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A vajkai kdpvisel6-testrilet

A. Tudom6sul veszi 6s j6vihagyja:

Az iil6s programj6l.
Megvdxni a pozsonyi Igazsdgiigyi Szakdrt6i Intdzet szakv6lem6ny6t a 716 sz.
vajkai kataszterbeli tulajdonlapon vezetett 776,7'7916 es 780 sz. parcellikra (egydb
fellilet), amely vdlemdnlt figyelembe veszi a telkek eladrisi 6r6nak
meghatarczrs.in6l 6s a csedndl a sportpdlya alatti telkek tulajdonviszony6nak
rendez€sdben. A k€s6bbiekben a kepvisel6-testtilet az 505 sz. tulajdonlapon
vezetelt 425/l-es sz. parcella cser6je, ill. elad6sa kdrd6s6ben els6dlegesen
megfelelni a helyi k6relmez6knek fog Trsfan tiLrral val6 cserevel szemben, mivel a
telek fel lett kinAlva mirt p6tldk a fent emlltett telekAl cserdbe.
A 2014. 01. 01-t6l hatitybal'p6 ll20l3 szitrnri 6nkorm6nyzati rendeletet.
150 EUR drlekii j uttatdst a kdzsdg f6ellen6re dszdre.
2014. 01. 01-ttt1 az ttikdlts€g kdtszeresere emel6sdt a doborgazi lakosok rdszdre
a kdzs€gi aut6busz haszlilatakor, amemyiben Doborgaz kdzsdg nem tdriti a
koltsegek kdrt kiilonbs6get Vajka kitzsdg fel€.

6. Sebessegkorl6toz6 ritelem elhelyezdsdt a ,,Csente csiirda" kozeldben, Vajka
kdzsdg teriiletdn, az elhelyez6s k6ltdg6g6nek 50Yo-6t a kdw6tyez6 f6l t6d:tl,.

7. A Mapovi port6l szolg6ltatAsrinak igdnybe vetel6r6l sz6l6 szerz6d6s megkiitdsdt,
azza,l afefte13]del, hogy a szez6des meghatituozott id6re kdttetik (3 6v) ds
meghosszabbitiisa a szetziidl felek megegyez6se ut6n lehetsdges csak (a
meghosszabitas nem automatikus).

8. A. LiptaiovA febz6litirs't a b6reltid{j befizetesere az hatrilyos bdrleti szerz6d6s
alapjAn, 6s megtudni A. Liptaiovd cdljait az iltala b&elt nem lak6s cdlf
helyis6gekkel.

9. Aj6v6ben esetelges anyagi tdmogat6sok rendelkezdsre bocs6t6s6t m6s
szem6lyeknek, igy hozzAj1ntn kiilonbdzci esem€nyek megszervezdsdhez,
bizonyos c61ra fordithat6 t6mogatds nyritdsrir6l sz6l6 szerz6d6s form6j6ban.

10. Kdnnek vd,srirldsa a kdzsdg rdszdre.

B, Beleegrezik:

1. Hogy A. Oross ds Z. Szalay kdpvisel6k 2013. 12. l2-6n e-mailben szelektiv
hulladdkgyiijt€sr6l sz6l6 el6szerz6ddsi javaslatot ktildjenek a kiizsdgi hivatalnak,
amelyet a kiizsdgi hivatal e-mail fom6j6ban vdltozatlanul O. Gulizsi
rendelkezdsdrc bocs6t 2013. 12.13 - 4n.

2. Hogy inform6ci6s tribla kertiljtin elhelyezesre a helyi postahivatal dpiilete el6, vagy
az aut6busz megiill6hoz.
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C, Tudom6sul veszi:

A 2014-es 6v kiilts6gvetdsi tervezet€nek megtixgyaldsAt a kdvetkez6 iilds alkalm6val.
Az eltiterjesztett 2072. 6vi szakdrt6i jelentdst.
Balesetbiztosites megkiitesdmek lehet6sdgdt a vajkai Magyar Tanitisi Nyelvii Ovodrit
Utogat6 gyerckek rdsz6re, amely 1ehet6s6g reszlteir6l kdzvetlentil a Koopemtiva
Kooperativa poist'ovia, a. s., Dunaszerdahely fogja tijdkoaahi a vajkai Magyar
Tanitisi Nyelvii Ovodrit .

Tudom6sul veszi 6s nem hagyja j6v6:

l. S. Gombodov6-Solisun, Somorja, benSijtott k6rv6ny6t nem lakds c6hi helyisdgek
b€rbe vdteldre, szoltuium miikiidtetese cdlj6b6l, mivel a kiizsdgnek pillanatnyilag
nem 611 rendelkezds6re megfelel6 szabad nem lakds c61f helyiseg a k6rt cdha.

2. A Humanita, n. f., Dunaszerdahely aayagi hozzij6rulisr6l sz6l6 k€rr'enyet.

Elrendeli:
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A vajkai kiizs6gi hivatal hivatali t6bl6jrin kiffiggeszteni majd elt6volitani a 1/2013-
as sz6mri, 2013. 12. 1l - 6n kelt, 2014. 01. 01 -161 hat6lyos j6viihagyott
iinkorm6nyzati rendelteket.
A. Oross 6s Z. Szalay kdpvisel6knek, hogy 2013. 12. 12 - 6n e-mailben szelektiv
hullad6kgyiijtdsnil s2616 el6szerz6ddsi javaslatot kiildjenek a ktizsdgi hivatalnak,
amelyet a kdzsdgi hivatal e-mail formrijriban vAltozatlanul O. GuLLsi
rendelkez€sdre bocsdt 2013, 12. 13 - en.
A polgtumester timak, hogy 2014.01. 14 - 161 az flikdltsdg k6tszeres6re emelje
a doborgazi lakosok rdsz6re a kdzsdgi aut6busz haszn6latakor, amennyiben
Doborgaz kdzsdg nem tdriti a kitltsdgek kdrt kiilitnbsdgdt Vajka kdzsdg feld.
Polg6rmester rimak egy szolg6ltatds igenybe v€tel6rdl sz6l6 3 6ves szerz6d6s
al6inisrit a Mapovf portrillal. A szerz6dds esetelges meghosszabbit6sa mindkdt fdl
kOziis megegyezdse ut6njdhet csak ldtre (nem automatikusan).
A. Liptaiov6 felsz6lilis6t a bdreltidij befizetdsdre az haliilyos bdrleti szerz6d6s
alapjAn, ds megtudni A. Liptaiov6 cdljait az illtaf,a bercft nem lak6s c€ti
hellsdgekkel.
A kdzs6gi hivatalnak a kdnyvek szrimdnak 6s rir6nak megrillapilis6l.
Polg6rmester irmak, hogy felvegyen az l€gkdzelebbi iilds programpontjai kdz6
egy t6rgyal6st a vajkai Senior, n. o. kdpviseltlivel a bdrleti szerz6dds fe1t61e1einek
vdltozds6r6l, i11. meghivni Ing. Emanuel Krokovidot az n. o. igazgatoj6t a kdvisel6-
testiileti iildsre (hozz6vet6legesen 2014/02-03).

Yajka,2013. 12. 12.
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