
A vajkai k6pviseld-t€stilet ll20l3-Oz szamli hatfrozata 2013. iprilis 17-6n

A vajkai k6pvisel6-testtilet a 2013. 04. f7-6n megtartott iilesdn a k'vetkez'rLaiArozatothoz]La'.

A vajkai kepviseld-tesfl.ilet

A. Tudom6sul veszi 6s j6vdhag/ja:

l. Az iil6s programjat.

2. A pdMiigyi 6s- szoci6lis tervez6bizottsdg felvetds€t, miszednt a kaizbeszezds, ill.
a piackutat6s tov6bbra is a polgdrmester feladata legyen, aki ebben a t6rgyk6rben a bizottsag
teljes bizalm6t dlvezi.

3. Az epigszeti- 6s szolg6tat6i bizottsag felvet€sevel, miszednt a kozbeszerz€s, ill.
a piackutatAs tovSbbra is a polg6rmester feladata legyen, aki ebben a t6rgykiirben a bizottsAg
teljes bizalmet dlvezi.

4. A. Oross k€pvisel6 felvetds€1, misze nt a 349; 35111,2,3,4; 352/l; 55511,2;

428 sziaj,J.]6 Vakja kiizs6g kataszterdbe tartoz6 parcell6k fej6ben a Vajkai Kdzbidokoss.ig 1

eur6s kompenzdldst fizessen, amely felvetdsr6l A. Oross k6pvisel6 t6jdkoztatja majd a vajkai

K6zbirtokoss6g szerveit.

5. 50 eur6 6rt€loi hozzdjdrul6st a b6si horgdszve$enyhez.

6. Diktafon vdsArhs6t a kdzsegi hivatal resz6re, amivel a kdpvisel6-testiilet iildseit feljAtszlk.

7. A kdzsdgi hivatal helyisdgeiben tijrtdn6 asztalos munkrik elvdgzdsdr6l sz6l6 megegyezds

al6irAs6t T. Sziics 6s Vajka kdzsdg kdzott.

8. Szez6des 6s egy jitv6beli szerz6dds megkdtds€t Vajka ki,zs6g 6s a Zonex, s. r. o., Levice

kdzittt, 18 170,40 eul6 ertdkben.

9. 20 eur6 drt€kii juttat6st Erika Sziics a Anik6 Bem6lhovri jegyz6kdnyv-vezet6k rdszdre

a kepvisel6-testiileti iildseken val6 rdsztveteldrt 6s a j egy6ktinlnr'ek elk6szitesddr,.



B. Elrendeli:

l. A. Oross k6pvisel6nek a Vajkai Kdzbirtokossrig szerveinek t6j6koztat6s6t axr6l, hogy a 349;
351/1,2,3,4; 352/l; 55511,2; 428 szimri Vakja kdzsdg kataszterdbe taioz6 parcelltik fej6ben
a Vajkai Kdzbirtokossag I eu6s kompenzAl6st fizet majd.

2. B. Varga kdpvisel6nek diktafon beszerz€set.

3. A polg6rmestemek egy a kdzsdgi hivatal helyisdgeiben tdrt€n6 asztalos munkdk
elvdgz€s661 szdl6 megegyez€s al6ir6s6t T. Sziics es Vajka kitzseg kdzott.

4. A polgdrmestemek szerz6d€s 6s egy jdvdbeli szerz6dds megkdtesdt Vajka kiizsdg ds
a Zonex, s. r. o., Levice kdzdtt, 18 170,40 €ulo drtekben.
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Ing. Donald .4116

a kdzs€g polgArmestere


