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o vajhai kdpviselt-testiilet lildsdrol, amelyre 2013. dugtts?llts 30-tin 17:00 rirui kedettel

keriill sot a Vaikai Kbzsigi Hivatal iildrte ndben

JelenlCvdk:

Progrant:

megvltatasa

ajelekliti fu szerint

L Az tilis megnyifisa
2. Az i.ius programjAnak j6l,Ahagtisd
3. A nyugdijasnappal kctpcsolatos klrddsek megtitdtdsa
1. Kdrelmekkel ds bdrleti szerz6dtsekkel kapcsolatos kerddsek

5. Az til6s lezlbdsa

L Az ius megnyitdsa
A kdpvisel6;siiilet alakul6 iildsdt Ing. Donald A116 polgamester (a tov6bbiakban

,,polg6rmester") nyitotta meg ds vezette, aki megallapitotta, hogy ajelenldli iv alapj6n ndgy
k6pvisel6 van jelen, a testulet teh6t hattuozatkdpes. Hitelesitijknek Kristina Pajliovl ds G6bor
Oross k6pvisel6ket jeldlte ki. Jegyziikttn)'wezet6knek a ktlzrfgi hivalal alkahnazottj6t, Erika
Sziicsdt j elijlte ki.

2. Az iilds progromjdnak jdvrihogydsa
Az iil6s programjat a kdpvisel6k egyhangflag j6v6hag]tak.

3. A nyugrlijasnappal kapcsolatos kirddsek megvittttlist
K. Pajliov6 kepvisel6 1000 eur6s pglzdsszeg j6vdhagy6s6t k6rte a nyugdijasnap
megrendezdsdre.
A k€pvisel6-testiilet egyhangtlag j6vahag)'ta az 1000 eur,5s penzdsszeget a nyugdijasnap
megrendezdsdre.
K. Pajliovri kdpvisel6 tov6bb6 kdrte a kepvisel6-testiiletet, hcgy hagyjanak j6vri 32,59 eui6t a
gyemeknap sziim6ra az eredeti anyagi kereten feliil.
A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6v6ha$4a az eredeti aoyagi kereten feliili 32,59 eur6t a
gyermeknapra.

4, Kdretmekkel ds bi eti szerzftl^ekkel kapcsolatos kit lisek megvitdldsa

A polg.irmester el6tedesztette I. Szalayov6 kdrelmdt epiiletbgrldsre, 6s 6tadta neki a sz6t.

I. Szaiayov6 nyilatkozoft a 4/2013-as sz. kdpvisel6-testiileti l€tdrozat kapcs6n' kerelmezve a

bdrleti dij csiikkent6sdt 50,- eur6ra plusz rezsiktiltsdgek. Tov{bb6 apr6l6kosan megkonzultalta

v6llalkoz6si tervdt vegyesituu drusitdsa (drog6ria, dlelmiszer) 6s a kdrelmdben feltiintetett

pontoKat.

A. Oross kdpvisel6 javaslatot tett a kdzsegben a berleti frllrrtelek egysdgesitdsdrc minden

drdekl6d6 rdszdre.



G. Oross kdpviselri egyetdrtett A. Oross kdpvisel6 javaslataval, 6s hozzitette. ez{ltal a

kdpvisel6-testiiletnek leme mib6l kiindulnia. Tov6bb6 java.slatot tett minden eddigi bdrleti

szerz6dds kikeresdsdre, hogy legyen mib6l kiindulnia, mivel 6 eddig semmilyen szerz6d€st

nem l6tott.

A polgdrmester kijelentette, hogy szerinte nem kell feleslegesen halasztgatni a dolgot, 6s az

eddigi dsszes bdrleti dij megdllapodAs ftj6n lett meghatdrozva. Tovdbba t6jekoztatta a

kdpvisel6-testi.iletet, hogy A. Oross kdpvisel6 javaslatahoz szakefioi vdlemdnyeket kellene

kidolgoztatni a kiizs6g minden dpiiletdhez. A polgilrmester javaslatot tett egy bizotts6g

fel6llit6s6ra, amelyet G. Oross kdpvisel6 vezetne, tagjai A. Oross 6s K. Pajliova kdpvisel6k

lenndnek, 6s amely 7 napon beli.il meghatdrozza a b6rleti szerz6d6s feltdteleit, arnir6l I.

Szalayov6 kdrelmez6 is t6j6koztatva lesz.

A kdpvisel6-testiilet egyhangflag j6v6hag]'ta a polgtumesteriavaslatAt, 6s f€ltettdk a kdrddst I

Szalayov6nak, egyetdrt-e?

L Szalayovi egyet6fie1t, majd elhaglta az ii16st.

A polgtumester eldteiesztette A. Zsigray dpiiletbdrlesi kdreLmdt. ds Atadta a sz61 a

kdrelmez6nek.

A.. Zsi,glay konkretiz6lta k6relm6t az dpiiletbdrl6sriil, ds rdszletesen el6adta cdlj6t, ahogy

vdllalkoz6s6val kapcsolatos elkdpzeldseil es cdljait is.

A. Zsigay a kdvetkez6 feltdtelekkel kd11e az epiiletbdrlds j6aahagyasat:

- hattuozott id6 5 dv,
- k6th6napos felmond6si id6,
- 2100 eur6s 6vi bdrleti dij plusz rezsikdltsdg, a 293-as sz. 80 m2-es 6piiletert,

amelynek tulajdonosa Vajka kijzsdg az 505. sz. tulajdonlap alapjin, a 779/9-es
parcellin, a vajkai kataszteri tedileten,

- a bdrlds cdlja: flrisztika, kulturAlis ds miivel6ddsi tevdkenys€gek.
A. Oross kdpvisel6 hangsilyozta a bdrlds cdlja betafiasanak szilksdgess€gdt.

B. Varga k6pvisel6 k6rte a felt6telek kiegdszitdsdt venddgl6tdssal 6s a feltdtelek szeptembert6l

val6 6rvdnyess6g6vel.

A kdpvisel6-testiilet ismertette a kdrelmez6vel a szerz6dds automalikus felmonddsdnak

m6di6t a rezsikijltsdgek, ill. a bdrleti dij kifizet6s6nek elmulasztiisa k6vetkeztdben foly6 dv

dec. 15-ig, tov6bb6 a b6relt dpiilet dllapotrinak romldsa, ill. a bdrlds cdljdnak megsdrtdse

kdvetkeztdben.

G. Oross k6pvisel6 javasolta, hogy a bdrl6 kdtelez6en
v6ltoztat6st, esetleg munkAlatot a berbe adott dpiileten.

A polgdrmester dfiesitelte A. Zsigray kdrelmez6t, hogy
kdzsdgi tevdkenysdg el6tt tdjdkoztatja a bdd6t, hogy a
rendelkezds€reril l janak.,

jelentsen a bdrbead6nak minden

a bdrbead6 7 nappal bdmilyen
bdrbe adott helyisdgek a kilzsig



I

I A polgdmester javasolta A. Zsigraynak, hogy dolgozza ki 6s nFjtsa be a bdrleti szez6d6s
javaslat4t a kdpvisel6-testiiletnek 6s a kdzsdgi hivatalnak.

A. Zsigay egyetdrtett a szerz6des kidolgozesara ds a k6pvisel6{estiiletnek, ill. a kijzsdgi
hivatahak val6 benytjtiisiira tett javaslattal.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6vdhagya a fenti feltdteleket A. Zsigray k6relmez6
dpiiletbdrl6si k6rekn6hez.

A. Zsigray bejelentette teNezett munkalatait, ablakcserdt, ajt6cser6t (2x), k6lyhacserdt, kdt
kamr6t 6s festdst, amikre k6ri a kdpvisel6-testiletjdvdhagydsAt.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag egyetdrtett A. Zsigray k&dsdvel, aki ene mindentinek
kiiszdnetet mondott, 6s elhaglta az ii16st.

A polgamester tajdkoztafta a kdpvisel6-testtiletet a Kdrnyezetvddelmi Alap,,A kdzsdgi
hivatal erergiagaizddlkodrisd.nak javitasa" elnevezdsri projek1j6r6l, amelyben tet6javitrisr6l,
dpiiletszigeteldsr6l 6s a fritds rekonstmkci6jir6t van sz6. Ezt kdvet6en el6terjesztette a
kidolgozott dokumentrici6t, amelynek elk6szitdse 995 eu6ba kedilt 6fava1.

E, Sziics alkalmazott kdrte, hogy kediljenek megtargyaldsra az el6z6 ti16s meg nem tdxgyalt
ponqal.

E. Sziics alkalmazott felvetette a kdpvisel6-testiiletnek, hogy hagyjdk j6v6 a jegyz6kdnyvek
szlovdk nyelvr6l magyar nyelvre val6 forditdsdnak tdrv6nyb6l ered6 biztosit6sara 10
eur6/fordit6s kiaddst.

G. Oross kdpviselti javasolta, hogy ezt a k6r6st Z. Szalay k€pvisel6 jelenldt6ben ttugyalj6k
meg, 6s A. Bemrith alkalmazottnakjavasolta ezt a feladatot kiadni.

B. Varga kepvisel6 javaslatot tett, hogy a fordit.isokkal szakdrt6t bizzatak meg.

Mivel B. Varga 6s K. Pajliov6 kdpvisel6k Ltmogattdk a javaslatot, A. Oross 6s c. Oross
kdpviseliik pedig tart6zkodtak, B. Varga kdpvisel6 javaslat6t j6v6hag)1dk.

E. Sziics alkalmazott k6rte a kdpvisel6-testiiletet, hogy trirgyalj6k meg a betedesztett
javaslatokat a helyi hulladdkilletdk kifi zetdsdnek eltitrldsdre.

A kepviseld-testiilel egyhangilag j6v6hag)'ta a beterjesztett iavaslatokat a helyi
hulladdkilletdk eltiirldsdre.

E. Sziics alkalmazott kerte a kdpvisel6-tesfiletet, hogy hagyj{k j6v6 rij asztalok ds szdkek
vrsarldsal a kiizsdgi hivatal dpiilet6nek t6rgyal6tenr6be.

B. Varga ds G. Oross kdpvisel6k felsz61a1tak, hogy az asztalok 6s szdkek j6 min6sdgiiek ds
masszivak legyenek.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6vrihagt4a az iJ as4alok ds szdkek vrisrirlisrit a ki;zsdgi
hivatal dpiiletdnek ttugyal6termdbe.



E. Sziics alkalrnazott kdrte a kdpviseld-testiiletet. hogy hagyjrlk j6v6 egy fj fdnlnAsol6 6s
elektonikus ir6gdp megvAsarl6s6t a kiizseghdza tdsz€re.

A kepvisel6-testiilet egyhangilag j6v6lagfa egy ij fdnym6sol6 6s elektronikus ir6g6p
megvdsarlaset a kdzsd gh'za teszerc.

A polgdrmester k6rte a kdpvisel6-testiiletet a ,,Magyar ciganyzenei est" elnevez6sii
rendezv6ny rdszdre 1000 eur6t j6v6hagyni, amelyet ez 6v november6ben vagy decemberdben
L ' ; . ? i i l  np6 ran ;p rn i

A kdpvisel6-testiilet egyhargtlag j 6v6laglta a polgdrmester kdrdsdt.

A polgdrmester el6terjesztette Gy. Hideghdty kdrelmdt az ingatlana el6tti t&sdg
betonozdsanak befejez6s6re, a kapuja e16tti kiizteriiletre gepkocsival va16 behajtds el6segitdse
c61jdb6l.

A kepvisel6-testtilet egyhangulag j6vrihagyta Gy. Hidegh6ty javaslatat.

A polgamester felsz6litotta a kdvisel6ket, hogy id6k alit az eddrg m6g al6 nem irt
j egyz6k6nyveket az ii16sek6l.

B. Varga ds K. Pajliovd k6pvisel6k azt vdlaszolt6k, m6r mindent allirtak.

G. Oross kdpvisel6 rigy nyilatkozott, hogy 6 kdt jegyz6kdn]"vet nem ir al.i, mert azok csak
regdnyek (,,k61temdnyek"), 6s nem az van benniik, ami csakugyan megtiifient.

A. Oross kdpvisel6 nem nyilatkozott.

5 ,  Az  i i l ds  lezdrdsa :

Az iilds vdg6n a polgameste. megkitszdnte a jelenldv6knek a javasolt hatirozat
elfogaddsdl ds a rdsz\dtelt. ds le7dfla a kdpviseld-testi i leti Lildsl.

Hitelesit6k:

...*.}."...1
Krlsnnaral l lova Gdbor Oross

Vajka, 20 13. szeptember 5.

polg6mester



Kie g d s zftds a j e gy z6k6nyv h ii z,

amely a 2013. augusztus 30-dn I7:00-i kezdettet a vajkai kLzsdghdza
iildstemdben tartott re ndkiviili kepvisel6-test iileti iildsen [njldofi

A vaj kai kepv isel6- tes tiilet
6/2013 sz hatdrozats

Az iildst Ing. Domld A116, a kijzsdg polgamestere (a tovebbiakban ,,polgrirmester,,)
ly,_,_,"Ii,.:"e 

ds \,ezette.. A polgdrmestei megTihpitotta, hogy ajelenldti iv alapjrin n6gy
Kepuselo van jeten. igy az iilest hatiixozatkdpesnek nyilvrinftotta. Ajegyz6kOnyv
hitelesjt6inek Kristina Pajliov6 ds cabdel Oross kdpvisel6ket jettiiie meg.
Jegyz6kdnyl.vezet6nek a ki,zsdgi hivatal alkalmazottj6t, Erika Sziicsdtjeldlte mcg.

A polgtumester eziiton E ka Sziics jegyz6kdnywezet6t nevezi ki fj hitelesit6nek, mivel
G_abdel Oross kdpvisel6, az ismdtelt felsz6litisok ellendre is visszautaiitotta ajegyz6kdnlv
al6ir.tsrit, 

_1 .nem adott meg irrisban semmilyen relev6ns rill6sfoglaldst az aliir s
visszautasitris.it megindokland6.

Vajka, 2013. 11. 14.

' . . . - . . .
/'- 'L a4' /

cdg. Donald Allo
polgitmester


