
Jegyzbkiinyv
a vajkai kdpviselflestiilet iildsdtdl, dhelyre 2013. norembet 14-6h 18:00 dtui kezdettel

keriilt sor a ntjktti Kdzsdgi Hi|atal iildstemiben

Jelenldrbk: a jelenliti It, szerint

Program: L Az i.ilds tuegnyitdsa
2. Az iil6s programjdkdk jivihag)Lisa
3. A sportpdlya alatt telkek rendezdsdnek megtitgtaldsa - Trsfan r
1. Telebdsdrldsi kdrr)6t1yek megdrgyaldsa Karol Vdgh, Robert Szelle
5. A kbzsdgi aut6busz fnanszirozasdnak megtdrgr'alasa
6. A kdzsdgi kdnildgitris rekonstrukci1j dnak me gtdrgtaldsa
7. KOzjABzAAl Mtusitase a ki)zsdgben - a helyi lakosok kltrirEenek

megtdrgyaldsa
8. Ttijikoztatds a komp kt)r li helyzeff6l
9. A jdrddk rekonstrukcidj a befejezdslnek megtdrg)al^a

10. A 2aH-es Ankormtjnyzati le delet el4zetes megtdrgyaldsa
11. Egftb ahudlis kdrddsek
12. Az Ul6s lezdrdsa

1. Zahdjehie

1, Az iilis megnJ,itdsa
A kdpvisel6-testtilet a1aku16 nldset Ing. Donald 4116 polgfumester (a tovribbiakban
,,polg6rmester") nyitotta meg ds vezette, aki megalapitotta, hogy ajelenldti iv alapjdn hrlrom
k€pvisel6 vanjelen, a testiilet tehat hattuozatkdpes. Hilelesit6knek Blazej Varga a Mgr. Zolt^n
Szalay kdpvisel6ketjeldlte ki. Jegyz6kdn].,,vezet6knek a kdzsdgi hivatal alkalmazottait, Erika
Sziicsitt ds Anik6 Bemdthovdtjeldlte ki. Tovribb6 megjegyezte, hogy az eg6sz iildst diktafol a
jAtsszdk, amit a kdpvisel6-testiilet hagyott j6v6.

2. Az lildt progromjdnak jdwihagydsa

Az iil6s programjdt a k6pvisel6k egyhangulagj6vahagfdk a polgamester j avaslata alapj6n.

3. A spottptilya alatt telkek rcndezSinek megtdt$,aldsa - T$fan ir

A ponl megttugyalasAban rdszt vettekl

JUDI. Ladislav Pollik, i!. JUDI. Ladislav Polldk
Jo,,ef-lr.r 'an, Jl Dr. Era Bubniakovi
A polgtumester a kitzsdg jogi k6pvisel6j6vel, JUDI. Ladislav Poll6klol ijsszefoglalta

aJozef Trst'an rinal 6s az 6 jogi kdpvisel6j6vel, JUDI. Evou Bubniakovdval fol]'tatott
tdrgyaldst a kdpvisel6-testiiletnek, amelynek sor6a olyan megiillapodds sziiletett, hogy
a kitzsdg felkinal egy telket (a 425l1-es sz. parcelldb6l egydb tedilet avajkai kataszte
tefiileten), TNt'an rir telkdnek megfe1e16 mdretben cserdre, a vajkai sportpdlya alatti telkek
rendezdse c61j6b61. Mivei a spofipAlya alatti telkekre a kdt f61 rdszd.6l e1tdr6 szakvdlemdny
lett kidolgoztatva, az a megegyezds sziiletett, hogy felkdink a pozsonyi TdNdnyszdki
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Szakdft6i lntdzetet szakv6lemdny k6szitds6re, amely releviins dokumentum lehetne az iir
meghatirozisir4 6s figyelembe lehetne venni a telkek adrisvdtel6n6l.

A kepvisel6-testiilet egyhangrilag elfogadta ajavaslatot a kdzseg rdsz6rdl ebben
a formdbal.

4. Telekvdsdrldsi kdminyek megtdtgJr'dldsa - Karol Vigh, Roberl Szelle

A polgtumester a kepvisel6-testiilet ekd terjesztette Karol V6gh 6s Robert Szelle 61ta1 beadott
telekvdsrirl6si k€rvdnyeket ga.tis6pitdsre, ill. kertnek.

A kdpvisel6-testiilet egyhangrilag elfogadta a kdrvdnyeket azonos m6don, ahogy Arttis
Szalay ur kdNdnye el lett fogadva, az tisszes k6pvisel6 szavazatarnak hAromtitddds
tiibbs€gevel, kiildndsen figyeleruendltoaq a7/2072-es hat6rozattal 2012. 8. 9-161 11,-
eur6/rn' iirban, ennek a tennek a nyilv6noss.igm hozris6val a kdzsdg honlapjrin a k6rvdnyez6k
altal kidolgozott vtulahajz alapj6n a vajkai kataszl:eti tet:olel 42412-es sz. pracell6jtua (505. sz.
tulajdonlap). A felvrisarlas felt6tele annak a teleknek a felvisdrl6sa, amely a kdt igdnyell telek
kiizdtt helyezkedik el avlzlatraJz szerint. A nyilv6nossrigra hoz6s el6tt a k€rv6nyez6k
benyfjtjrlk a k6zsdgi hivatalnak a viilatajzot.

5. A kiizs4gi autdbusz Jinansz[rozdsdnqk megtdtg)qldsa

A polgarmester a kdpvisel6-testillet e16 terjesztette a kiizsdgi aut6busz 2013-as 6vi
fnwszitozastrta fofditott kiilts6gek attekintdsdt, amib6l kitiinik, hogy a mi kiJzsdgiink m€g
egyszer annyi k6lts6get fordit a finanszirozasra, tekintettel ara, hogy az aut6buszt ugyanugy
haszndljdk Doborgaz kdzsdg lakosai is.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6vrihaglta a polg6mesler javaslat6t, hogy fel kell
sz6lllani Doborgaz kdzseget, egyerfitse ki a kdzsdgi aut6busz iizemeltetdsdre forditott eddigi
koltsdgeket legalabb azok fe16re, mrisktldnben ken)'telenek lesztink a legkdzelebbi iil6sen e
kdltsdgek mdrsdkldsdre, illetve csokkentds€re szolg6l6 intdzked6seket elfogadni.

6. A kdzsdgi knzvihigittis rekonstrukcirijdnak megtdrg)aldsa

A polgfumester a k6pvisel6-testiilet e16 terjesztette akdzseg t6j6koztat6 jellegii ajanlatAt
a kdzvilagitas rekonstrukci6jdra (cca. 30 000 eur6), amelyben az dtutalds k6t lehels6ges m6dja
van meghalaxozva:

1. leasing - tijrleszt6rdszletek,
2. egyszeri kifizetds.
A polg6rmester t6jdkoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy van aryagi for6s ennek

a projektnek az egyszeri kifizetdsdre, 6s a kiizvil6gilis teljes rekonsbukci6jdt ki,zbeszerzdset
keresztiil betervezndnk a jdv6 6lte.

A kdpvisel6-testiilet egyhangflag j6v6hagyta a kiizsegi kdzvilegitis rckonstrukci6jdt
ajdv6 dvre 30 000 eul6 6rt6kben, ami egyszed kifizetdssel lenne tdrlesztve.

7. Kbzjtitszdtdr letesithe a hdzsCgOen - a helyi lakosok kdndnyineh megtdrg)sldsa

A polgamester a k€pvisel6-testiilet e16 terjesztette a kdzsdgi ktizj6tsz6tdr l6tesit6s6rc
vonatkoz6 k6 6nyt, amelyet ISistina KnizatovA vajkai lakos kezdenenyezetl.

2



t A polgdxmester t6jdkoztatta a kdpvis€l6-testiiletet, hogy leDne anyagi fedezet elre a projektre,
ds megendelhetndnk egyiitt a mrtu j6vihagyott emldhniivel. Minden sziiks€ges negeddly ds
kdzbeszerzds iddn t€len elintdzdsre keriilne, 6s maga a megval6sitas ajiiv6 dvben zajlana Ie.
A megfelel6 tediletnek a kdpvisel6-testulet elre a cdlra a vajkai kataszteri tedilet 360/2-es
parcell6j6tjavasolta (bedpitett teriilet 6s udvar), 505. sz. tulajdonlap.

A k6pvisel6-testiilet egyhangulag j6vAhag)'ta akdzjittsz'ter ldtesit6s6t a kdzsegben 7000
eur6 kiiltsdgben, a vajkai kataszteri tedilet 360/2-es parce116j6t javasolta (bedpitett tedilet 6s
udvar), 505. sz. tulaj donlap.

8. Tijdkoztatds d komp kdriili helJ,zebdl

A polgrtmester a:ekotatta a kepvisel6-testiiletet a komp kdriili akt\6lis helyze1,:5l, azM az
els6bbs6gi kdzlekedds bevezetds€r61, inform6ci6s triblikr6l stb.

A kdpvisel6-testiilet tudomdsul vette a polgrirmesler tajekoztatdsAt.

Tov6bb6 apolg6rmester fijekoztatta akepvisel6-testiilelet akdzleked6sbiztonsagi
jelz6rendszer elhelyez6sdr6l a kdzs6gben, azM k6t sebess6gmer6 elhelyezdser6l, melyeket
a kdzsdg szponzori trimogatas keretdn beliii kap cca. 7000 eur6 drtdkben.

A k6pvisel6-testi.ilet tudomasul vette a polgtumester t6j ekoztatasAt.

Kristina Krizatov.i helyi lakos el6adta kdrelmdt a kdzleked€s lassitds6ra szolgal6 un.
fekv6rend6rdk elhelyezdsdre a Csente cs6rda el6tti rlton a csrirda vendegei biztons6ga vdgett.

A k€pvisel6-testiilet egyhangirlag egyetet1€ft Mza\ hogy legyen utiinandzve annak,
mennyibe keriil egy ilyen berendezds elhelyezdse, es csak ez utiin diint az iigyben,
a kiivetkez6 ill6sen.

A polg6mester E:ekodatla a kepvisel6-testtiletel a Vizgazd6lkod5si V6lla.lattal kiitdtt
rnegiillapodfur6l a szinyogok elleni permetezes bebiztositisAr6l a kdzsdgben a kdvetkez6
negy6ves id6szaka (a negy6ves id6szal(Ia a permetanyagok rira 12-15 ezer eur6), alogy egy
k€tsziz fdr6helyes s6tor biztosit.lsanak lehet6sdger6l is (a s6tor 6rtdke cca. 20 000 eur6 volna).

A kepvisel6-testiilet tudomasul vette a polgfimester t6jdkoztat6s6t.

9. A jtitdtik rckoftsttukc ija befejezdsCnek megtdrglaldsa

A polgdrmester el6adta a k6pvisel6-testiiletnek javaslatdt ajrirdrik rekonstrukcidjdnak
befejezds6re a kdzsdgben, aminek a j6vrihagy6s esetdn komplett be lerure fejezve az ulak,
jdrd6k 6s a kcizvil6gitris.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag j6v6hag],ta a polg6nnester javaslatdt aj6rd6k
rekonstrukci6i rinak befei ezdsdre.

10. A 2014-es bnkormdnlzati rendelet elfzetes wegtdrg)aldsa

A polgrirmester felsz6litotta a k6pvisel6ket, hogy esetleges javaslataikat kiildj6k el
a kdvetkez6 iil6sig, amelyen j6vrihagyrisra keriil Vajka kctzs€g 2014-es 6vre sz6l6
dnkormdnyzali rendelete'



A kdpvisel6-testiilet tudomdsul vette a polgdrmester felhivasat.

11, Eg)ib aktutilis kerddsek

A kdpvisel6-testiilet tudomdsul veszi Tibor Sziics asztalosmunleiinak befejezds€t €s
kisziml6z6set.

E ka Sziics alkalmazott a kdpvisel6-testlilet eld tedesztette ahelyi kiizdssdgi hulladdk&t 6s
apr6 6ptikez6si hulladdkdrt fizetend6 illetdk eltdrl€sere vonatkoz6 javaslatokat.

A kdpvisel6-testiilet egyhangilag elfogadta a betedesztett kdrvdnyeket.

A polg.irmester Z. Szalay, B. Varga kdpvisel6k irasos 6s K. Pajliova kepviselii telefonos
j6v6hagydsa alapjtu ked ut6lagosar j6v6hagyni egy 100 eur6s iisszeget PhDr. A.
Dovidovidova ,,J6tdkonysagi koncert" nevii akci6jtua, Csall6kiizkttt kiizsdgben 2013. okt6bef
l8-An.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6vdhagla az intdzkedest.

A polgtumester a k6pvisel6{estiilet el6 terjesztette Helera Ziildova, a kiizsdgi hivatal
alkalmazottj6nak kdrvdnydt, amelyben az havi fizetdsdnek 330-161 360 eur6ra val6 emeldsdt
kdri.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6vrihagyta Helena Zijldovd kdrydnyet 2014. 1. 1-t61.

A polgrinnester a kdpvisel6-testiilet eld terjesztett egy fuaj6nlatot akdzs6g terkdpes
potrilj dr6l.

A kdpvisel6-testiilet egyhangulag j6v6:hagt'ta azt az aj{I.latot azzal, hogy a polg6rmesler
kik6d a szeE6ddst, amelyet elkiild a kdpvisel<iknekj6vihagy6sra.

A polgAmester tajekozlatta a kdpvisel6-testiiletet a2013-as 6vi kdltsdgvet6s m6dositsfu6l
a mrir j6vdhagyotl ,,Hubertus" nevii emldkmrire a ,,Kis-Csa116ktiz" Vad6szszijvetsdg rdszere,
1000 eur6 dtdkben.

A kdpvisel6-testiilet tudomrisul veszi ds j6vrihagyja a 2013-as dvi kdltsdgvetds m6dositAs6t
a m6r j 6v6hagyott anyagi t6mogat6s iigydben.

A polg6rmester t6j6koztatta a kdpvisel6{estliletet a Vizgazd6lkodasi Vallalatnak kiilddtt
kdivdnlr6l a Dunacsrin 6s B6s kijztjtti szakaszon az iileddksz6llites sziineteltetdsdrdl, aminek
eleget tettek.
A kdpvisel6-testiilet tudomiisul vette a kdrvdny elfogaddsat.

A polgamester ismertette a kdpviseld-testtilettel a kdzbeszerzdsi tdrvdnyben be6llt
valtoz6sokat. A polgAmester javaslatot tett, hogy az 1000 eur6 feletti kdzbesze.zdseket ezek
utiin erre jogosult szemdly vegezze, konk€tan Peter Hanesz ir.

A kdpvisel6-testiilet egyhangrjlag j 6vAhag)'ta a polgiirmester j avaslatat.

A polgdrmester Lij6koztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy azok a k6pvisel6k, akik nem irj6k al6
az iil€sekr6l k6sziiltjegyz6kdnyvet a felsz6litdsok ellendre, az iilds m6s rdszfvev6ivel lesznek
helyettesitve kieg€szites abpjdn, jogi kdpvisel6nt javaslata szerint.Tov6bb6 figyelmeztetett,
hogy ajegyz6kdnyv al'irdsinak elutasltasa nem jelenti ajegyz6kdnyv Avdn)'telensdgdt, ds
a ktizs6gek(il sz6l6 tdrv6ny megszeg6sdnek szrimit.
A kdpviseld-testiilet tudomdsul vette a polgarnester tajdkoztadsAt.



A polg6nnester tijdko,xafta a kdpvisel6-testiiletet, hogy amar j6v6hagyott, ,,Egy este
a magyar ciganyzendvel" nevfi rendezvdny szenez6i kdrvdny alapjAn a Vdriiskereszt heiyi
szervezete lesz, ds 2013. 11. 24-dn keril megrendezdsre a kdzsdghiiiin.

A kdpviseld-testiilet tudom6sul vette a polgdrmesier tajikozhteset.

Anik6 Bemeth alkalmazott a kdpvisel6-testiilet eld terjesztette Komel Csiba k6N6nydt
egyszeri szoci6lsi segdly foly6sitAsAra.

A kdpvisel6-testiilet egyhangrilag elutasitotta a betedesztett kdNdnlt, ds egy kiilijn
iinkormrinyzati rendelet elkdszit6st a kdzsdgben is.

A kepvisel6-testiilet egyhangilag egyetdfiett a lolgtumester javaslatAval, hogy ajdv6ben
b gidmunl6sokon keresztiil bizlositsa akdzsdg Mokat a munkikat, amelyeket tinei6b61 el
tud vdgezni (egyszerii munkdk ds karbanta lis a kddilm€nyeknek megfelel6en, pl. a temet6,
i11. a halottashdz kijdili kedtds festdse, esetleg j6-rdajavit6s stb.),6s akik hasonl6 stdtusiak,
mint a fenti kdNdnyez6, amivel szocidlis helyzetiikjavulhatna.

Erika Saics alkalmazott tajdkoztatta a kepvisel6-testiiletet Vajka kitzsdg azon kdtelezettsdge
megsziintetdsdnek lehetdsdgdr6l. amely szednt 2000 f6ig terjed6 lakossagszdmrj kdzsdgnek is
harom 6ves kerelk6ltsdgvetdst kell kidolgoznia, ami 2013 decemberdben lesz kidolgozva,
a kdpvisel6-testlilet javaslata alapjdn.

A kdpvisel6{estiilet egyhangilag egyetdrtett ennek a kdtelezettsdgnek a megsziiDtetdsdvel
a kdvetkez6 dvre.

A polg6rmester t6jdkoztatla a kdpvisel6-testiiletet a MAS Agropramei befejezett, a LEADER
programon keresztiil lebonyolitott projektjeinek befejezisdr6l (a halottash6z, ahelyi utak 6s
jrirdrik felnjit6sa), amelyek itestek ellen6rzdsen is, ds nem 6llapitottak meg hirinyoss6gokat.
Egyrittal t6jdkoztatta a k6pvisei6-testiiletet az egyes k6zs6ges gazdalkodasdnak
megtekintesenek lehetosegdrdl a $eben.

A kepvisel6-tesliilet tudomasul vette a polgarmester tdjekoztatasdt.

A polgtumester a kdpvisel6-testiilet eld tedesztett egy kdrv6nyt fj, kis metliizsf lakAsok
6pitdsdre Vajka k6zs6gben, alacsonyszintes bedpitdssel, Ing. IJubomir Mrizik, MAGA servis,
s. r. 0.. Bratislava, nevri cdgt6l. ahogy aVajka, Doborgaz 6s Nagybodak aut6busz-
kitzlekeddsdnek.iavitAs6ra is.

A kdpvisel6testi.ilet tudomasul vette a k6Ndnyt, ds elutasitotta a lak6sdpit6sr6l inditand6
tfugyalasokat, tekintettel arra, hogy a kdzsdgiinknek nincs alkalmas teriilete, ahol ezeket az
dpiileteket meg lehetne dpiteni.

A kdpvisel6{estijlet tudomAsd vette a k6N6nyt, 6s elutasitotta Ing. Lubomira Mfizik
javaslat6t Vajka, Doborgaz €s Nagybodak aut6busz-kdzlekeddsdnekjavit6sara.

A polgtumester feikdrte a kdpvisel6{estiiletet a kdzsdgi hivatalba val6 b[torvds6r16s
j6vdhagy6sdra szi.iksdg szerint. Maz feltiintetett dsszeg ndlkiil.

A kdpvisel6{estiilet egyhangulag j6vdhagyta a sziiksdg szednti britorvasarlAst.

A polgtumester dsszefoglalta a kdpvisel6{estliletnek az eddig j6v6hagyott vAsdrlasokat ds
munkiikat, amelyek a kdzeljtiv6ben keriilnek megval6sitds.a:

- asztalok 6s szdkek megvdsful6sa,
- 1-dnymdsol6 6s el. ir6gdp,
- padok a temet6be, 6- 10 darab,a keritds 6s az dpiilet fest6se,
- e l<azq6uhnza fcqt6qp

6/2013 sz. hati'rozaI
612013 sz. hatirczat
412013 sz. hat{rozat
I/2013 sz. hati,rozal



- kdztdrfelij it6s - posta
- kdztdrfellj itis - emldkmii
- bttorves6rlds (kitzseghtua) cca 2.000,- EUR
- britorv6s6rlds (kttzsdgh6za) dsszeg n€lktil

A kdpvisel6-testiilet tudom6sul veszi ezeket a j 6vrihagy6sokat.

A polgdrmester a kep\iseld-lesli l lel eld terjes^ette a NIKE. s. r. o..
fogad6iroda miikddtetds6rc a Danube pubban, On&ej Zsigray, Vajka
id6re.

A k6pvisel6-testiilet egyhangulat j 6v61Eg)ta a vallalat kdrv€nyet.

l/2013 sz. halilxozal
l/2013 sz. halArozat

17l20l2 sz, hat{rozat
4D013 sz,l]a't&ozat

Bratislava kdrv6ny61
293 , megbatinozatlal]

Az  i i l ds  lezdrdsa :

Az iil6s v6g6n a polg6rmester megkijszonte a jelenlevtiknek a javasolt hat6rozat
elfogad6s6t 6s a dszvdtelt, €s lezixta a kepvisel6-testiileti iil6st.

Hitelesit6k:

Varga

Vajka, 2013. november 21.

lng. oonald Alld
polg6nnester

lazeiIng



A vajkai k6pvisel6-testiilet
2013. november 14-i
7/2013 sz.hatflrozata

A vajkai kdpviselti-testiilet 2013. november 14-i iil6s6n a kdvetkez5 hali$ozatothozl'a:

A vajkai k€pvisel6-testiilet

A ,  tudom: isu l  vesz i  6s  j6v ihagy ja :

1. az ii16s programjat,
2. avajkai spofipalya alatti telkek tulajdonrendez6sdt szolg6l6 telekcsere javaslatot -

Trsfan rir,
3. a beterjesztett telekv6s6rl6si kAar'dnyeket ugyanolyan m6don, ahogy Artul Szalay ur

szerztjddsdt akdpviseld-testiilet j6v6hagy.ta, az dsszes kdpvisel6 szavazatainak
h6iomdtdd6s tdbbsegdvel, klildndsen figyelemrem'lt6an, a7/2012-es hatitozattal
2012. 8. 9-tol 11,- eur6/m' iirban, ennek a ter"mek a nyilvrinoss6ga hozasaval
a kitzsdg honlapjan a kdrv6nyez6k riltal kidolgozott vilzlatajz alapj{n avajkai
katasdei terijlet 424l2-es sz. pracelldjrira (505. sz. tulajdonlap). A felvdsarlas felt€tele
annak a teleknek a felvrisarl6sa, amely akdl igdnyelt telek ktizijtt helyezkedik el
a-ttzlatajz szerint. A nyilvdross t.4ra hozits el6tt a kervdnyez6k benlujtj6k a kdzsdgi
hivatalnak a v6zlataj zot,

4. felsz6iitani Doborgaz ktjzsdget, egyenlitse ki a kdzsdgi aut6busz iizemeltetdsdre
forditott eddigi kitlts€geket legal6bb azok fel6re, maskiiliinben kdnltelenek lesztink
a legkiizelebbi iil6sen e kdltsdgek mdrs6k1ds6re, illetve csdkkentdsdre szolg6l6
int6zkeddseket elfogadni,

5. a kijzsdgi kajzvildgitAs rekonstrukci6j6t ajdv6 dwe 30 000 eur6 6fi6kben, ami eglszeri
kifi zet6ssel leme tdrlesztve,

6. kdzJ $z,3tet ldtesitesd a kiizsdgben 7000 eur6 kdlts6gben, a vajkai kataszteii tertilet
360/2-es parcellijSl javasolla (bedpitett tefiilet ds udvar), 505. sz. tulajdonlap,

7. a j6rd6k rekonslrukci6janak befejez6sdt,
8. helyi kijziissdgi hulladdktut ds apr6 €ptikezdsi hullad6kdf fizetend6 illetdk eltitrldsdre

vonatkoz6 j avaslatokal,
9. 100 eulo t6mogat6st PhDr. A. Dovidovidovd ,,J6tdkonys6gi koncert" nevii akci6jfua,

Csalldkijzkitt kdzsegber 2013. ok6ber 18-an,
10. Helena Zdldov6, a kiizsegi hivatal alkalmazottj6nak kdrvdnydt, amelyben az havi

fizetdsdnek 330-161 360 eur6ra val6 emeldsdt kdri,
1 1. Idtrehozni a kdzsdg tdrkdpes poft6lj6t,
12. az arra vonatkoz6 javaslatot, hogy az 1000 eur6 feletti kijzbeszeEdseket ezek u161 eme

jogosult szem6ly vdgezze, konkdtan Peter Hanesz ur,
13. sztlksdg szerinti britorv6stul6st a kijzsdghaz6xa,
14. a NIKE, s. r. o., Bratislava kervdny6t fogad6iroda miikddtetds6re a Danube pubban,

Ondrej Z:igra1. Vajla 2ql. meghatArozarlan iddre.
15. a 2013-as dvi kdlts6gvetds m6dosit6s6t.



B.  e l rende l i :

1. a polgfnnestemek tovdbb taxgyalni aj6v6hagyottaknak megfelel6en a vajkai sportp6lya
alatti telkek tulajdonviszonyainak rendezdse drdekeben - Trsfan ur,

2. a polgiirmesternek felsz6litast kiildeni Doborgaz kdzs6glek a kijzsegi aut6busz
fi nanszircz6sdnak iigydben,

3. a polgrtumestemek bebiztositani a kiizbeszerzdst minden, a kdpvisel6-testiilet 6ltal eddig
j6v6hagyott bevasarlesra 6s munkirajelen hatirozat B r6szdnek 6. pontja szerint,

4. a polg6nnestemek bebiztositani minden sziiksdges engeddl)t a kdzjatsz6tdr
l6tesit6sdre,

5. a polgamestemek kik6mi a szerz6ddst a kitzsdg tdrkdpes poftelji'hoz, amelyet elkiild
a kdpvisel6-testiilet tagiainak j6v6hagydsra,

6. apolgdmestemek az 1000 eur6 feletti kiizbeszezdseket ezek ut6r erre jogosult
sz€mdllyel, konkdtan Peter Hanesz fral vdgeztetni,

7. apolgdrmestemek kiadni a sziiks6ges beleegyez6st 6s dlasfoglal6st a NIKE, s. r. o.,
Bratislava rdszdre fogad6iroda miikijdtetdsdre a Danube pubban, Ondrej Zsigray,
Vaj[a 243. meghaldroza{lan idore.

C .  egye t6 r t :

7. azzal, hogy legyen ut6nandzve affIak, meruryibe keriil egy ilyen berendezds
elhelyezese, 6s csak ez utan ddnt az Ugyben, a kdvetkez6 i.ildsen,

2. a polgarmesterjavaslateval, hogy ajdv6ben brigddmunk6sokon kercsztiil biztositsa
a kozsdg azokat a munkrikat, amelyeket 6ner6bdl el tud vdgezni (egyszerti munkdk ds
karbantatds a kiirlilmdnyeknek megfelelden, pl. a temetti, ill. a halottashAz kiidili
kerites festdse, esetleg j rirdaj avitris stb.),

3. a progBmkiiltsegvet6s megsziintel6sdnek lehetiisegdvel Vajka kiizsdg szamira.

D ,  tudomisu l  vesz i  6s  e lu tas i t j a :

1. Komel Csiba k6rv6nyet egyszeri szoai6lsi segdly foly6sit6sAna, ahogy egy kiildn
dnkormanyzati rendelet elk€szitdsdt is a szocialis segdlyezesrc Vajka kdzsdgben,

2. Ing. Ijubomir llr6zik, MAGA servis, s. r. o., Bratislavajavaslat6t rij, kis mdretii
lakasok dpitdsdre Vajka kiizsegben, alacsonyszintes be6pit6ssel,

3. Ing. Lubomir Mrrlzik javaslatat Vajka, Doborgaz 6s Nagybodak aut6busz-
kdzlekeddsdnek javitAsAra.

Vajka,  2013.  11.  21.

polgifumester


