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Jelenlivfk'.

Program:

a jelenldti i'r szelint

l. Az iilds megnyitdsa
2. Az tilas plogrumj dnak j b|dhagfisa
3. A. Liptaiovd ds a kbzslg ldzdtt 2003-ban kaittetelt birclti szerzddds

le I bo n as as i fe I td te le i ne k me gt drgyal ̂a
L Az iilis lezdrd;a

1. Az iilis megnyitdsa

A kdpviseld-testi.ilet til6s6t Ing. Donald A116 polgarmester (a tov6bbiakban
,,polg6rmester") nyitotta meg 6s vezette, aki meg{llapitotta, hogy ajelenleti iv alapj6n n6gy
k6pvisel6 van jelen, igy a testi.tlet hatArozatkepes. Hitelesit6knek lng. Alexander Oross 6s
Gab el Oross k6pviselttket jelt lte ki. Jegyz6k6nyrvezel6knek akdzsdgi hivatal
alkalmazotli|t, Anik6 Bem6thov6t jeldlte ki. Megiegyeae tov6bb6, hogy az eg6sz iildst
diktafonra j dtsszrik fel, ahogy azt a k€pvisel6-testiilet j 6vahaglta.

2, Az iilds programjdnak jdvdhagdsa

Az ii16s progmmjAt a kdpvisel6-testiilet egyhangilag j6v{haryta,

3. A, Liptaiotti is a kitzsig ki)zbtt 2003-ban Hjtteteft birleti szenddis felbontdsdsi
fe lt C t e le in e k me gt dtgn Id s a

A polgiirmester 6tadta a sz6t A. LiptaiovAnak, hogy beterjessze a kiizsdg tulajdon6ban
lev6 helyis6gek bdrelti dijanak elenged6s6r6l sz6l6 k6relm6t. Aa l4-es jegyzdkszim alatf
taliilhat6 helyisdgekben hris-6s ffist6ltAruiLlet (a tov6bbiakban ,,iizlet") miikitddtt,2012
augusztusat6l 2013. 12. 31-6ig nem volt bdrletidyj tdritve.

A. Liptaiov6 kifejtette, hogy mivel 2007-es 61461 nem haszn6lja a sz6ban forg6
helyis6get, kdd a kdpvosel6-testiiletet az iizlet bdrleti dijdnak eleng€ddsdre.

A polgAmester atadta a sz6t a jelenldv6 kdpvisel6knek, hogy v6lemenyezzek a temat
B. Vaxga kdpvisel6 ijsszefoglalta abdrleti szerz6dds felbontAsdnak feltdteleit,

mindamellett felhivta a kdrdds aktiaitesara a figyelmel, mivel a helyisdgekben E. Mezeiov6 €s
4 kiskoni gyermeke elszrilldsol.isat teFr'ezik. Kompromisszum rnegktjtes6re van sziiksdg, hogy
a bdrleti dij elengeddsejogilag is meglelelii legyen.

G. Oross k€pvisel6 nagyj6b6l egyetdrt B. Varga kdpvise16ve1.
A. Oross kdpvisel6 is tdmogatja ezt a felvet6st. Elmond6sa szednt mindkdt szerz6d6

f€l hibAt kdvelett el, amikor kdzsdg nem igdnyelte a hatrllyos bdrleti szerz6dds szerinti bdrleti
dijat, ill. mikor a m6sik f'dl nem bontotta fel a bdrleti szerz6ddst a lefektetett feltdtelek alapjdn

A polg6rmester a hozzdsz6lasok meghallgatdsa ut6n a kdvetkez6tt telle hozzA.
Eml€keztetetett, hogy ltozzrivet6legesen fdldn'el ezel6tt bizotts6g jiitt ldtle (az ehdk G.
Oross, tagjai: K. Pajliov6, A. Oross), amely feladata a bdrlds feltdteleinek meghattuozasa 6s
a nem lakis c61[ helyisdgqk bdrl€s6r61 s2616 szerz6ddstervezet kidolgoz6sa volt (I. Szalayor'6
kdrvdnye ezen nem lakds cdhi helyisdgek bdrldsdr6l). A polgfrmester megAllapitotta, hogy



/ annak ellendre, hogy a b6r16sr6l minden informdci6 a bizotts6g rendelkezdsdre volt bocsatva
(e- mail rjtjdn), a biztts.ig a mai napig nem tudta meg, hogy ezen nem lakds c€hi helyisdgek
6rvdnyes bdrleti szerz6d6s tfugyai,

A polgdrmester kijelentette, hogy amennyiben a fent emlitett javaslatot a kdpvisel6-
testiilet elfogadja (a berleti dij eltdrl6se),6lni fog a v€tojogaval. Szerinte ez ajavaslat
egy6rtelmiien nem szolg6lja a k6zs6g 6rdekeit.

A. Oross kdpvislel6 megkddezte, hogy mi volt akkor a bizotts6g feladata? Nem ^2,
hogy az A. Liptaiov6val kdtott berleti szerz6ddst vizsgAlja, hanem hogy e16 tudja bdrleti dij
re6lis drtdkdt tedeszteni a keNenyezb szfun1xa. A b€rleti szez6ddsek vizsg6lata a kdzsdgi
hivatal feladata. Szerinte, ha a k€pvisel6-testiilet j6vdhagyja E. Mezeiov6 ds 4 kiskoru
gyemek6nek elsziilldsoldsit 6s ajelenlegi bdrl6 intuos beleegyez6s€t adja, nem 16t probldmat
a csa16d bekolttizeseben. A bdrleti dij elengeddsdt kiilon, miis m6don lehetne megoldani. A
bdrleti szerz6ddsben nem volt egyddelmiien feltiintetve az, hogy a b6rl6nek 6vente, f6l6vente
vagy honaponta Lell fizetrLie...

A polgarrnester dsszefoglalta a fent emlitetteket 6s arra jutott, hogy a bdrleti dij
elenged6s6t es E. Mezeiov6 bekitltitzdset 4 gyermek6vel egyiitt a kepviselii-testiilet kiildn
fo$a tdrgyalni.

Oross A. javaslala alapj6n a polgrirmester szavaz|$a bocs6totta E. Mezeiovli
bekdltozdsdt a fent emlitett helyisdgekbe A. Liptaiov6 irdsos beleegyezesevel.

A kepvisl6-testiilet j6v6hagyja, hogy a ktizsdg jogi kdpviselilje (JUDI. Poll6k) egy
megegyez6st dolgozzon ki A. Liptaiov6 6s a kijzseg k6zdtt, aIIa nez.ve, hogy E. Mezeiovd 4
kiskoru gyermekdvel egyutt a 14-es jeglzdkszdmri 6pletbe, a valamikori hris-6s ftistttlttuutizlet
helysdgeibe koltdzztin. A. Liptaiov6 (bdrlti) az enrlitett csaldd bekttltdz6sdnek d6tum6t6l nem
kdteles bdrleti dijat fizetni a nem lakds cdhi helyisdgek hasznilal66rt.

A kdpvisel6-testiilet j6vdhagyja E. Mezeiov6 ds 4 kiskoru gyermek6nek bekdlldzdset
avajkai l4-es jegyzdkszim alatt talAhat6 6piilet helyisdgeibe, ill. a lezsikdltsdgek
(elektoromos energi4 vizdij), valamint a helyis6gekben, aki atmenetileg szolgflnak lakriskdnt,
vdgzett kisebb munt6latok ds j avitrisok kiizs€g altali tdritdset

A polgermester el6tedesztette szayazAya a b€rleti dij elengeddsdt A. Liptaiova r6szdre
(2012 aljgu;sztu:sit6l2013. 12. 31-€ig tart6 id6szak- kb. 850,-EUR).

A polgfumseter meg megkerdezte a kdpvisel6-testiilet, hogy volt-e valakinek
valamikor is ebben a kdzsdgben (ebben a vrilasztrisi ciklusban) elengedve valamilyen bdrleti
dij?? A v6lasz nem volt.

B. Varga kdpvisel6 felvetette, hogy a fent emlitett kdrd6s a k€pviseld-testiilet m6sik
iildsen kediljiin megtargyal6sra.

A kdpvisel6-testiilet elfogadja a vajkail4-es jegyz6ksz6m alatt talahat6 dpiilet nem lakds
c6hi hells6geinek (a volt hfs- es fi.istdlt.irui.izle0 bdrteti dij6nak elengeddsdt Anita Liptaiovri
rdsz6re a 2012 augusztus{tbl 2013. 12. 3l-6ig lart6 id6szaka.

Liptaiov6 hozzitette, hogy ameruryiben iigyvdddel megegyezdst kdszitett, iigyeljenek
ata, hogy az el6z6 polg6rmester Ald aldlrt megegyezds a muntadijr6l rLem tafialmazl,a az
r6sz6r6l vdgrehajtott rekonstrukci6s murkAlatokal, ill. a helyisdgek berendezds6t 6s egydb
anyagot.

Tov6bb6 k6rte, hogy a megegyezdsben szerepejen, hogy annak al6ir6sa ut6n nem
kdteles az 50,- EUR4I6 b6relti dijat tov6bb fizetni.

A. Oross hozzetette, hogy a legjobb lenne ez.ak&desl megegyezessel, 6s nem bir6s6g
itjAn megoldani.

B. Varga javasolta, hogy ez az eset kdzds megegyezes ritjrin legyen tdrgyalv4 mivel
A.Liptaiov6 r6szdr6l nagyobb iissze volt a helyisdgbe belefektetve, mint amekorra tadozes
(8s0.- EUR)



A polgdxmester jeavasolt4 hogy A.Liptaiovd kdszitessen egy megegyezdst a volt hris-
6s ffistdltdruiizlet nem lak6s c61f helyisdgeinek bdrleti szerz6ddsdnek felbontdsdr6l, amit
akdpvisel6-testiilet a legk<izelebbi iildsdn megtdrgyal.

A k6pvisel6-testiilet a polgiirmester fent emlltett javaslatAt elfogadta.

A. Liptaiov6 tov6bb6 javasolta, hogy az elkdvetkezend6 napokban bejelenti
a nyugat-szlov6kiai energiamiiveknek, Dunaszerdahely alrzet6 szen'ly vriltozrisat Gdzs€g)
ds kdrte, hogy olvass6k le az elktorm€ter iill6s6t.

A kepviselti-teshilet A. Liptaiov6 fent emlitett j avaslat6t elfogadta.

4, Az lds lezdrdsa

V€gezehil apolg6rmester megktisziinle ajelenlevdknek a felvetett hatirozatok
j6v6hagyds6t, a resztvdtelt ds az iildst berekesztette.

Jegyz6kdnp-hitelesit6k:

Ing. Alexander Oross Gabriel Oross

\'rajka,2014.01. 17.

Kistina Pajliovri latej Varya
{,

Y

tng. uonato Allo
kdzs€g polg6rmestere



Je gy zbki ny v- ki e g i s zit i s

a vajkai kdpviseldlestiilet iilisihez, duel!rc 2014. janurir 17-dn 17:00 6rai kezdettet ke ilt
sor a Vajkdi Kdzsdgi Hiratal iilistermdben

A t.tjkai kCpviselhtestiilet 1/2014-OZ-es hatdtuzata

A kepvisel6-testtilet ill6s6t Ing. Donald A116 polgamester (a tov6bbiakban

polgfumester) nltotta meg 6s vezette, aki megallapitott4 hogy ajelenleti iv alapj6n ndgy

kdpvisel6 voltjeleq igy a testiilet hatfuozatkdpes volt. Hitelesit6knek hg. Alexander Oross 6s

Gabriel Oross k6pvisel6ket jeldlte ki. Jegyz6kdnn'\,ezet6knek a kdzsdgi hivatal

alkalnazottjait, Erika Szilcstit 6s Anik6 Bem6thov6tjeldlte ki.

A polgiirmester ezirton rlj hitelesit6ket jeldl ki: Kristfna Pajliovri 6s Ing. BlaZej Varga

kdpvisel6ket, mivel Ing. Alexander Oross ds Gabriel Orcss kdpvisel6k a fent emlitett

jegyzdkdryv al6ids6l elutasitottik.

Vaika,20l4.06. 12.

./2/-
/1 'z'

In::Donald A116

a kitzseg polg6rmestere


