
A vajkai el6-testiilet 2014. atruir 17-6n hozott 112014-OZ sz^mihati'roz t^

Y ajka 2014. 0I . 24 . XXXXXXX

A vajkai k6pvisel6-testiilet a 20t4. 0L I7-6n megtartott iil6s€n a kiivetkez6 hat6rozator hozta:

A vajkai kepvisel6-testiilet

A. Tudomdsul v€szi 6sj6v{hagyja:

I . Az iil6s progamjet.
2. Anita Liptaiov{ k6rvdny6t a 14-es jegzdksz|m alatt taldlhat6 6piilet nem lak6s c6lt
helyisdgeinek (valamikori hts- 6s ffistiihi.ruiizlet) b6rleti dijrnak elengedds&ijt 2012.
auguszhrsAt6l 2013 . 12. 3 1-ig tart6 id6szakban.
3. ES/ megegyez6s kidolgoz6sat a kdzs€gjogi kdpvisettije (Jt Dr. po 6k) 6ltal A. Liptaiove ds
a kaizs6g kiizittt, afia nez',/e, hogu E. Mezeiov6 4 kiskoni g/ermek6vel e$/Utt a l4-es
je$/zeksz6ml dpiiletbe, a valamikori hiis-6s ffistiiltarui:zlet helvis€seib; kdltdzzdn.
A megegyez6s mag6ban foglalja majd. hogy A. Liptaiovd lberl6j a-J emlitett csal6d
bekiiltdzes6nek id6pontj6t6l nem kdteles berleti dijat flzetni a nem lak6s cihl helyisdgek
hasmAlat66rt.
4. E. Mezeiov' 6s 4 kiskori gyermek6nek bekitltdzes6t a vajkai l4-es .je$'z6kszim alatt
tal6hat6 ipi.ilet helyis6geibe, ill. a rezsikdlts6g€k (elektoromos energia, viz- is csatomadij),
valamint a helyisdgekben, melyek atmenetileg lak6sk€nt szolg6lnak, v6gzett kisebb
munkelatok 6s javitisok kiizsdg eltali t6rit6sdt.

B. J6Ydhagyjal

1. HoS/ A. Liptaiove bejelentse az elekromos energia szolg6ltatoja rdszere a fizet6 szem6ly
a kiizs6gre val6 megvAtoz6s6t.
2. A polgarmesterjavaslatal misze nt A.Liptaiovd k6szitessen egy meges/ez€st avolthts-ds
ffistitltaruiizlet nem lakds c6hi helyisdgeinek bdrleti szerz6desdnek felbontaser6l, amit a
kipvisel6-testUlet a legkiizelebbi iil6s6n megtirgyal.

C. Elrendeli:

l. A polgarmester r6sz6re, hogy bebiztositsa akdzs6g 6s A. Liptaiova kijzdtt
kdttetend6 megegtezds l6tejdttet a kiizsdg jogi k6pvisel6je 61tal (JuDr.L.pofi6k), ana n€zve,
hog' E. Mezeiov6 4 kiskorLi gyermek6vel e$/iitt a 14-esjegyz6ksz6mt 6piiletbe, a valamikori
his-6s ffistdltiruiizlet helys6geibe kitltdzzdn. A megegyezds magAban foglalja majd, hogy A.
Liptaiov6 (b6rl6) az emlitett csal6d bekitltdz€senek id6pontjdt6l Dem kdteles b€rleti dijat
tizetni a nem lakes c6hi helyisdgek hasmeht66rt.

Ing. Donald Al16
a kdzs6g polgArmestere

A polgiirm€ster megjegyz6se:
Az ilgy, ill. az an6l s2616 dokumentumok (b€rl€ti szerz6d6s, negegyezds) ak0zs6gjogi kdpvisel6jCvel, JUDr.
Ladislav Poll6klal val6 dtvizsglilasa utdn arra jutofiam, hogy a fent emlitett hatdrozat nem hoz megolda$ az
ilgyben 6s a jdv6ben (iogi eljarAs eset6n) egy&telmiien nem a kitzs€g 6rdekeir k€pviseli.
Ezeft a 369n990 sz. a.telepiildsi dnlomanyzarok6l (a kdzsdgi rendezdsr6l) sz6l6 rorveny 13. paragratusinak 6.
bek€zd6se drtelm€ben a fent emlitett hatarozatot nem irom ah, 6het ebben az iigyben 6lek a v€t6jogommal.
A kozsdg jogi k6pvisel6je szerint a helyezetet eB/ a berleii viszony megsziinteresdr6t sz6l6 mlg4llapod6s oldana
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