
A vajkti k€pvisel6-testiilet 2014. mrrcius l3-6thozott 212014-02 szimihatirozata

A vajkai kdpvisel6-testiilet a 2014. 03. 13-6n megtartott iildsdn a kiivetkez6 hatiixozatot hozta:

A vajkai kdpvisel6-testiilet

A .  Tudomisu l  vesz i  6s  j6v {hagy ja :

1. Az til6s progamjat.
2. Vajka kdzs€g 2013-as z6rsz6mad6s6t.
3. A polginnester havi b6rdt az elkijvetkez6 egy dvre, a tiirv6ny alapjdn v6ltozatlanul.
4. A kdzs6g fiiellendrenek munkate\,Tdt a 2014-es 6!.re.
5.Vajka kdzs€g kitltsdgvetdsi programszerkezet€nek kivitelezhetetlensegdt (583/2004-es

sz6mf tiirdny 4$, 5. bekezd6s).
6. Az infomaci6s t6b1a elhelyezdsi kitltsdgeinek bevoniis6t a postahivatal el6tti kdzteriilel

rekonstukci6s projektjdbe.
7. Vajka kdzs6g kttltsegvetds6t a 2014-es &re, amely Fogramkiiltsdgvetds a kdltsegvet€si

szabrilyok6l s2616 torv€ny szerint a kdvetkez6 kdt 6vre a kozsdg fe.jlesztds6r6l sz6l6
beterjesztett €s m6x j6v6hagyott Fojektekkel eg].titt.

8. Vajka kttzseg statftun6t.
9. A szil6rd kommunilis hulladdkdrt fizetend6 illetdk el6li felszabadiuisra vonatkoz6

k6relmeket (3 db).

B .  Egye t6 r t :

L Az iil6s programj6nak k6t ponttal t6rt6n6 kiegeszitesevel:
7. pont Az inform6ci6s t6bla elhelyezdsi kiilts6geinek bevon6sdt a postahivatal el6tti

kdztedilet rekonstrukci6s proj ektj dbe.
10. pont A polgamester G. Oross kdpvisel6nek cimzeft leveldnek megtrlrgyakisa

a k6pvisel6i mand6tumftl val6 lemondris megfon1o16sfu61.
2. A beerkezett tdmogal6sok cdljainak kiegdszitds6vel Vajka kdzs€g z6$zdmadiisdban

a 2013-as evre.
3. A kdzseg 2014-es kdltsdgvet€s€nek megvaltoztatris6val, azaz a szildrd kommunilis

hulladeka forditott kdltsdgek m6dositds6val 6s a benltjtott 6s j 6v6hagyoll paly'zatok
megval6sitris6val azzal afehete!1.el, hogy ata,tataloz,6 melletti WC koltsdgei bele
lesznek foglalva a kdzsdgfejlesztdsi kdltsegekbe.
A ktiltsdgvet6s megigazitris6val mindig a kdnyvelesi tdru€nynek megfelel6en.

4. A kitzsdg statitum6ban v€gzett m6doslt6sokkal.
5. A Vajkai KttzbirtokossAgnak a soron kdvetkezti kdpvisel6-teshileti iildsre val6

meghiv6s6val az ad6kedvezm6n1,r61 sz6l6 kdrelem kapcsdn.
6. A Senior, n. o. igazgat6j6nak a soron kiivetkez6 kdpvisel6-testiileti iil6sre val6
meghi\Asdval.
7. Intertretes fjs6gr61 s2616 aj6nlat kidolgozasaval a ktivetkez6 iil6sre.
8. A K Gq,f Kft. 01-P/2014 sz., LSPP iizemeltetds&e nyrijtand6 Limogat6sr6l sz6l6
megdllapoddsi javaslatdnak tovebbit6seval a kd,rzeti onosnak a helyi egdszsdgiigyi
kdzDontban vdlemdnyez€sre.



C,  Tudomf  su l  vesz i :

1. A polg6rmester 2013-as 6vi evdrtdkel€sdt.
2. A kdzsdg f6ellen6r6nek 2013-as dv6t6keldsdt.
3. G. Oross alpolgdrmester felsz6lalrs6t a polgiirmester javaslatAra, hogy fontolja meg

a kdpviseliii mand6twnr6l val6 lemondrist.
4. F. BddAk k6relrn€t, hogy a k€pvisel6-testitlet rem fog vele tdbbet foglalkozni.
5, K, KdZatovej fellebbez€set a Csente csarda melletti sebessegkorliitoz6 Utelem kapcsan,

amellyel a testiilet nern fog tdbbet foglalkoz .

D .  E l rende l i :

1. A kdzs6ghriz6nak kiegdsziteni a megkapott tamogatdsok cdljait Vajka kdzsdg 2013.
6't i z6rszinnad6sitban.

2. A kiizs6ghtizdnak kiegeszitenl akdzseg 2014. 6vi kolts6gvetdsel, azaz Az il,forrrLirci6s
tribla elhelyez6si kdltsdgeinek bevon6s6t a postahivatal el6tti kdztedilet
rekorstrukci6s projektj6be, a kdzsdg 2014-es kdlts6gvetdsdnek megvriltoztatis.ival,
azaz a szildrd kommundlis hulladdka forditott kdltsdgek m6dosit6s6val es
a benyfjtott ds j6vrihagyott pelyarja'.ok megval6sitasaval azzal a felt€tellel, hogy
aru\tdalozb melletti WC kiilts6gei bele lesznek foglalva a kdzs€gfejleszt6si
kitltsegekb, ds m6dositani a bev6teleket a szildrd kommunrilis hulladdka vonatkoz6
kiad6sok alapj6n.

3. A. Oross k6pvisel6nek bedpiteni minden javaslat6t 6s igazitesAt Vajka kiizsdg
statutumjavashtebaa szloviik ds a magyar nyelvii verzi6ban, 6s ezt elkiildeni a kijzs'ghintra
2014.3.l4-€ndil ig.

4. a Vajkai Kiizbirtokossrig vezet6s€gdt a soron kiivetkez6 kdpvisel6-testiileti iilesre az
ad6kedr ezmdnyr<il sz6lo kdrelem kapcsdn.
5. A polgdrmesternek meghivni a Senior, n. o. igazgal6jrit a sorcn kdyetkez6 kdpvisel6-
testiileti iil6sre.
6. A polg6rmestemek eraj6nlatot kdmi a Yeti Promo vdllalatt6l a kitzsdg honlapj6nak
fej leszt6s6re.
7. A kdzsdgh6zdnak a K Gryf Kft. 0l-PD0l4 sz., LSPP iizemeltetesdre nyfjtard6
t6mogat6$61 sz6l6 meg6llapodrisi javaslatrlnak tovdbbitdsat a kdrzeti orvosnak ahelyi
egdszsdgiigyi kdzpontban vdlemdnyezdsre.
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