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1. Az lCs megnyitdsa

A kdpvisel<i-teshilet ijlds€t Ing. Donald A116 polgarmester (a tov6bbiakbar
,,polgdrmester") nyitotta meg ds vezette, aki megallapitotta, hogy ajelenleti iv alapjrln ndgy
kdpvisel6 van jelen, igy a testiilet hatdrozatk6pes. Hitelesit6knek Kdstina Pajliova €s lng.
Blazej Varga kepvisel6ketjeldlte ki. Jegyz6kdnywezet6knek a ktizsdgi hivatal alkalmazottait,
Anik6 Bem6thoviit es Edka Sziicsdtjelolte ki.

2. Az ilCs programjdnak jdvdhagydsa

A kdpvisel6{esttileti iilds programjrit a k€pvisel6k egyhangulag j6vrihagprik 6s
a progampontok sonendje A. Oross kdpvisel6 javaslata szednt m6dositotta.

3 -4 hatdrczatok t'igrcjhajtdsdnak ellentuzCse

A polgdrmester taj6koztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy:
a) a kdzsdg (elad6) 2012. 12. l2-dikdn ad6sveteli szez6ddst irt a16 A. Szalay rirral €s
f'elesdgdvel (vev6) 737 eur6 6fi6kben. A szerz6dds t6rgya Vajka kdzsdg kataszterdbenjegyzett
62 m' teriiletii ingatlan (vizi feliilet).
b) akdzsdg (vevit) 2012. 12. l4-dikdn addsvdteli szerz6ddst irt ali J. Makkiovrival (elad6)
297,20 e..jr,:6 eftekbet A szez6des ttugya:



//

- Vajka k<izs6g kataszterdben jegyzett 1471 m'? tediletii ingatlan (egyeb ter$let, bedpitett
tediletek 6s kitzterek).
- Keszdlces kiizsdg kataszterdben jegyzett 353 *' t".iil"hi ingatlan (bedpitett teriiletek ds
kozterek).

4. A kdpviselflestiilet mankatereC ek jtivdhagtdsa a 2013-as iwe

A polg6rmester j aslata alapj6n a k6pvisel6-testiilet egyhangulag elfogadta a testiilet 2013-as
munkatervezetdt a kdvetkez6 id6pontokkal:
l. m6jus 16.
2. Jfl ius 11.
3. augusztus 8.
4. okt6ber 10.
5. december 5.

5. A kdzsCg 2012-es virszdm.tdtisdnsk bejelentise is annak kidrtdkeldse a kdzsig
fdellendre dhal (a leltdrbd-vCteli bizottstig tagjaindk kinevez4se)

S. Rublik, a kozs6g fitellen6re kiertdkelte a V ajkakdzseg2ll2-es zirszixnaddsdt,
elmondta vdlemdrlydt a zdrszimad6ssal ds az el6zetes ellen6zdsekkel kapcsolatban, tov6bb6
a:inlotta a z6xszfuBdLis kdn1"r,vizsg6l6 6ltal va16 ellen6rzdsdt is.

A f6ellen6r figyelmeztette a kepvisel6-testuletet egy lelt6rba-vdteli bizofisag
kinevez€senek sztiks6 gessdget.

A polg6mester Angdla Vargov6t, Bc. Timea Farkast ds Erika Sziicsiitjavasolta
a bizotts6g tagjai kdzd.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag feltdtel ndlkiil j6v6hag].ta a kdzsdg 20 1 2-es
z4lszfuILaditsdt a ftiellenor jelentese alapjrin.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag.jdvfifrag)'ta a bizotts6g tagjainak kinevezeset
a polgdrmester javaslata alapjAn.

6, A 2012- es evi kdnywizsgdldi jelentis bejelentise ds kidrtdkeldse a kiiudg
fdellendte dltaL

A 2011-es dv konywizsgdl6i jelent6s6t a kdzsdg f6ellendre olvasta fel ds drt€kelte ki,
a jelentdst a kdpvisel6-testiiletnek is 6tnyfjtotta. A kdpvisel6-tesfi.ilet tudatositja a 2011-es dv
kdn .wizsgril6i jelentdsdt.

7. Informdcidk a benyrtjtutt tdmogatdsi ptibdzatoktlil

A polg6xmester tej ekoztatta a kdpvisel6-testiiletet a benyijtott palyr2atok6l:
- a Szent Istv6n nap kiiltsdgei fedezds6re a p6lyr2atot nfijtott be a kdzsdg a Szlov&

Ki,zt6rsas6g Korm6nyhivatala 6ltal kiirt fehiv6sra
- A Nagyszombati kertilet 6ltal meghirdetett felhivdsra 4 palydzatot nyijtott be

a kiizs6g:
- L a Szenl Tsn6n nap kdllsdgeire
- 2. a kiizsdg szoDidlisan r6szorul6 lakosainak kdzlekedesi felteteleinek ajavitAs6ra



- 3. az els6sorbal a fiatalokat megsz6lit6 esemdnyek t6mogat6s6]a a 2013-as €vben
- 4. sportesemdnyek t6mogatdsdra a 2013-as 6vben.

A polgtumester tov6bb6 ismertette a kdpvisel6-testitlettel, hogy 2012. 12. 10-6n
erkezelthal|xoz,atban a Szlovrik Kiiztersas6g Gazdasegugyi Miniszteriuma elutasitotta
a kdzsdg vissza nem t6rltend6 tdmogatAs juttat i666rt benfjtott kervdnydt, elegend6
pdnziigyi eszkdzitk hiiinyitua hivatkozva.

A kdpvisel6-tesflrilet tudomrisul vette a polgamester tdj6koztatlsAt.

8, A 2012-es dv kiirtdkelise

A polgfumester a 20 I 2-es evet eredmdnyesnek edekelte az el€rt t6mogatasok
f6ny6ben:

1. A vdr6terem ds a piact& rekonstrukci6ja 6sj6tsz6t& dpitdse.
2. K6myezeti alap (6wiz\edelmr payazat) - kistraktor teljes felszereldssel €s 2 drb

motoros pumpa.
3. A kitzsdgi hivatal dpiiletenek rckonstukci6ja az aktu.iiisan mdg fbly6

mukilatok elvdgzdsdr6l al6irt szerz6dds (fiit6srendszer, miianyag ablakok ds toalettek).
4. A helyi jardrik 6s utak rekonstrukci6ja - aleirt szez6ddsek, a munkik v6rhat6an

2013 6prilis6ban-m6jus6ban kezd6dnek.
5, A ravataloz6 rekonstrukci6ja - a Mez6gazdasrigi Kifizetdsi lrod6hoz (PPA,

Bratislava) benyijtott pdlytuat elbir6l6sat v6rjuk.

A polgrirmester informalta a kdpvisel6-testiiletet a sportp6ly6n talahat6 Vajka
kiizsdg kataszterdbe tartoz6 ingatlan nrlajdonjogi viszonyainak rendezdsdr6l:
a polgfumester atnyijtott egy J.Trsfan eltal kdszittetett szakdrt6i vdlem€n1t. Mivel
a vdlemdnyben feltiintetett dsszeg nem re61is, a kdpvisel6-tesliilet megkdrte
a polgfumestert, hogy folltassa a kdzs6g jogdsz6val e t6mriban fol,'tatott tArgyalAsokat,
6s amennyiben sztiksdg lesz egy mdsik szakdrt6i vdlemdny kidolgoz{s{ta akozseg
rdszdr6l, ezt a kdzsdg teljesitse.
A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6viihag}1a a kdzsdgjogaszAval folytatott

egyiithniikddds fenntart6set ds egy esetleges szakdrt6i vdlemdny kidolgoz6set.
A polgamester tov6bb6 tdjekoztatta a kdpvisel6-testiilet€t, hogy 20 dv ut6n lehet

sikeriil a helyi lakosok els6bbs€gdt kiharcolni a komp6tkel6ndl.
A polgdrmester informAlta a kdpviseld{estiiletet, hogy a biztons6gos kdztiti

kdzlekedest biztositand6 sebessdgkorl6tozristjelz6 tdblik kefiltek elhelyezdsre a f6 riton
a Csente cserd6t6l egdszen a tdlt6ellomdsig.

9. 10, Szent Istrdn nsp- a szervezdsi kAdisek megtfuglaldsa

A polg6rmester informdlta a kdpviseld-testiiletet, hogy trtugyal6sok folynak a Szert
Istviil napon rdszt vev6 fell6p6klel ds egyben megbizta Kdstina Pajliov6 kdpvosel6t a
esem6ny szeflezdsdvel. A szervezds reszleteir6l a kdpvisel6-testtiletet folyamatosan
tij dkoztatdst kap.

10, A kdzsdg 2013-(ts kdltsdgretisi jav.a ondndk megtdrgtaldsa is jdvd hagtdsa (a
bdr kii lls ige k megtdrgl alds a



A k6zs6g Ibellen6re tajdkoztatta a kdpvisel6{estiiletet, hogy a polgdmester havi bdrdt
az elkdvetkez6 egy €vre a testiiletnekj6v4 kell hagynia. A kdpvisel6-testiilet egyhangulag
j6v6hagyt4 hogy a polg6rmester havi bdre vriltozatlan maradjon (70%).

A polgarmester tov6bbA inflffralta a kdpvisel6{estiiletet, hogy a k€pvisel6k j uttatdsa
ezutan 6vente kedil kifizete$e, mdgpedig a k0vetkez6 dv els6 f6l6vlig, az esetleges
f€1re€rt6sek elkerllldse miatt.

A kttzs6g 2013-as koltsdgvet6si javaslatamk megt6rgyahsara 6s jdv6 hagyastua (a
bdrkdltsdgek megtirgyaldsa) nem kertilt sor, a progran eme pontjat a polgiirmester egy
miirciusban megtadand6 rendkivitli k6pvisel6{esttileti i116sre halasztotta.

11. Katzsigi esemiryek tervezise q 2013-as dvre

A polg6rmester kdzdfte a kdpviesl6-testiilettel a betervezett ktizsdgi esem6nyeket a
2013-as dvre:

1. Hullad€kgyiij 6k v6srirldsa.
2. A11and6 forgalmi jelz6sek elhelyzdse a kdzseg teriiletdn.
3. Temet6- kapu kicser6l6se, a kerites festdse es a jArdAk felujit6sa.
4. A kdzsdgi hivatal 6piilete - a helyis6gek fest€se ds kisebb belt€ri asztalos munkrik.
5. A posta el(ttti kdztedilet felujit6sa.
6. A Szent- Istvih emlekmiivet dvez6 kdzteriilet felujitasa.

A k6pviseld-testiilet egyhangulag j6vahaglta a fent en itett esem6nyeket.

12. A Vajkai Kiizbirtokossdg kimdnyinek megttug/aLisa

A polg6rmester kOzze tette a Vajkai Kdzbirtokoss6g riltal benyirjtott kdrvdnlt
a Vajkai Kdzbirtokoss6ghoz tartoz6 teri.ileteken tervezett fakivagrsr6l ds egyben 6tadta
a sz6t Alexander Bitter alelndknek, hogy tdmassza ald a kdrvdny benytjtasanak
sziiksdgessdgdt, ezt kdvet6en teret adott a vithak is.

A. Bitter eknondt4 hogy a facsemetdk iiltetdsdre a kiv6gott f6k helydn nincs
lehet6sdg, az esetleges fap6tl6st csak mashol a sajdt telkiikdn vdgezhetmdk el. A f6k
kivdgdsa biztons6gi okokb6l lesz sziiksdges, mivel a sz6ban forg6 frik mdr
eliircgedtek.

B. Varga kdpvisel6 kijelentette, hogy a kiv.igott f6k p6t1tua ndlkiil az irtdsba nem
egyezik bele.

G. Oross k6pvisel6 felvetett egy a fiik kiirtrs6val foglalkoz6 bizotts6g ldtrahoz6s6t,
amely 3 tagb6l 611na ds az tigyet feliigyelnd.

G. Oross kdpvisel6 felvetetdsdt a kdpviselti-testiilet nem hag)'taj6v6.
A polgarmester felvette, hogy a fap6tlisra az fn. fehdr teriileteken ker[lne sor.
K. BalaZovidov6 lako s hozzAntq hogy ap6tolt fiik mindl k6zelebb legyenek

a kdzsdghez.

A k€pvisel6-testiilet egyhangulag j6vrihagl,ta a flik kivdg6sdt a Vajkai Kitzbirtokossrig
6ltal, ill. megbizta a polgrixmester a faides konkidt feltdtelek megadasAra 6s annak adekvat
helyreallitasrival (fap6tl6s).
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13. Egyib aktudlis kCtdesek, L4,Vita

A. Oross k6pvisel6 az ,,Egydb aktu6lis kdrddsek" programpont Atnevezdsdt a t6ma
konkret megnevezdsdre.

_ A polgaxmester elmondta, hogy a meghiv6kat a kepvisel6-testiilet dszdre 7 nappal az
iil6s el6tt kildik el, amely id6 alatt mdg medilhetrek ftjl megtirgyal A$ayaI6 temik,;z$t ed
a felvetdst nem tartja megalapozottnak.

. D. Ha ikova a k6zsdg lakosa felvetefte az aut6busz meg6ll6ndl tal61hat6
telefonp6zna 6s dr6tok elL{volit6s6t. G. Oross kdpvisel6 szerint k6rv6n1t kell
benltrjtani a Slovak Telekom. a. s. Bratislava r6sz€re, melynek meginisat
probldmamentesnek ldlja,
A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6v6hag1'ta eme javaslatot.

. A polgdrmester, mint a k6zs6g lakosa megkdrte a kdpvisel6-testiiletet, hogy az
utcdban, ahol lakik aszfaltozott littestet biztositsanak be. Ehlez rendezni kell az
ingatlanok tulajdonjogi viszony6t. A polgamester kd a kdpviseld-testiiletet a
probldma megold6s6ra, a kdpvisel6-testtilet nem foglalt al16st a tdm6ban.

e J. Oross kdzsdgi lakos a komp helyzete fel6l 6rdekl6d6tt, mivel az itteni
lakosok els6bbsdg6t biztosit6 s6vot Altalaban idegenen foglalj6k el. A
polg6rmester tlj6koztatta ajelenlev6ket, hogy a komp iizemeltetdse jelenleg
csak kipr6b6lisi frtisban van, i11. az eset mdg ttugyales alatt van a VV, s. p.
Bratislava k6pviseltiivel.

o K. Balazovidovri megkdrdezte a polgAmestert6l, hogy a hulladdkgyiijt6
kosarak mikor lesznek bebiztositva a kijzsdgben? A polg6mester tiij€koztatta,
hogy a hulladdkgyiijto kosarak a kdzriti jelz6tabhkkal egyiitt kerulnek majd
elhelyezdsre.

r M. Kuchiirekov6 a SAD Dunaszerdahely feld benyrijtott kdrvdny fel6l
6rdekl6ddtt az aut6buszj6ratok siiritese kapcsdn. A polg6rmester felolvasta
a kdrv6ny elbirrilds6rdl sz6l6 iratot, amely sze nt a kdrv6n]1 elutasitottak.
Ennek ellendre a jelenlev6k javasolt6k, hogy a ktizseg t6mogat6s6val ugyanezt
a kdrv€n)'t nyfjtsdk be a Nagyszombati Keriileti Hivatal feld. M. Kuchrirekovd
felajrinlotta, hogy szemdlyesen megsz6litja az intdzked6 szerveket.
A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6v6hag1'ta k6w6ny benyrijtris6:
a Nagyszombati Keflileti Hivatal fel6, i11. azt, hogy M. Kuchrirekovd, hogy
szemdlyesen megsz6litsa meg az int6zked6 szerveket.

r I. Szalay megkdrdezte a polgdrmestert, hogy a p6sta 6pilletet mi6fi olyan
elhanyagolt? A polg6rmester kifejtette, hogy a sz6bar forg6 dpiiletbe nem
ajanlatos befelletri, mivel a Szlovrik p6sta 6s Vajka ktjzsdg altal megkdtdtt
szerz6d6s szerint a Szlov6k P6sta kOteles az €piilet fenntart.isi kdltdgeinek egy
r€szdt fedezni.

. A polgarmester t6jekoztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy Vajka kdzsdg inisban
megsz6litotta Robef Fico minisztereln6kijt, hogy a k6zs6gi hivatal
tet6cse€j dhez anyagi t6mogat6st nyfjtson.

. A polg6rmester tajekoztatta ajeler[ev6ket, hogy mivel a kdpvisel6-testiilet nem
hozott id6ben batfuozatot a KopmFesoret-Vojka 6ltal benyijtott szerz6d6s-
javaslat kapcsrio,600000 EUR 6rtdkii dsszegt6l esett el a kdzsdg, mert a
Kopmpresor6t-Vojka visszavo[ta ejlriariLt. A, Oross k6pvise16 megkdrdezte,
hogy rnilyen k<iriilmdnyek miatt nem hozott a testiilet hatinozatot?
A polgarmester konkreiz'ha,hogy az alapvet6 feltdtel a Kopmpresorat-Vojka
tesze il az,l eur6s vdtel6ru telkek 6s az utak bdrleti dija, teh6t aB, C, D
szektorban tal6lhat6 dpitesi telkeke kivetett ado 50 o/o-a. A. Oross k6pvisel6



megkerdezte, hogy a bdrletidij mekkora iisszegii lenne? Arnyi mint a CRESCO
Water park, s. r. o., Bratislava r€szdre kivetett ad6? A sz6ban forg6 cdgnek is
szint sz6nddkkal akezerc szerclle volna j6tszani, mivel acdg r6szv6nyesei
k<tze Aiozott,ds felmutatott egy jelenleti ivet egy ktjzgyiilesr6l, amelyen
a polgdxmster is dszt vett. A polgamester elmodiisa szerint sohasem vett 6t ds
nem is vett rdszv€nyeket 6s ezdt nem volt 6s jeleneleg sem reszvdnyes
semmilyen tfusas6gban. Kikdrte nagimak az effdle r6galmakat a k6pvisel6 rir
r6szdr6l. Tovebb6 megjegyede, hogy mindig is a kdzsdg drdekeit kdpviselte 6s
ajeleneleg is akdzs6g jav6t szolgdlja €s az ilyen felsz6laldst c6lzotl
gyarusitAsnak €s nigalomazrisnak tekinti. A polgarmester megkerdezte A,
Oross k6pvisel6t, hogy midrt nem t6jdkoztatta a testiiletet, hogy 2012. 12. 15-
6ig ddnteni kell a szez6ddsek feltil, hiszen rdszt vett a Komposesor6t-Vajka
g1rrlds€n, mi tiibb bizotts6gi tag? ll1. mi€rt nem ismerreti ajelenldv6kkel
a ellene inditott bir6s6gi eljfuesok rdszleteit? A. Oross kdpvisel6 alatAmasztotta
jogi ds mds jellegii vitriit a CRESCO Water park, s. r. o., Bratislava 6s a
Komposesodtom-Vojka trirsasdgokkal.
D. Han6kov6 felhir,ta a polg6rmester figyelmdt, hogy a t6 irAnyabar van egy
kiesott lpk 6s a ftild szet van sz6rva, ki 6llitja ezt helyre, mrircsak biztonsdgi
szempontb6l is? Es miett zayarJa el6ket az iirzbyedb szolgalat ato teriiletdrdl?
Tov6bb6, hogy a bejrirati kapu at6hoz midrt nem biztonsdgosabb?
A polgdxmester kifejtette, hogy nem ldpheti at hatdskdrdt, ds nyomat6kositotta,
hogy a kavics 6s fttld eltulajdonitds6nak probldmrijrir6l tud, mivel m.ir
a szem€lye ellen is tettek feljelent€st. A polgArmester sdrt6nek tafija a vajkai
kdzbirtokoss6g eme feljelent€sdt. A polgdxmester tovdbbd megkdrte D.
Han6kovdt, hogy amennyiben tud valamit az elkdvet6h6l, 6rtesitse
a rendtirsdget. A. Bitterovri igazolt4 hogy a a t6 fel6l 30 m-re szabad a bejriiis,
ill. hogy err6l az 6tz6v€do szolgilatot drtesitette. A. Oross ktjztilte, hogy van
javaslata a t6hoz vezet6 biztonsdgi kapu kapcsdn.



15, Az fr,cs lezdrdsa

Vigezetiit a polgArmester megkdsziiDte ajelenlevdknek a felverefl hatirozar.ok j6vdhagy6s6t,
a €sztvdtelt €s az tfldst berekesztette.

Hilelesit6k:

Vajka,2013. 03. 06.
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,6,
a kozsdg polgatmastere


