zirt a kdzsdg, 2013-ban
neh6z 6v viir riink, mivel mind a Szlovrikiai virosok €s falvak t6rsdasa (ZMOS) mind
a kormiiny rdszdr6l a megosztott ad6 csiikkentdsdtjelentettdk az elmflt dvhez k6pest.

A polgarmester fehi\4a a jelenlev6k figyelm6t ana, hogy a ktiltsegvet6si javaslat
megLirgyaliisakor kdriiltekint6en jdrjanak el, 6s tudatositsdk, hogy a megemelt bdrkdlrsdgek
nemcsak a 2013-as dvben terheik a ki,zsdg kdltdsgvetdsdt, hanem az elkijvetkez6 dvekben is,

A kdpvisel6-testiilet 4 benyrljtott b6remeldsi kdrvdnl.t tanulmrinyozott et a kdzsdg
alkalmottjai rdsz6r6l.

B. Varga a kdrvdnyek elfogad6s6t j avasolta, amennyiben a kdltsdgvetds megengeni.
G. Oross k6pvisel6 hozzifizte,hogy az akalmazottak bdrei 7 dve nem voltak

megemelve, ezdrt ama alkalmMottak bdrtdnek megehel6sdt is felvetette, akik nem nyijtottak
be baemeldsi kdrv6nlt.

Ezzel ajavaslattal a kdpvisel6-testiilet nem drtett egyet, csak a kdry€n)'t benyijtott
alkalmazottak beremelds€\ez ragaszkodott.

A kdpvisel6-testiilet elfogadta a benyijtott kdrvdnyek teljes m6rtdk{ elfogadris6t:



l. Erika Sziics 6llandd munkaviszonydnak teljes munkaid6re val6 megemel6s6t
2. Mdria Szalayovri 6lland6 munkaviszonyrinak teljes munkaid6re val6 megemeldsdt
3. Adk6 Bem6thov6 havi b6rdnek l0%-kal val6 megemelesdt

4. Zoh4n Szalay t,a\i b€r6nek 20%-kal val6 megemel€sdt.

Ebb6l kifoly6lag a kepvisel6-testiilet a2013-as a kdltsdgvet€si javaslat a fent emlitett
bakitlts6gekkel val6 megemel€set.

1, Eg)db aktutilis ker.ldsek

{ 
polgrirmester taiekoz]latta a kdpvisel6-testiiletet a Vodohospodirska vistavba- val, S. p.,

Bmtislava, val6 tdrgyaldsr6l.

Hahirczat jdvdhsgtdsa:

A vajkai kdpvisel6-testillet a prcgrarnpontok es az ec)ol4toz fizltt megjegyzdsek ds
hozzriszdl6sok megtdxgyalisa uldr a kdvetkezlt fogadta eI:

Hatdrozat 2/2013-OZ

A vajkai kdpvisel6-testtilet

A. Tudomisul veszi 6s j6vd hagyja:

1. Az til6s programj6t

2. A benyrjtott k6rvdnyek teljes m€rtdkii elfogadas6t:
- Erika Sztics rilland6 munkaviszonydnak teljes munkaid6re val6 megemel6s6t
- M6ria Szalayovri 611and6 munkaviszonyiinak teljes munkaid6re vald megemeldsdt
- Adk6 Bem6thov6 havi bAdnek 10%-kal val6 megemeldsdt
- ZoltAn Szalay havi bdrdnek 20%-kal val6 megemel6s6t.

3. A ktjzs6g kdlts€gvetdsi javaslat6t a megemelt bdrkdltsegekkel egyiitt a 2013-as 6vre.

B. Elrendeli:

l. A polgfumestemek az elfogadott a2073-as dvi kiiltsdgvet€si javaslat (a m€gemelt
b&kdltsdgekkel egyiitt) kiffiggesztdsdt a hivatali informrici6s Libl6ra.



5. Az Bl6s kzdrdsa
Vdgezai! 

,a nolg6rm. cster megktiszdnt€ ajelerlev6knek a felvetett hatfuozatok j6vihagyds6t,
a resztvetelt es az lfldst berekeszette.

Je$/zdkdnw-hite lesit6k :

Gabriel Oross

Vajka,2013. 03. 04.

,/-'"t"
tnf. oonata Atto

a kdzseg polgirmestere


