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1, Az iilds megnyitdsa
A kdpvisel6-lesttilet alakul6 iil6s6t Ing. Donald A116 iiolgtumester (a tov6bbiakban
,,polgAmestef') nyitotta meg, aki megAllapitotta, hogy ajelcddti iv alapjdn h6rom kdpvisel6
vanjelen, a testiilet teh61 hatarozatkdpes. Hitelesit6knek Mgr. Zoltrin Szalay 6s hg. Alexander
Oross kepvisel6ket je161te ki. Jegyz6kijn).wezet6knek a kdzsigi hivatal alkalmazottjait, E ka
Sziicsdt 6s Anik6 Bemrithov6tjeldhe ki.

2, Az iilds progrumjdnak jdvdhagtdsa
Az iil6s programj at a k6pvisel6k a polg6rmesterjavaslata aladAn egyhangrilag j6vrihagl'tLk.
Lrg. Alexander Oross k6pvisel6 megk€rdezte apolgdmestert, hogy a diktaion korAbban
j6vdhagyott beszez6se milyen st6diumban van?
A polgdmester rigy vrilaszolt, mivel ezzel a feladat Ing. BlaZej Varga k6pvisel6 lett
megbizt'a, aki igazoltan hianyzik az ii16sr6l, nem tud ebben r. k6rd6sben nyilatkozn.

3, A kipvisel'-testiilet As q Vajkai Kijzbirtokosstig ki)zdlti egJ,iittmilkijrtis ettdigi ds tovdbbi
Iehe6sAgeinek, kdrdiseknek Cs felme ilt ptoblimdknak a megtdtgtaldsa
A polgarnester kdszijntdtte a meghivott venddgeket: Ing. A. ,F'igula ulat ds A. Bittera urat a
Vajkai K6zbirtokoss6g, valamint M. Sechny urat a CRESCO V/ater park Kft. r6sz6r6l. Mivel
az elmilt iddszakban probldmrik meri.iltek fel a kdpvisel6-testiilet rdsz6r6l a Vajkai
Ktizbirtokossriggal, illefve a CRESCO Water park Kll.-vel szemben, a polgrirmester
megnyitotta a vitft a kdrddses iigyek tisztdz6sfra.

A. Oross kdpvisel6 megk6rdezte a polgemestert. mi ennek a ta16lkoz6nak a cdlja,
mivel 6 nem 16tja ertelmdt.

A polgdrmester fgy vdlaszolt, hogy most adott a lehei6sdg minden megvalaszolatlan
k6rdds €s a tovdbbi egyiitimiikiid6s megbeszdl6sdr€. .

A. Oross kdpvisel6 ugy nyilatkozott, kdr, hogy a kijzbiftokoss6g kdpviseldivel val6
tal6lkoz6n csak most keriilt sor, 6s az 6ltaluk felhozott javasiatot inkdbb ultim6tunmak tudja
lekinlel)i. minlqem komoly ajdnlalnoL.



G. Oross kdpvisel6 hozzAbtIe. hogy az eddigi javasierokat a k6pvisel6-testiilet nem
hagga j6v6 6s vdr a tovabbi javaslatoha. A felhozott javaslalor ,,zsarol6snak" tekinti, mintha
,,nyomas alatt" - vagy al6rijuk, vagy neml

A. Bittem, a kdzbifiokossAg alelndke A. Oross kdpvisel6 szavaira reagiilva
megkdrdezte, hogy allithatod, hogy ,,a tal6lkoz6ra csak r-'1ost keriilt sor", mikijzben az 6
rdsziilc6l mrir kdtszer r6szt vettek a kdpvisel6-testiilet iildsdn, €s bemutatt6k a j avaslataikat? !

Ing. A. Figura, a kiizbifokoss6g elndke megmagyarAzta A. Bittera javaslal6t, amellyel
egyetdrtett, 6s mege(isitette, hogy mrir k6tszer rdszt vettek rr kepvisel6-testiilet tildsdn, ds
megvrilaszoltak milden k€rddst, mikiizben elisrneri, hogl/ 6 szemdlyesen nem vett reszt
ezeken a tdrgyal6sokon, 6s A. Bittera, a kiizbirtokossag aichdke 6s a kdzbirtokossag egy
masik tagj4 Zoltan Jant6 k6pviselte 61. Tovabbd kitaft amellett, hogy a ktlzbirtokossag
javaslatai mindig megfelel6ek voltak annak ellen6re is, hogy e i<dpvisel6-testiilet nem haglra
6ket j6vr1, 6s szednte korrekt felteteleket tafalmaztak rninclkdt fdl sziim6ra. G. Oross
kdpvisel6 javaslatrira rigy reag61t, hogy ez nem volt ,,zs'alol.4s", hanem koffekt javaslat.
Hangsilyozt4 hogy a kdzsdg ds a kdzbirtokossrig kdzijtt Atlagon feliili kapcsolatnak kell
fenn6llnia (amelynek megfelel a beadott javaslat is), hogy a jdv6ben is lehetsdges legyer az
egytittmiikitd6s.

Ing. M. Sechny el6adta beszrinoldj6t, amelyben a CRESCO Water park Kft.
projekq6r6l, az ad6kr61 6s a tov6bbi egyiittmiikddesr6l volt sz6. Tovebb6 figyekneztette a
kdpvisel6-testtiletet, hogy a k6zs6g a szirryogok permetezdsdn kiviil semmit nem nyijtott az
ad6fizet6knek a vajkai t6 rekre6ci6s 6vezet6ben,6s hangsulyozta, hogy amennyiben a
jciv6ben az ingatlanad6kat rendszerszeriien n6ve1n6k, rijabb l6p6seket kellene tenniiik, pdldeul
besziinletni a tijmeges dpitkezdsi engeddl}1. A. Oross kdpvisel6hez fordult , szeretndm dnt6l
megkdfdezni, On most itt kicsoda? A kdpvisel6-testiilet tagia vagy melyik bizottsagnak a
tagja? A kiizbirtokossdgot kdpviseli, yagy azt a csopofiot, arnely perben rill a ,,Vajkai t6"
projekttel, vagy sajdt mag6t kdpviseli, mefi ha j61 tudom, fiibb t6rsasdggal is perben rill a
..Vajkai ro'- projeknel kapcsolatban. mivelhogy dmek is f i izuJnek erdekei hozzil. ugyanis ran
ott egy hdtvdgi h&a?

A. Oross kdpvisel6 a kaivetkez6k6lp reag6lt: Mi kiize Onnek ehhez?
G. Oross hozz6tette, ez az 6 mag6niigye.
A. Oross 6s G. Oross kdpvisel6k felilltak €s sdrt6ddttcn elhag),tiik aznle$, azzal,hogy

ezennel vdgeztek a tArgyalassal.
Ing. A. Figua megkdrdezte A. Oross k6pvisel6t .- midrt s6rt6dsz rii,eg, lisz Mert

vagpnk itt, hogy nindent megbeszddiint, gyere vissza!
E. Sziics jegyz6kiin).wezet6 megkdrdezte a tivoz6 l(e?\,ise16kr6l, hogy visszatdmek-e

m6g a tdryyalAsra ennek a programpontnak a lez:irita utAn, hogy a tdbbi fontos
prograirponlor megltugyaljell

G. Oross ugy vdlaszolt, senmikdpp sen tdmek visszzr!

Mivel a k6t kepvisel6 elhag]'ta a kdpvisel6-testiileti tilist, s igy az hatdrozatk€ptelennd
v51t, a polgrirmester lezfuta az iilest!.

Ajelenldv6k foll'tatt6k a szabad ..,it6t a keletkezett helyzetet 6s ezt a programpontot illet6en.

4., 5., 6. programpont nem keriiltek megrdrgyalism
Hat6xozatok elfogad6sa:
A vajkai kdpviselii-testiilet a programpontok ds a hozzdjuk beny.ijtott dszrevdtelek
megtdrgyaldsa utan a kdvetkez6ket fogadta el:
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Vajka kdzsdg k€pviseld-testt{ete

A. Tudomrisulveszi 6s j 6 v d h a gy j a :

1. A kepvisel6-testiileti iil6s progamjal.

7 .  Az  i i lCs  Iezdrdsa :

Az lllds v€g6n a polg&mester megkdszdnte a jelenl6v6knek
elfogadesat 6s a rdszvdtelt, €s lez6rta a k€pviseld-testiileti tildst.
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A vaj kai kdpvis e 16- tes t iilet
5/2013 sz hatuirozata

Az iildst Ing. Donald A116, a kiizsdg polgarmestere (a tov6bbiakbar ,,polg4rmester,,)
nyilotta meg ds vezette. A polgfumester meg6llapitotta, hogy ajelenldti iv alapjrin hdrom
kdpvisel6 van jelen, igy az iildst hatarczatkepesnek nyilvanitotta. Ajigyz6kdnlv
hitelesit6inek Mgt. Zoltin Szalay 6s Ing. Alexander Oross kdpvisel6ket jelitlte meg.
Jegyz6kiin).wezetdnek a kdzsdgi hivatal alkalmazottait, Anik6 Bern6thovet ds E ka Sziicsdt
jelitlte meg.

A polgdxmester eztton Anik6 Bemrithovd jegyz6kdnln"vezet6t nevezi ki rij hitelesit6nek,
mivel Ing. Alexander Oross kdpvisel6, az ismdtelt felsz6litrisok ellendre is visszautasitotta
ajegyz6kitn).v al6ilis6t, 6s nem adott meg ir6sban sernmilyen relevdns 6lldsfoglalist az
al6ir6s visszautasitris6t mesindoklard6.

Va jka ,2013.  11 .  14 .
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Donald A116


