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A vajkai k6pvisel6-testiilet a 2013.08.30 - en megtartott iil6s6n a kdvetkezci hatinozatot
hoz]|a]

A vajkai kdpvisel6-testtilet

A, Tudomiisul veszi 6s j6vihagja:

l. Az iil€s programjAt.
2. 1000,- EUR drt6kii pdnzeszkdztjket a n),ugdijasok napjrira.
3. A gyermeknapra szrint anyagi keret dtldpesdt 32,59,- EUR-val.
4. Bizottsag felillitls6t, amelynek elndke G. Oross, tagjai A. Oross 6s K. pajliov6.

A bizotls{g feladata az. hogy 7 napon beliil javaslatot tegyen egy b6rleti szez6des
feltdteleiriil I. Szatayovri r6sz6re, aki en6l tij eko?jlatvalesz.

5. A. Zsigtay k6rv€ny6nek teljesitdset bdrleti szerz6dds form6i6ban a k6vetkez6
felrerelek mellett:

. meghat6rozott id6-5 dv

. 2 h6napos felmond6si id6
o dvi 2100,- EUR b6rleti dij + rczsikdlrdgek a 80m2 alapterilletii €piiler

fejdben, amely a 293-as dpiiletjegyzdkszrim alatt aj7g/9 parcellaftszen
tal6lhat6, a 505-iis sz6mri tulajdonlap alapjrin a Vajkai dnkor&inyzat
tulajdon6t kdpezi,

o abdrl6s c61ja- tudzmus, kulturalis- 6s miivel6d6si akci6k, vend6gl6i
szolgdltatasok.

A szerz6dds automatikusan felbontdsra keriil, ha a b6rl6 az aku6lis dvben
december 15 - 6ig nem t6dti a bdrleti dijat 6s a rczsikdlt6sget, emellett a b6rbe
adott dpiilet dllapotanak romldsa esetdn, i11. aberlds c6ljainak be nem tartasa
eset6n. Minden valtozt'at st, esetleges javitdsokat a bdrelt ingatlanon a b6rl6
kiireles a bdrbeadonak jelenteni.
A bdrebead6 kdteles 7 nappal el6re €fiesfteni a b6rl6t minden kozsdgi
rendezv6nlr6l, hogy a bdrbeadott helyisdgek a kiizs6g rendelkez6sdre dlljanak.

6. 10,- EuR/darab juttatdst ajegyz6kiinyvek szloviik nyelvr6l magyar nyelvre val6
leforditrisadrt.

7. A polg6rok riltal benyrijtott a szemdt- 6s epitkezdsi t6mel6k szillitisi dijrinak
eltiirldsa6l s2616 kdrv6ny teljesitdset.

8. Uj, j6 min6s6gii asztalok vestuHs6t a kdzsdgi hivatal nagy iildstemdbe.
9. 1000,- EUR drtdkii p6nzeszkdzitk jutal6sit az ez 6v novemberdben vagy

decemberdben megrendezdre keriil6 ,,Egy este magyar cigiinyzen6vel,, esemdnyre.
10. Uj fdnymdsol6 6s elekhonikus ir6gdp v6s6rl6srit a kdzsdgi hivatal rdszdre.
11.Gy. Hideghdry anyagi hozz6j6rul6sr6l szol6 kdrvdnydnek teljesit6sdt, amit az

ingatlanja alatt ta161hat6 helyis6gek betonozdsrinak befejezdsdre fordirana.



B. Elrendeli:

1. A bizottsagnak, elnitkdnek G. Orossnak, tagiainak A. Oros$ak 6s K. pajliovrinak,
hogy 7 napon beltil tegyenek javaslatot egy bddeti szerzdd€s felteteleir6l I.
Szalayovi rdszere, 6s en6l 6t t6jdkoztassak.

2. A. Zsigaynak egy bdrletiszerz6dds tervezet€nek kidolgozdsat ds el6terjesztdsdt
a kdpvisel6-testiilet ds a kitzs€gi hivatal rdszdre.

3. B. Varga k6pvisel6nek rij fdnym6sot6 ds elekhonikus ir6gdp vdsdxlis6t a kdzsdgi
hivatalnak.

Vajka,2013. 09. 05.

g. Donald Atl6


