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kezdettel keiilt sot a Vajkai Kbzsdgi Hivt tdl iildstetmdben

Jelenldvdk:

Programl

ajelenlili i1i szelinl

L Az tilis meghyitisa
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6. tr/ita
7. Az iilds lezdrdsa

megtdtg)allisa

1. Az iilds megnyitdsa

A k6pvisel6-testiilet iildsdt Ing. Donald A116 polgtumester (a tov6bbiakban ,,polgrimester")
nyitotta meg ds vezette, aki megdilapitotta, hogy ajeledeti it alaplin az dsszes kepvisel6
jelen van, a testiilet teh.it hattuozatkdpes. Hitelesit6knek Ing. Blazej Varga 6s G6bor Oross
k6pvisel6ket jelijlte ki. Jegyz6kdnywezet6knek a kiizsdgi hivatal alkalmazottjait, Erika
Sziicscjt ds Anik6 Bemathov6t j eldlte ki.

2, Az iilis programjinak jdvdhagtdsa

A kdpvisel6-testlllet iil6s6nek pro$amj6t a k6pvisel6k egyhang6ilag j6v6hag),16k, A.
Oross javaslat6nak dftelm6ben (a 3-as 6s a 4-es pontokkal kiegdszitve).

3, A kiiTsdgi halottashd6 a jdrddk is ax utak rckonsttakcidja

A. Oross kdpvisel6 megkdrdezte apolgamstert6l, e projektek keret6n beliil milyen
konkdt munk6k keriilnek megval6sil6sra.

A polgfumester tjra beterjesztette a kdpvisel6-testiilet eld a htuom kidolgozott projektet,
amelyeket a 2012. szeptember 4-i iildsen a 912012-es sz.hat6tozatban fogadtak el.

4. Teriiletrcndezdsi rcn - Vajkai ki

A. Oross kdpvisel6 megkdrdezte a polgfumestert, migrt nem volt a k6pvisel6-testitlet
tlijdkoztatva aNagyszombati Kedleti Epitkezdsi Hivatal 6s a kdzs€g kdzdtti levelezdsr6l?

A poigdnnester a kepvisel6-testillet e16 tedesztette a levelezdst (16sd a melldkleteket), 6s
megmagyaflizta, hogy a ktizsdgi hivatalban t6rgyal6s zajlott le a Nagyszombati Keriileti
Epitkezdsi Hivatal k6pvisel6ivel a teriilehendezdssel kapcsolatban, mivel a Nagyszombati
Keriileli Epitkezesi Hivalal elkiildte a kdzsdgnek az irdsbeli nyilatkozat6t an61, hogy
a kdzsdgnek ki kell dolgozria egy teriiletrendezdsi teNet. A tfugyalas 6s a vonatoz6
dokumentumok attanuln'ninyozasa utan a polgalrester telefonon ldpett kapcsolatba
a Nagyszombati Keriileti Epitkezgsi Hivalallal, es kdrte, hogy indokoljrik meg, mi€rt kiildtek



ilyen nyilalkozatot, mivel a kiizseg egyriltal6n nem kdteles teriiletendezesi tervet kidolgozni,
6s ami a Vajkai td reke6ci6s dvezetdt illeti, var kidolgozott teriiletendezdsi terv. E
telefonbeszdlgetds alapjrin a Nagyszombati Keriileti EpitkezJsi Hivatal beldna a tdveddst, ds
ezek utdn a kdzsdgnek kiilddtt egy lij nyilatkozatot" amelyben meg6llapitjdk, hogy
a teriiletendez6si iigyekben Vajkrin minden rendben van. A polg6rmester azt felelte A.
Orossnak, hogy az6fi nem tartotta sztiks6gesnek ezt a levelezdst bemutatni a kdpvisel6-
testiiletnek, meft a Nagyszombati Keriileti Epitkez€si Hivatal vdgiil kijavitotta atdves
nyilatkozatot.

A kdpvisel6-testiilet az elhangzottakat tudomasul vette.

5. A kbzs'g is o Vajkai Kbzbirtokosstig kdzbtti saerzfddskiitis megtdrg).tldsa

A polg6mester beszemolt egy tervezetrdl nyugdijasotthon dpitdsdr6l Vajka kataszteri
tedilet6n, a a Vajkai Kdzbirtokossdg tulajdonriban l€vij 35211 6s 351/1,2,3 sz. parcellakon.
Ezek utan betedesztette a kdpisel6-testiiletnek az eddig 6rvdnyes, j6vdhagyott, aldirt b6rleti
szerz6ddst 6s megallapodast a kiizsdg 6s a kijzbifiokossag k'zdt| 2007-b61, amelyN6sledne
predloiil OZ doteru platni, schvdleni, podpisani n6jomnri zmlur.u a dohodu medzi obcou
a pozemko\".ftn spolodenstvom 2t.2007, amelyek fel lenn6nek rljitva fj szerz6d6seklel (a
kdzbirtokossdg javaslata alapj6n), akdzsdg jogriszrival va16 megtdrgyalas uttu. E
szerz6ddsjavaslatokban a kdzsdg jog6sza szerint olyan feltdtelek vnnak megszabva, amelyek
el6nyiisek lehetnek a kds6bbiek solin a kdzs€g szrimrira.

B. Varga kdpvisel6 megallapitotta, hogy szerinte ezek a szez6ddsek nem ftiggenek dssze
a n)'ugdijasotthon lehelsdges kidpit6s6vel, ami kijzdrdekri.

A kdpvisel6k megvitattak a lehetsdges javaslatokat 6s elkdpzeldseket e szez6d6seket
illet6en.

A. Oross k6pvisel6 kijel€ntette, abszurdnak tartja a helyi utakat i11et6 szezdddsjavaslatot.
Megkdrdezte a polgtumestert, midrt nem kdlte eddig a ktjzbjrtokossdgt6l ezeknek a telkeknek
a hasznositiisrit olyan m6don, hogy abb6l a kiizs6gnek bevdtele szArmazzon?

A polg6mrester rigy v6laszolt, mostaniiig is volt igyekezet a kdzs€g rdszdr6l ezeket
a telkeket egyuttmiikddds ttjdn hasznositani, ill. n).ugdijasotthon l6trehoz6s6val - 16sd
a kdpvisel6-t€stiilet hattuozatait a kor.ibbi vrilasztisi id6szakb61.

A. Oross kdpvisel6 megv6dolta a polgdmestert, hogy a kipvisel6knek nem voltak id6ben
kdzbesitve az anyagok az iildsre, amivel arra utalt, hogy a polgiimester ezeket az anyagokat
szrinddkosan az utols6 pillanatban tedeszti be, hogy meggyorsitsa a kdpvisel6-testiilet
ddntdsdt azok6l az iigyekr6l, amelyeket a kdpvisel6knek nincs eldg ideji.ik dttanulmdnyozni.

A polgdrmester kategodkusan elutasitotta a v6dat, 6s Monnal telefonos kapcsolatba ldpett
a kitzs6g jog.isz6val, JUDI. L. Pollikkal, akit megkerdezett, ajavasolt szerz6d6sek haszomal
jrimak-e a kdzsdg sz6m6ra?

JUDi. L. Polldk meger6sitette a kdpvisel6-testiiletnek, hogy a szerz6ddsjavaslatoknak
a polgfrmesterrel va16 megt6rgyalAsa utAn azokat a kdzsdg szemdra hasznosnak ta-rtja.

Ezek ut6n a polgdrmester telefonos kapcsolatba lepett a Vajkai Kdzbifiokossdg elndkdvel,
lng. A. Figurdval, akit megkdrdezett, mikor kdzbesitette a polg6mestemek a beruhriz6
teNezetdt a nyugdijasotthon kidpitdsdre

Ing. A. Figura megerdsitette a kdpvisel6-testiiletnek, hogy a tenezetet a k6pvisel6-
testiileti iil6s napjAn k€zbesitette.

A kdp\iseld-Lesril lel az elhangzonakat rudom6.ui r ene.

A. Oross kdpvisel6 megk€rdezte a polgiirmesteft, midrt lett mfu a beruhdzdnak kiadva
egy kiitelezti drv€nyri ri116sfoglalfu a nlugdijasotthon ki6pit€sdr6l?



A polgArmester ismedette a kdpvisel6-lestiilettel a beruhri6 6rtesit6sdt a kdpvisel6-
testiilet el6z6 hatArczala alapj{n, azaz nem egy kdtelez6 drvdnyii 6lkisfoglal6sr6l.
A polgdrmester kijelentette, nem tudja, honnan veszi A. Oross kdpvisel6, hogy a kijzs6g
kiadott volna b6rmifdle alldsfoglal6st a tdrgyalt projekthez.

A kdpvisel6-testiilet az elhangzottakat tudomfsul vette.

Mivel a kdpvisel6-testiilet m€g mindig nem hatArozott a szez6desjavaslatok iigydben,
apolg6mester rendkiviili iil6s osszehlviisiira tetf javaslatot 2012. december 6-ra, amivel
a kdpvisel6-testiilet egyhangulag egyetdfiett. Tovebba a polgameste. kdte a kdpvisel6ket,
dszrevdteleiket a szerz6d6sjavaslatolrtoz legkds6bb 2012. november 29-ig kiildjdk el.

A kdpvisel6-testiilet megbiaa a polgrirmested tovdbb tdrgyalni a beruh6z6val
a nyugdijasotthon 6pit6sdr6l, majd en6l tdjdkoztatni a kdpvisel6-testi.iletet.

A. Oross kdpvisellt azt javasolta a kdpvisel6-testiiletlek, aj6v6ben a kdpvisel6-testiileti
iildsre sz6lii meghiv6 a vonatkoz6 anyagok v6gs6 \6ltozat6\al legalabb hdt nappal korebban
kdzbesitve legyen a k€pvisel6knek.

A polgarmester javaslatot tett a kdpvisel6-testiiletnek, hogy az egyes anyagoliloz fiizdtt
megjegyz6seiket legalibb h6rom nappal az iil6s kezdete el6tt terjessz€k be.

A kdpvisel6-testillet egyhangilag elfogadta A. Oross 6s a polgrirmesterjavaslatAt.

6. mtu

> A poigrirmester javaslatot tett a kdzsdg f6ellen6rdnek, S. Rubliknak ajutalmdra, amit
a kdpviseld{estlilet egyhangirlag elfogadott.

> B. Varga javaslatot tett a kdpvisel6-tesliiletnek, hogy a polg6rmestemek el6nyijsebb
volna a Happyl mobiltelefor-tarifacsomag hasznalata Sony Xperia mobiltelefonnal.
A k6pvisel6-testlilet a javaslattal egyhangulag egyetddett.

) A. Oross k6pvisel6 javaslatot tett 16, hogy ajdv6ben a kdpvisel6-testiilet iil6seinek
jegyz6kdn).vdt az i!16seket kdvet6en tiz napos hatriridiin beliil hozzdk nyilvdnossiigra, mivel
a tiiN6ny ezt igy irja e16. A k6pvise16{estiilet egyhangulag j 6vAhag}ta a javaslalot.

> A polgiirmester felsz6litotta a k6pvisel6-testiiletet, k€szitsdk el6 javaslataikat €s
6szrevdteleiket a2Dl3ia sz6l6 onlomAnyzati rendelethez a kijvetkez6 iildsre. A kdpvisel6-
testlilet ezt a felsz6lit6st todmesd vette.

! A polg6rmester betedesztette a k6pvisel6-testiiletnek a 120/2515/2012-005/SOU sz.,a
kitzsdg 61ta12012.9. 18-6n kiadott joger6s, epiilet elhelyez6s6r6l sz6l6 halirozatot aVajkai t6
- Rekre6ci6s ijvezet - B, C ds D szekton6l. A k6pvisel6-testiiiet a hatArozatot tudomasul
vette.

7, Az iilds leziflisa

Az tilds vdgdn a polg6rmester megkiJszdnte a jelenl6v6knek a javasoit hatirozat
elfogad,isat 6s a dszv6telt, 6s lezila a kepvisel6-testi.ileti ii16st.

Hitelesit6k:



-r



A vajkai k6pvisel6-testiilet
2012. november 23-i

12 I 12012 sz, hatirozata

A vajkai kdpvisel6-testiilet 2012. november 23 -i iildsdn a kdvetkez' hd|rozatothozta..

A vajkai kdpvisel6-testiilet

tudom{su l  vesz i  :

1. jelen jegyz6kdnlv hitelesitdinek meghatdrozds6t,
2. a jegyz6k6ntwezet6 meghataroz6sdt.

B .  j6v ihagy ja :

1. az iil6s programj6t A. Oross k6pvisel6 m6dositisaival,
2. M ijl'src sz6l6 meghiv6 6s a kapcsol6d6 anyagok vdgleges vdltozatnanak elkiild€sdt

a kdpvisel6knek legal6bb h6t nappal az iil6s el6tl
3. a k6pviseliik teszer5l az egyes anyagokhoz ffizdtt konrmentdrok elkiilddset legalAbb
harom nappal az iilds el6tt,
4. a f6e11en6r dijazris6l.

C .  egye t6 r t :

1. egy rendkiviili ii16s dsszehivds6val 2012 . 12. 6-tua,
2. egy tj Happyl tadfacsomag 6s Sony Xperia mobiltelefon beszerz6sdvel

a polgdxmester sziimifu a,
3. A. Oross k6pvise16 javasiat6val, hogy ajegyz6kdn).vek tiz nappal az iildst kdvet6en

nyilviinoss6gra lesznek hozva a kdzsdg honlapjriq mivel a k6pvisel6 alra hivatkozott, hogy
a titrvdny 6rtelm6ben ilyen hat6rid6 adott a jegyz6kdn).vek ki,zzetetel6re a kdpvisel6-testiileti
iil6sek6l.

D .  e l rende l i :

1. a kepvisel6-testiiletnek el6kdsziteni javaslataikat 6s dszreveteleiket a2013-ra s2616
iinkomanyzati rendelet j 6vrihagyds6hoz a kdvetkez6 iildsre,

2. a polg6xmestemek tov6bb trirgyalni a beruh6z6val a nyugdijasotthon ldtesitdse
tigydben, majd t6jdkoztatni a k6pvisel6{estiiletet.

'-./^

/24,
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Vajka,2012.  11.30.



Kiegdszitds a j egtzfkdnyvhb z,

amely a 2012. november 23-dn 18:00-i kezdefrel a vajkai kdadghdza
i)listermdben tsrtoft rendkiriili kdpviselfi-test leti i.ildsen irddntt

A vaj kai kipvis elfilestiil et
12/2012 sz hsttirozata

Az iil€st Ing. Donald A116, a kdzs€g polgarmestere (a tovribbiakban ,,polg6rmester")
nyitotta meg 6s vezette. A polgarmester megiillapitotta, hogy ajelenldti iv alapjan az dsszes
k6pvise16 jelen van, igy az iildst hatarozalkdpesnek nyilvdnitotta, A jegyz6kiin)"/
hitelesll6inek Gabriel Oross ds Ing. BlaZej Varga kdpviseldket jelitlte meg.
Jegyz6kdnywezet6nek a kdzsegi hivatal alkalmazottait, Anik6 BemAthov6t 6s Edka Sziicsdt
jelijlte meg.

A polgfumester ezriton Kdstina Pajliov6t nevezi ki rij hitelesit6nek, mivel Gabriel Oross
kdpvisel6, az ism€telt felsz6litisok ellen6re is visszautasitotta ajegyz6kdnyv aldirrisdt, ds nem
adott meg ir6sban semmilyen relev6ns rill6sfoglal{st az al{iras visszautasitas6t
megindoklaad6.

Vajka,2013.9.  13.
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