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a wjkai k4pviselff-testiilet iil4sdrbT, amelJ)re 2014. augusztus g-dn 18:00 6rui keulettel

keriilt sor a Vajkai Klzsigi Eivatul Alistetmdben

Jelenlivdk:

Program:

ajelenldti fu szelint

1. Az lds megnyitdsa
2. Az dnkotmdnyzati vdlasztdsok tdNAny dltal el1ift feltiteleinek

j6r,dhagyasa (369/J990-es szdm a kAzsdgalapitltsr1l szdl6 t6n'eny)
3. Az iilds lezdnisa

1. Az iilis megnyitdsa

A kdpvisel6-testiilet iilesdt Ing. Donald Att6 polgdrmester (a toviibbiakban
,,polg6rmester") nltotta meg 6s vezette, aki megallapitotta, hogy ajelenl6ti iv alapjtin
a k6pvisel6-testiilet teljes ldtszimban jelen van, igy a testiilet halrixozatk€pes. Hitelesit6knek
Krislina Pajliovdt 6s Mgr. ZoftAn Szalay kdpvisel6ket jeldlte ki. Jegyz6kdnywezet6knek
a kdzsegi hivatal alkalmazottait, Erika Sziicsdt ds Anik6 BemAthovat jeldlte ki. Megjegyezte
tovebbA hogy az egdsz iildst dilnafoffa j 6tssz6k fel, ahogy azt a k€pvisel6-testiilet j 6v6lag)'ta.

2, Az dnkormdnJizati vtilqsztdsok findny dltol eldhtlehdteleinek j.tetihagd$a (369/1990-es
sztimrt a kijzsigalapitdsrdl sail6 fimdny)

A polgarmester ,jjeko^atta a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a369/1990-es sz6mtl
a kitzsdgalapitesr6l sz6l6 ti,rvdny drtelmdben a kepvisel6-testiilet legk€s6bb 90 nappal
a vdlasztrisok el6tt meghatrirozza a kdpvisel6k sz6mdt az elkdvetkezend6 v6laszt6si ciklusra.
A kdpvisel6-testiilet egyhangflag j6vthagyja a kdpviseldk szimlit az elkdvetkezend6
v6lasztrisi ciklusra, vriltozatlanul 5 k6pvisel6-testUleti tagot.

Tov6bb6 a polg6rmester felhirta a kdpvisel6-testiilet figyekndt arm, hogy a k6pvisel6-
testiilet a 369/1990-es szdmri a kdzsdgalapitas!6l sz6l6 tdrvdny €rtelmdben legkds6bb 90
nappal a viilasztiisok el6tt meghati$ozza a polgifumester hatdskdr6t az elkdvetkezend6
v6lasztiisi ciklusra.
A kdpvisel6{estiilet eg/hangrilag j6vrihagyja a polgiirmester hatdskordt az elkdvetkezend6
vdlasztdsi ciklusra, ami v6ltozatlan ma.rad.

A kdzs6gi hivatal alkalmazottja el6ted€sztette a kdpvisel6-testiilet rdszdre egy a szilfud
kommun6lis hulladdk dij e1tdr1€sdr6l sz6l6 kdrvdny.
A kdpvisel6-testiilet e$/hangtilag j6v6hagyj a az el6teiesdeltkewdnf kommunrllis hulladdk
dij eltdrldsdr6l.

Akuzsdgi hivalal alkalmazottja, A.BemAthovri megkerdezte a kdpvisel6i-testiilet
tagjait, milyen m6don legyen aj6v6hagyott tiszteletdlj a rdsziike foly6sitva a 2013 6s 2014-
es 6we?
A kdpvisel6-testiilet eryhangflag lemond a 2013-as ds 2014-es kdpvisel6i tiszteletdir6l.
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3. Az lds ladfisa

V€gezetiil apolgdrmester megkdszonte ajelenlev6knek
j6viha'W,.s6l" a ftsztv&elt 6s az ildst berckesztette.

Kdstira Pajliov6

2014.08.18, Vajka
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