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1. Az iilis megnyitdsa
A kepvisel6-testiilet ildsdt Ing. Donald Allo polgdrmester 1r rovibbiakban ,.polgermestef')
nyitotta meg 6s vezette, aki megallapilotta, hogy ajelenldti iv alapj6n n6gy k6pvisel6 van
jelen, a testiilet teh6t hat.irozatkepes. Jegyz6k6nyv-hitelesitdknek Kdstina Pajliov6 6s Zolt6n
Szalay kdpvisel6ket jelijlte meg. Jegyz6kdnywezet6nek a kdzsdghriza alkalmazottrit, Erika
Sziicsijt j elitlte meg.

2. A progtum elfogaddsa
Az iilds programj6t a kepvisel6-testiilet A. Oross k6pvisel6 javaslata alapj6n egyhangflag
elfogadta (kiegdszitve a 3. 6s 5. ponttal)

3, Hatdrczatoh teljesitisdnek ellendruise
A polgrirmester t'jekoilatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy 20i3. mdrcius 27-6n akdzseg 6s
aPPA Bratislava kiizdtt alAirasm kedilt a 8000019 sz. vissza nem tddtend6 tAmosatasr6l
s2616 szerz6dds a halottaskdnlv fehljitdsa kapcsAn.

4. Kbzb es zetzds megtdtg)al ds s
A kepvisel6-testiilet egyhangirlag elfogadta a penziigyi-szociilis-teNezdsi bizofisag javaslat6t,
hogy a kdzbeszerzdseket, i11. a piackutatasokat tovabbra is a polgdmester fogja v6gezni,
akinek teljes bizalmat adnak a tArgyalt iigyekben (ld. az iqisbeli egyetdfidst).
Tov6bb6 a k6pvisel6-testtilet egyhangirlag elfogadta az 6pil6jiigyi 6s szolgaitatasi bizottsAg
javaslat6t, hogy a besz6llit6k rrrunkait tovibbm is a polgiirm€ster veszi 6t, akinek teljes
bizalmat adnak a t.irgyalt iigyekben (1d. az irasbeli egyetdrtist).

A polgdxmester telkefie a kepvisel6-tesli.lletet a kijzseg Es a ZONEX Kft.. Ldva kdzijtti
kdlcsdn-el6szerz6dds ds kdlcsiinszez6des al6i16stua 18.170.,r10 € Atdkben.
A k6pvisel6-testtilet egvhanguhg j6vdha$'1a a szez6d6sek a16ir6s61 a polgtumester javaslata
alabi6n.



Tov6bbd akdpvisel6 kdrte a kdpvisel6-testiilett6l 50,- €-s rrimogat6s j6v.ihagy6sdt ab6si
horg6szversenl're.
A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag j6vdhagl,ta a tdmogatAst a polgdmester kdrdse alapjAo.

A polgannester diktafon megv6sdxldsat javasolta a k<izseghtiza rdszdre a kdpvisel6{estiileti
ii16sek61 val6 hangfelv6tel kdszitdse cdlj6b6l, hogy ajdv6ben ne kertiljdn sor fdlredrt6seke.
Minden iildsdl rdvid jegyz6kiin]"v kdsziil, amelyhez melldkletkdnt lesz csatolva az iildsdl
kdsziilt hangfelvdtel.

A kiizsdghdza alkalmazottja, Erika Sz0cs kdrte egy 20,- €-s tdmogatds j6vAhagydsdt minden
kdpvisel6-testiileti iildsen val6 rdszv6teldfi 6s a jegyz6kdn)-vek irdsddrt mint
jegyz6kdnywezet6knek Anik6 Bem6thovA 6s a maga rdszdre.
A kdpvisel6-testiilet egyhangrilag elfogadta Erika Sziics j avaslatSt.

A polgrirmester kdrte a kdpvisel<i-testiiletet a kdzsdg ds Tibor Sziics kdziitti szes6dds
al6ir6sAra asztalosi muntrik elvdgzdsdre a k6zsegh|z6$,
A kdpvisel6{estiilet egyhangflag j6v6hagy'ta a szefl5des al6irds6t a polgfumester javaslata
alapjdn.

A polgtumester K. Pajliov6 6s Z, Szalay kdpvisel6ktel megbeszdlt ndhdny tov6bbi kerddst
a Szelt Istviin-nap szeNezdsevel kapcsolatban.

B. Varga kdpvisel6 megkdrdezte a polg6rmestert6l, milyen m6don lesznek biztositva
a kiizleked6si jelek a kdzsdgben. A polgiimrester az1 viiaszolta, tart6s kitzleked6si jelek
beszerzdsdt teryezi egy besz611it6t61, aki a tAblfkat nemcsak beszdllitja, hanem el is helyezi
a kdzsegben.

5, A Vajkai Kdxbirtokossrig hompenvicirijdnak javaslata
A. Oross kdpvisel6 javaslatot tett, milyen m6don kellene megoldani a Vajkai Kdzbirtokossrig
kdzsdggel szembeni kompenz6ci6jr4nak k6.dds6t, amir6l telefonon miir t.irgyalt Arp6d
Figur6val, a Vajkai Ktizbirtokoss6g elndkdvel is. Egy szerz6ddsr6l kellene megrillpodni,
amelyben kompenzdci6kdnt a kdzsdg kdmd a 349; 35111,2,3,4t 352/1; 555/1,2: 428 sz.
parcellakat a vajkai kataszterben dsszesen 1,- €-s Ardrt.
A polgrirmester alaa k6rte A. Oross kdpvisel6t, javaslatiit le{essze a Vajkai Kiizbirtokossiig
szervei, ill. kiizgyiildse el6.
A k6pvisel6-testiilet egyhangtlag j6v6hag)'ta, hogy A. Oross kdpviseki, aki ezzel egyet6fiett,
javaslat6t terjessze a Vajkai Kdzbirtokoss6g szervei, ill. kdzgyrilise el€.

A. Oross kdpvisel6 ezut6n k6fie a polg6.mester, tiimogassa j avaslal 6t a k6zs€g szavazatdt al.
A polgdrmester kijeientette, hogy termdszetesnek taltja ajavaslat trimogatdsat, mivel
a kdlvisel6{esti.ilet ddntdsdnek ez felel meg.

6, Az iilds lezdrdsa
A polgamester kdszijnetet mondott a kepvisel6knak a hatarczaljavaslat elfogad6s66rt 6s
a rdszvdteldrt 6s leztuta a kdpvisel6-tesliileti iildst.
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