
J e g y z ő k ö n y v 
 

a vajkai képviselő-testület rendkívüli üléséről, amelyre 2012. április 19-én 
18:00 órai kezdettel került sor a Vajkai Községi Hivatal üléstermében  

 
 
Jelenlevők: a jelenléti ív alapján  
   
Program:  
 
1.    Megnyitás 
2.    A program jóváhagyása 
3.    Az előző ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése 
4.    A Lyda panzió körüli kérdések megtárgyalása 
5.      A községi autóbusszal kapcsolatos kérdések megtárgyalása 
6.      Egyéb aktuális kérdések 
7.      Vita 
8.      Befejezés 
 
    

1.    Megnyitás:   

A képviselő-testület ülését Ing. Álló Donát polgármester úr (a továbbiakban 
„polgármester“) nyitotta meg és vezette, aki megállapította, hogy a jelenléti ív alapján négy 
képviselő van jelen, így a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ing. 
Oross Sándor és Szalay Zoltán képviselőket jelölte meg. Jegyzőkönyvvezetőnek a KH 
alkalmazottját, Bernáth Anikót jelölte meg. 

 
2.    A program jóváhagyása: 
Az ülés programját a képviselők egyhangúlag hagyták jóvá. 

  

3.   A határozatok teljesítésének ellenőrzése:   
A polgármester tett jelentést, amelyben megállapította, hogy az előző ülésen hozott 

határozatokat teljesítették, illetve teljesítésük folyamatban van. 
 

4. A Lyda panzió körüli kérdések megtárgyalása 
Az ülésen részt vett JUDr. Krokovič, a Lyda panzió igazgatója, a bérlés és a Vajka 

községgel szembeni tulajdonviszonyok rendezése kapcsán. A panzió igazgatója előadta 
javaslatát, azzal, hogy utánajár a problémák rendezése lehetőségeinek a Nagyszombat 
megyénél. A képviselők szintén előadták javaslataikat. Zárásképp megállapodás született 
arról, hogy a felek megvárják a SENIOR, n. o. javaslatát. A képviselő-testület ezzel az üggyel 
a következő ülésen fog foglalkozni, amelyre meghívást kap JUDr. Krokovič is, aki elkészíti 
javaslatát a helyzet megoldására. 

 
5. A községi autóbusszal kapcsolatos kérdések megtárgyalása 
A polgármester megismertette a képviselőket a Doborgaz községtől kapott levéllel 

a községi Ford Transit autóbusz további üzemeltetése kapcsán. A Doborgaz község által 
hozott határozat, illetve a finanszírozásra fordított pénzösszegről szóló értesítés alapján 
a vajkai képviselő-testület a következő döntést hozta: 



Vajka község csak abban a mértékben fogja biztosítani a községi autóbusszal 
kapcsolatos szolgáltatásokat a község, illetve a Doborgaz községből utazók számára, 
amennyire a közös üzemeltetésre meghatározott hozzájárulás, vagyis 4000,- € évente, 
elégséges.  

Továbbá, a képviselő-testület meghatározta az utasok részére a hozzájárulás nagyságát 
2012. április 23-i hatállyal (az értesítést kifüggesztik az utasok részére a községi autóbuszban 
is): 

 
Vajka – Somorja:   1,30 € 
Vajka – Bacsfa:  0,80 € 
Tanulók 7-15 év Vajkáról:    0,50 € 
  
Vajka - Doborgaz:  0,50 € 
 
Doborgaz – Somorja:   1,50 € 
Doborgaz – Bacsfa:   0,90 € 
Tanulók 7-15 év z Doborgazról: 0,70 € 

 
 Továbbá, a képviselő-testület úgy döntött, az esetleges támogatást a Nagyszombat 
megyei Központi Válságalaptól csak a saját nevünkben fogjuk kérni, és a saját költségeink 
fedezésére, mivel Doborgaz község nem tagja az alapnak. A statútum alapján csak az kérhet 
támogatást a NM KVA-tól, aki tag és évi illetéket fizet az alapnak. Doborgaz község nem 
teljesíti ezeket a feltételeket. 

Továbbá döntés született arról, hogy Vajka község a jó együttműködés keretein belül 
támogat mindennemű kezdeményezést a doborgaz képviselő-testület részéről anyagi 
támogatás szerzésére a községi autóbusz üzemeltetése céljából. 

A képviselő-testület úgy döntött, a községi autóbuszt a jövőben kizárólag Vajkán 
állandó lakóhellyel rendelkező lakosok kölcsönözhetik ki. 
 

6. Egyéb aktuális kérdések 
 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 

2012. február 28-án a Pozsonyi Környezetvédelmi Alap a Vajka község belvízzel szembeni 
területvédelmére összesen 11.993,- €-s támogatást hagyott jóvá. Az így szerzett összeg 
motoros szivattyú és ennek áthelyezése szolgáló technika (kistraktor) vásárlására lesz 
fordítva. A miniszter döntése a Környezetvédelmi Alap szerződésével együtt 2012. április 13-
án lett kézbesítve Vajkára.  

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ennek az akciónak a keretén belül 
2012. március 21-én piackutatást végeztek, a kiválasztott szolgáltató Marián Šupa, Veľké 
Kostoľany. 2012. március 23-án aláírták a szerződést, amelynek alapján a megrendel 
a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül köteles megrendelni az árut. A képviselő-
testület egyhangúlag jóváhagyta a megjelölt áru megrendelését. 

 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, J. Kmotrík helyi lakos kérelméről 
a 2012-es, szilárd települési hulladékokra vonatkozó illetékek kapcsán. Mivel volt felesége 
két gyermekükkel hosszabb ideje Pozsonyban él (állandó lakhelyük továbbra is Vajkán van), 
két és nem négy személyre kéri az illeték kivetését. A képviselő-testület úgy döntött, 
a kérelemnek eleget tesz, mivel az említett személyen hosszabb ideje nem tartózkodnak 
a községben. 

 A polgármester megismertette a képviselő-testületet Kornel Kadlubiak kérelmével, az 
óvoda melletti, az övével határos telek hosszútávú bérlésével kapcsolatban, mezőgazdasági 
célú felhasználásra. A képviselő-testület úgy döntött, a kérelemnek a következő feltételek 



teljesítése mellett tesz eleget: a bérleti díj évi 500,- € lesz, a bérleti szerződést határozatlan 
időre kötik, a kérelmező a telket kizárólag mezőgazdasági célokra használhatja, és köteles 
lesz kerítéssel elkeríteni.  

 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Katarína Liptai ellépett 
a bérleti szerződéstől. A képviselő-testület úgy döntött, elfogadja a szerződéstől való ellépést 
2012. január 1-jétől azzal, hogy a szerződés értelmében az ellépő fél köteles kiüríteni a telket. 
Továbbá, felszólítják, hog fizesse be a 2011-es évi bérleti díjat 300,- € értékben az értesítés 
átvételét követő 5 napon belül.  

 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Danubia Invest, Bratislava Kft. 
kérelméről az „Ideiglenes rákapcsolódás a D2-es autópályára – dunacsúnyi lehajtó“ 
elnevezésű építmény befektetési terve kidolgozásának támogatása és a közös fellépés 
kapcsán. A képviselő-testület úgy döntött, Vajka község támogatja a fenti tevékenységet. 

 A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a községháza részére 
a felújítási munkálatok után új szekrényeket és irodabútort fog kellene vásárolni. A képviselő-
testület egyhangúlag jóváhagyta a berendezés megvásárlását. 

 A képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, lemondanak 2011-es jutalmazásukról.  
 A község főellenőre, Rublik úr előadta jelentését a község zárszámadásáról a 2010-es 

évre, amelyet audítor hitelesített. A képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta az audítor 
által hitelesített zárszámadást.  
 
 
7. Vita 
 A vitában a képviselők beterjesztették javaslataikat és észrevételeiket a község általános 

és mindennapi gondjaival kapcsolatban. 
  
 
A határozatok jóváhagyása: 
 
A vajkai képviselő-testület a programpontok letárgyalása után és az észrevételek benyújtása 
után a következőket fogadta el: 
 
 
 

4/2012-e s  h a t á r o z a t 
  
 
A vajkai képviselő-testület  
 

A. Tudomásul veszi és j ó v á h a g y j a :  
 

1.   Az ülés programját. 
2. Az előző ülésen hozott határozatok teljesítéséről szóló jelentést. 

3.  Vajka község csak abban a mértékben fogja biztosítani a községi autóbusszal 
kapcsolatos szolgáltatásokat a község, illetve a Doborgaz községből utazók számára, 
amennyire a közös üzemeltetésre meghatározott hozzájárulás, vagyis 4000,- € évente, 
elégséges.  

Az utasok részére a hozzájárulás nagysága 2012. április 23-i hatállyal (az értesítést 
kifüggesztik az utasok részére a községi autóbuszban is): 

 
Vajka – Somorja:   1,30 € 
Vajka – Bacsfa:  0,80 € 



Tanulók 7-15 év Vajkáról:    0,50 € 
  
Vajka - Doborgaz:  0,50 € 
 
Doborgaz – Somorja:   1,50 € 
Doborgaz – Bacsfa:   0,90 € 
Tanulók 7-15 év z Doborgazról: 0,70 € 

 
 Az esetleges támogatást a Nagyszombat megyei Központi Válságalaptól csak a saját 
nevünkben fogjuk kérni, és a saját költségeink fedezésére, mivel Doborgaz község nem tagja 
az alapnak. A statútum alapján csak az kérhet támogatást a NM KVA-tól, aki tag és évi 
illetéket fizet az alapnak. Doborgaz község nem teljesíti ezeket a feltételeket. 

Vajka község a jó együttműködés keretein belül támogat mindennemű 
kezdeményezést a doborgaz képviselő-testület részéről anyagi támogatás szerzésére a községi 
autóbusz üzemeltetése céljából. 

A községi autóbuszt a jövőben kizárólag Vajkán állandó lakóhellyel rendelkező 
lakosok kölcsönözhetik ki. 

4. Elküldeni a megrendelést Marián Šupának, Veľké Kostoľanyba, motoros szivattyú és 
a hozzá tartozó áthelyező technika (kistraktor) megvásárlására, 11.993,- €-s összegben – 
a Pozsonyi Környezetvédelmi Alaptól szerzett pénzösszegből Vajka község belvíz elleni 
területvédelmére.  
5.  Jozef Kmotrik részére két személyre vetni ki a szilárd települési hulladékra vonatkozó 

illetéket. 
6.  Kornel Kadlubiak részére telek hosszútávú bérbeadása a következő feltételekkel: 
a bérleti díj évi 500,- € lesz, a bérleti szerződést határozatlan időre kötik, a kérelmező 
a telket kizárólag mezőgazdasági célokra használhatja, és köteles lesz kerítéssel elkeríteni.  
7. Katarína Liptai részére: ellépés a bérleti szerződéstől 2012. január 1-jétől azzal,  hogy 
a szerződés értelmében az ellépő fél köteles kiüríteni a telket. Továbbá, felszólítják, hog 
fizesse be a 2011-es évi bérleti díjat 300,- € értékben az értesítés átvételét követő 5 napon 
belül. 
8. A Danubia Invest, Bratislava Kft. részére: támogatás és közös fellépés az „Ideiglenes 
rákapcsolódás a D2-es autópályára – dunacsúnyi lehajtó“ elnevezésű építmény befektetési 
terve kidolgozása kapcsán. 
9. Bútorvásárlás a községháza irodáiba.  
10.  Lemondás a jutalmazásról a képviselők részére a 2011-es évben. 
11. A 2010. évi audítor által hitelesített zárszámadást.  

  
B. E l r e n d e l i : 

 
1. A polgármesternek Doborgaz község részére elküldeni a képviselő-testület határozatát 
a községi autóbusz további üzemeltetésével kapcsolatban. 
2. A polgármesternek elküldeni a megrendelést Marián Šupának, Veľké Kostoľanyba, 
motoros szivattyú és a hozzá tartozó áthelyező technika (kistraktor) megvásárlására, 
11.993,- €-s összegben – a Pozsonyi Környezetvédelmi Alaptól szerzett pénzösszegből 
Vajka község belvíz elleni területvédelmére.   
3. A polgármesternek kidolgozni és aláírni a bérleti szerződést telekhasználatra Kornel 
Kadlubiak részére. 

 
 
 



 
 

C. A polgármesternek elküldeni a képviselő-testület határozatát Katarína Liptainak 
a bérleti szerződéstől való, 2012. január 1-i hatállyal való ellépésről, felszólítani őt a 2011. 
évi 300,- € értékű bérleti díj befizetésére az értesítés átvételétől től számított 5 napon 
belül. 
5. A polgármesternek elküldeni a képviselő-testület határozatát a Danubia Invest, 
Bratislava Kft. részére: támogatás és közös fellépés az „Ideiglenes rákapcsolódás a D2-es 
autópályára – dunacsúnyi lehajtó“ elnevezésű építmény befektetési terve kidolgozása 
kapcsán. 

 
 

8.  B e f e j e z é s :    
 
Befejezésül a polgármester köszönetet mondott a jelenlévőknek a határozatjavaslatok 

jóváhagyásáért és a részvételért, és berekesztette a képviselő-testület ülését.  
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
    ....................................  ................................... 
     Ing. Oross Sándor     Mgr. Szalay Zoltán  
 
 
 
 
 
        Ing. Álló Donát  
              polgármester  
 
 
 
Vajka, 2012. április 26. 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 


