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1. Az iilis megnyitdsa
A kdpvisel6-testiilet iilds6t Ing. Donald A116 polgAmester (a tovdbbiakban
,,polgdrmester")nyitotta meg 6s vezette,aki mega[apitotta,hogy ajelenl6ti iv alapjdnndgy
kdpvisel6van jelen, igy a testlilet hat6rozatkdpes.
Hitelesit6knekIng. Blazej Vafga ds Mgr.
ZoltLr Szalay k6pvisel6ket jeltilte ki. Jegyz6kdnywezet6knek a kdzs6gi hivatal
alkalmazottjait,Erika Sziicsiit 6s Anik6 Bem6thov6tjelitlte ki.Megjegyeztetov6bb6,hogy az
eg6sziildst diktafonraj6tssaik fel, ahogyazt a kepvisel6-testiiletj6vahag)'ta.
2. Az iil6s ptogtamjdnak j6rdhagfisa
A polgdrmesterjavaslatottett, hogy a7. pontb6l trirgyaljdk el(ibb a k6zs6gt61va16
telekvdsrirl6sravonatkoz6 k€relmeket - Ladislav Varga. it. Jozef Kmotrik, IGtarina
Kmotrikov6.
A. Orosskdpvisel<ijavaslatottett, hogy a szelekt6lthulladdkgyiijtdsr6lsz6l6 el6szerz6d6si
javaslatotktildn pontbanLirgyaljrik,ne a 6. pontban,az egydbaktuAlisk6rddsekkdzdtt.
A kepvisel6-testiileti iil6s programjdt a k6pvisel6k egyhangirlag j6vrihagflrik,
a polgemesteresA. Orossk€pvisel6javaslalainak
megfelel6en.
7, EgyCbaktutilis kdr.lisek
A polgarmesterbenyfjtotta a kdpvisel6-testiilehekLadislav Varg4 ifi. Jozef Kmotrik 6s
Kata.rinaKmotrikov6 kdrelmdt a kiizsdgt6l val6 lelekvds.irlasravonatkoz6an,majd 6ladta
asz6t Ladislav Varga 6s i!. Jozef Kmotdk kdrelmez6knek,akik sz6bankdpviseltdk
a t6volldv6Tibor Pajlit is, amivela polgamesternegnyitottaa vit6t.
J. Kmotrik helyi lakos megmagyardztaa k6pvisel6-testiiletnek,hogy an6l a 42511-essz,
parcellar6szdl van sz6 (egydb feliilet) Vajka kataszter6ben(505. sz. tulajdonlap), amelyet
bedpitettek6s mriig haszuilnak. Megiegyezte,hogy mostan6igugy hittdk, hogy a haszn6lt
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G. Orosskdpvisel6hangsrllyozta,hogy kdtelesekkdpviselnia kdzsdglakosait.
A polgrirmester_
tovAbbakihangsulyozta,hogy azok az dpitmdnyek illeg6lisak, 6s nircs
semrni baja a k6relmez6kkel, csak igyekeznek olyan megolddsttatani, t-ogy mindkdt f6l
el6gedett
legyen.
G. Orosskdpvisel6aztvrilaszolta,
6 csakkifejeztea vdlem6nydt.
A. Orosskdpvisel6megold6si
javaslatotkdrta polgdrmestert6l.
pg]CT":rt"l tisszefoglaltaa kdpvisel6-testiiletneka helyzetet 6s avajkai sportprilya
. +
alatti telkek tulajdonviszonyainakrendezdsdvelkapcsolatostargyaldsokatfrsta" irnat, ahol
T"q"qy:361 sziiletett an61,hogy felajrinlunk megfelel6drtdkri telket, amin6l az Igazs6giigyi
Szak6rt6i Intdzet szakvdlemdnydtvenadnk figyelembe a telkek eladdsi rirrinril. Mivel
a k6zs6gneknincs m6s felajrinlani va16t€lke, ez6rt a vajkai kataszter505. sz. tulajdonlapj6n
vezetetl425/l-es sz. parcellalett felaj6nlvaTrst'al imak cser6re.
_ _Mivel m6g nem tudjuk, milyen lesz az tu 6s a konl$6t meDnyisdg,
-a amit Trst an ilmak fel
kell ajdnlani, a polgiirmester javaslatot teti, hogy varjuk meg szak6rtcii v€lemdn,,t,
a k6relmez6k konkretizrlljrik a k6rt telkeket, hogy ezekkel az adatokkal tudjanak tovlilb
targyalni. Egyel6re legyen aliirva a k6rvdnyez6kkelegy el6szerz6d6sa telekfelvdsrirllsr6l,
hogy a kdrelmez6kneklegyen egy biztositdkuk arra az esetreJhogy a Trsfan urnek val6
felajdnldsutan szabadonmarad valamennyi ebb6l a parcelllb6l. Hizzitette, hogy egyel6re
foglalkozzunt a kdriilkeritett telekkel,6scsakkds6bba keritdsmiigijttivel.
J Kmotrik helyi lakos megkdrdezte,Trst'ar ur tud-e azokr6laz dpitmdnyek6l, amelyek
^
a felkiftilt parcelantaldlhat6ak,6s mi lesz,ha a Trst,anirmak val6 fel;adas ;Mn nem marad
szdmuklaszabadteriilel?
A polgfumester rigy v6laszolt, hogy ha ez a csere drdekelni fogja Trst'an urat,
feltdtelezziik,hogy veszi af6rads.igot,6sszemdlyesen
is megn6zi.Megjigyezte,hogy az
ajdnlattdtelkoraz 505 sz. tulajdonlapb6l indultak ki, ahol ezek az 6pltrnenyekninciinek
f'eltiintetve.Tov6bbri,abban az esetben,ha a Trst'an fmak val6 felai6nl6sutrin nem marad
szabadteriilet a telken, biztos benne. hogy raldlunk pozitiv kdzcis megold6st,mivel
folyamatbar van egy m6sik iigy is Trst'anfrral, amely.6l i polgrirmesteregyil6re nem akar
nlilalk9zni, 6 snem lehet dsszeff.iggdsben
ezzel az iiggyel. Trst'in iir visszaadtaa kdzsdgnek
f
a bdrleti dijat a sportp6lyfdt, 6s egyel6renem hajland6elfogadnimas megolddst,;int
a telekcserdt._
Ha_az i.igy bir6sdg eld kedil, Vajka kdzs6gnekbe kell bizonyitania, hogy
lehet6sdgein
beliil mindentmegtetta Trst'antrral val6 megegyez6s
drd€kdben.
J. Kmotdk hell lakos megkdrdezte,mir6t nem mondtafel veliik a Vajkai Kdzbirokossdg
a bdrleti szerz6d6st?
A polgamester igy v6laszolt, ez a kdrdds nem d nti Vajka kitzs6get,hanem a Vajkai
Kiizbirtokossagot,
ds mivel jogi iigyr6l van sz6, akdzsdg a vajkai kataszter505. sz.
tulajdonlapjdrol
kinaltfeleg1Lelker
cserdre.
A polgdrmesterdsszefoglalt4 hogy a kdrelmez6k esetdben hasznAlt, rendezetlen
dpitmdnyekr6lvan sz6. a kdzsdgesetebenpedig a sportpr yar6l, ez6rtjavasolta, hogy vdrjrik
me a szak6rt6ivdlemdn)'t,hogy egydrtelmiienkideriiljdn, milyen teleki;aktr€l lehet s;rimolni.
J. Kmotdk helyi lakos hozz tetle, hogy az dt ne legyen mils, mint amit a tdbbieknek
megszabtak.
A polgarmesterazt vflaizoka, eppezertyatjuk mega szakd.t6iv6lem6nf.

J. Kmotrfl< helyi lakos azt mondta a k6pvisel6-testiiletnek,ne legyen lelkiismeretflIdaldsuk jelen esetben, ha j6vrihagyj6k nekik a telekelad6st,mivel a ktizsdg ezek6l
a has2rxilttelkeh6l nem is tudott, 6sels6sorbanaz elkeritetttelekkel akamakfoglalkozni.
A. Oross k6pvisel6 megkdrdezte,az aj6nlat elfogad6saesetdnT$t'an ur jdindulatfua
bizzuk-e,hogy ezek6l az dpitmdnyek6l dtintsdn?
G. Oross kdpvisel<i azI \ilaszolta, ahogy az en itett parcella ,,6tszri11f'a Vajkai
Kiizbirtokossrigtulajdon6b6la ki;zsdg6be,rigy ,,ittsz'Ilhat" ak6zseg€b61
a k€relmez6kdbe.
A kdrddsvitrija (halld a diktafonon):
- mi leDne,ha...?
- az ingatlantulajdonosokj ogai.
A, Oross kdpvisel6 el6adta egy hasonl6 eset megoldrisr{nakp6ldrij6t egy mrisik
kiizs6gb6l,ahol a kdzsdga sportpAly6j6ttediletrendez6siterwel v6dtemeg.
A polgarmestertdj6koztattaa kepvisel6-testiiletet,hogy mivel a mi ktizsdgiink (2000
lakosig) nem kiiteles tediletendezdsi teNet elfogadni, a k6pvisel6-testiilet teljes
kompetenci6valrendelkezikezekbena k6rddsekben,dsegyszermdxdontiitt ar61, hogy a telek
a spofip6lya alatt kizrir6lag mint sportpalyahaszflhat6, ami akdzs€g rdsz€r61a szakdrt6i
vdlemdnyben
is figyelembelett veve.
A, Orosskdpviseldmegkdrdeztea polgarmestert,mi a helyzet Trst'anur m6sikijgydvel?
A polgfumesterazt v.ilaszoIta,azigy inl€zbdik,dsm6gnyitott.
A. Orosskdpvisekijavaslatot tett a kdpviseld-testliletnek,hogy realisanndzzea dolgokat,
hogy az iigy tdnyleg el legyen int6zve, €s a telkeket ne adjuk e laz 6pitmdnyek:kelegyiitt, 6s
hogy vegylink figyelembemAsvaxi6ci6katis Trst'anilrral kapcsolalban.
A polgdrmesterrijra elismdteltea k6pvisel6-testiiletnek,hogy a d6nt€s el6ft kdtelessdge
figyelmeztetni a kdpvisel6-testiiletet, hogy val6ban kdpes-e ddnteni a megfelelii id6ben
a sztksdgesinformeci6k n6lkiil, 6s rijra dsszefoglaltaaj6v6hagyott titgyalasi menetetTrst'an
rinal azel6z6iil6sr6l.
A. Oross 6sG. Oross kdpvisel6kezt a ddltdst az el6z6 kdpviselci-testiileti
ii16sr61
elhamarkodottnaktartjak, vagy a kepvisel6-testiilet nem volt eldgsdgesentAjekotatva
a parcellaval6sdllaporrirol.
mirel azondpirmenyek
r amal.
A polgarrnesterfjra megismetelteahelyzetetaz el6z6 tildsr6l, 6s megint kihangsflyozta,
hogy az enrlitetttelek a kdzsegtulajdona,6saz dpitmdnyekj elenlegillegrilisak.
G. Orosskdpvisel6javaslatottett, hogy azokaz 6pitrn6nyeklegdlissdis tehe16ek,megkell
sz6litani a tulajdonosokat,meg voltak egyi,ltali.J|.sz6litva,hiszen bdrleti dijat fizetnek azert
a lelekdrt?!
A polgarmester
azt vdlaszolt4az epitndnyeklegalizdlAsa
a tulajdonosokkiitelessdge,
6s
nem a kdzsdg6.Megismdteltetov6bbAfenli javaslatit..
B. Varga kdpvisel6 fjra megismetelteafenti javaslatot, es hozzltelle, hogy ezzel nem
lennemegszegveaz e1626k€pvisel6-testiiletiiildsenhozott hatfuozat.

L. Vargahelyi lakosmegindokoltakdrelmet,€sel6adtaelk6pzeldseit.
A polg6rmesterelmagyafiiztaaz egeszhelyzetet akozsegmint egdsz6s mint egy m.isik
polgarszezmpontj6b6l.
J. Kmotrik helyi lakoskonkretiz6lta6sdsszefoglaltaa kerelmdt.
A kdrelmez6, a kdpvisel6-testiilet6s a polgiirmester szabadvit6ja elr6l a k6rd6sr6l 6s
a fenti tenyekmegism6tl€se.
G. Oross kdpvisel6 feltett egy ,,kiilt6i" k€rd€st, hogy amikor a kdpvisel6-testiiler
j6vihaglla a helyi lakosok eddigi hasonl6k€relmeit (A. Szalay,K. V6gh, R. Szelle),mi&t
nemlen figyelembeve\ e a rdbbikdrelmez<j.
A polgrirmesterazl \rilaszoll4 azdrt, melt ott nem volt sz6 olyan 6rt6kestelkek6l, mint
ebbenaz esetben(p1.ott nem megkdzelithet6eka telkek stb.).
G. Orossk€pvisel6azt kdrdezte,nemvolt-e ott maslehet6sdg?
A polg6mester ad yelaszolt4 nem volt mds lehet6seg,6s mivel atdbbi k6pvisel6
hatrirozatkdpes
volt, megsziiletetta ddntdsannak ellen6reis, hogy G. Oross kdpvisel6 nem
voltjelen.
G. Orossk6pvisel6javaslatottett, hogy fogadj6kel a k6relmeketabbana form6ban,ahogy
az el6z6klr elmezbknek.
Z. Szalayk6pvisel6javaslatot tett, hogy v6ddk meg a szakdrt6ivdlemdn}t, €s csakut6na
hozzanakdiintdst.
G. Orossk6pvisel6megk6rdezte,ki javasoltaezt a diintdstaz el6z6 iildsen?
E. Szrics,a kdzsdgihivalal alkalmazottjaad \ilaszolta, az eloz6 tlesen a kiizs6gneknem
volt tudomdsa1614hogy lem6nek 6rdekl6d6ka 425l1-esparcellafelvds6rlesdra,csakaz iil6s
utiin szerzettlola tudomdst, mivel a kdrelmeketcsak az iil6s utin adt6k be. A kdpvisel6testiileta kdzsdgaktuilis vagyoni helyzetealapjand6ntdtt.
A polgfumester
dsszefoglalta
ajavaslatotj6vdhagy6sra
a k€pvisel6-testiiletnek,
azaz,hogy
megv6rjuka kikdrt szak6rt6ivdlem6n),ta pozsonyiIgazsagiigyiSzakel:'Llrltezettiil, a716 sz.
'176,'17916
vajkaikataszterbeli
hrlajdonlapon
vezetett
6s 780 sz. parcellikra(egy6bfehlet),
amely figyelembe lesz vdve a telkek elad6si i\tltirak meghati\tozAsdn6l6s a cseren€l
a spodpdlya alatti telkek tulajdonviszonyrinakrendezdsdben.A kds6bbiekbena kdpviseldtesfiiletaz 505 sz.tulajdonlapon
vezetett425l1-essz.parcellacsereje,ill. elad6sa
k6rd6s6ben
els6dlegesenmegfelelni a helyi k€relmez6kneka Trsfan inal va16cser6velszemben,mivel
a telek fel lett kiftilva mint p6tl6k a fent emlitetttelek€fi cserdbe.
H6rom k6pvisel6, A. Oross, B. yarga 6s Z, Szalayj6v6haglrik a polg6rmesterriltal
javaslatot,egyk6pvisel6,G. Orosstalt6zkodott.
tisszefoglalt
polg6rmester
A
6ltal dsszefoglaltjavaslatota kepvisel6-testiiletj6vdhag]'ta.

3. Az a.16k,ilL a 2014-esAnkorhdnyzati rcndeletmegtdrgJ)alds.t
A polgarmesterbenytj totta az 112013sz. iinkormiinyzati rcndeletjavaslatit, 2014. 1.
l-jei ha16lyoss6ggal,
6s dtadtaa sz6t E. Sziicsnek,a kirzsdgi hivatal alkalmazottjrinak,hogy
ismertessea kdpvisel6-testiilettela tdrv6ny szedntivriltozesokat.
E. Sziics, a kijzsdgi hivatal alkalmazottja t jeko^atta a kdpvisel6-testiiletet
a v6ltozdsokr6l,hogy pdld6ul az idegenforgalmi al6nel az ad6ltzetb kdleles jelenteni az
aktu^ilisad6meg6llapitasiid6szakbanelsz6llisoltak szdm6t,6sne maz el6z6 ad6megrillapitrisi
idtiszakbanelszill6soltaket.
A. Orosskdpvisel6azt ketdede,hogy a haztafiasihullad6kdrtmegallapitottilletdk
el6gs6ges-e
a kiiltsdgek fedez€s€re?
E. Sziics,a kdzs6gihivatalalkalmazottja
aa vilaszolta,kijdilbeliil eldgsdges.
A polgarmesterfelk6rte a kdpvisel6-testiiletetaz l/2013 sz. llf(iortr/ii'yzati rendelet
j6v6hagyds6ra
2014.1. 1-jeihatrilyoss6ggal
a j avasoltform6ban.
Hdrom k6pvise16,A. Oross,G. Oross 6s Z. Szalayj6vdhag),t6kaz ll20l3 sz.
iinkom6nyzatirerdeletet2014.l. ljei hatalyoss6ggal,
egykdpvisel6,B. Varganernvoltjelen
a szavaziskor.
Vajka kiizsdg javasolt l/2013 sz. dnkormiinyzatirendeletdt 2014. 1. 1-jei
hat6lyoss6ggal
a k€pviselti-tesfriletj6vahag)'ta.
4. A 2014-eskiltsigl'etdsi javasldt megtdrgnListt
A polgrirmester $jekodatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a k6vetkez6 iildsen
megt6rgyaldsra keriil a 2014-es k6ltsdgvet6s, 6s ehhez a kdrddshez a kdvetkez6
inform6ci6ktal szolgdlt:
- az eloz6 iildsena k6pvisel6-testiilet
mdr egyetdrtettakiizs6g progam-kdltsdgvetdsi
kiitelezettsdgdnek
megsziintet6s6vel
a tdrv6[y szerinta kiivetkez6 dvre,
- akdzsdg6lengedettad6ja magassdg6nak
progn6zisfu6l,amely kb. 10000 eur6val
magasabb lesz (teh6t 100-105000 eur6), ami befolyrisolja a koltsdgvetds
meghat6roz6s6t (tem6szetesen ez a progn6zis, brir a Szlovrik KiiztarsasAg
Pdnziigyminisztddumaadjaki, nem biztos,hogy igazol6dik),
- amig a kdzsdgneknincs j6vdhagyvaa2014-es6\,aesz6l6 kdltsegvetdse,
a2013-as
maraddrvdnyben
(1/12-esar6nyban),
- kttzs€ginknek 1 800 eur6s hAtaldka van Dunaszerdahelyvdrosiival szemben,amely
csak a kiiziis 6pitkez6si hivatal szab6lys6rt€siiigyben fol)'tatott munk6ja elvdgzdse
utiin lesztdrlesztve,
- a kdzsdgvagyonakb. 1 000000eur6valgyarapodott.
A polg6rmesterjavasolta a kdpvisel6-testiiletnekmegt6rgyalnia 2014-eskiiltsdgvetdst
a2ol3-x zaris, ill. zdrsz6madas
ut6n,hogy tudjuk, mib6l indulhatunkki.
A kdpvisel6-testiilettudomrisulveszi a polgdxmester
tlij6kozta16sAt.

5. A 2012-eskdnywizsgdlat megtdryyaldsa
A polg6rmestera kdpvisel6-testiileteld tedesztettea2012. evi kdnywizsgrilati
jelent6st,6sdtadtaa sz6ta liijzs6g f6ellen6rdnek,StefanRubliknak.

A kdzsdgfciellen6re,StefanRublik megismetettea k€pvisel6-testiileteta beterjesztett
2012.6vi kiinyvrizsgaladjelentdssel,amely szerintmindenrendbenvan.
A k6pvisel6-testiilettudomrisulveszi a 2012.6vi k6nJ"r,"vizsgrilati
jelentdst.
6, A szelektdlthulladdkgtiljftsti;l szdldeliszerzfidesmegtdrylalti.sa
A polgdrmester a kepvisel6-testiilet e16 tedesztette a szelell6lt hulladekgyiijtdsrdl
sz6l6 el6szeE6ddsjavaslat6t,ds figyeLneztetett,hogy a szerz6d6stmdr csak a mi kdzs6giink
nemirta al6.
B. Varga kdpvisel6 azt nyllatkoz:.a, €szdr6l a szerz6d6s rendben val abban
a form6ban,ahogya kdzsdgjogi k€pvisel6jekiigazitottradskiegdszitette.
A. Oross kdpvisel6 megk€rdezfea polgdrmestert6l,mit ,,ad" nekiink ez a szerzbdls,
esetleg mit ,,visz e1", mi y'ltozik ez6ltal, hogy volt mindez eddig? V6laszokat v6r
a k6rd6sekre,amelyekete-mailbenkiildiitt (ldsda mell6kletet).
A polgArmesterazt felelte, hogy a hulladdkgazd6lkod6skiterjesztdser6l van sz6,
amelybendsszefognaka kdzsdgek,amit e-mailbenis megmagyardzott(l6sd a melldkletet),ds
megismdtelte,hogy az eg'sz koncepci6t Olivdr Gulizsi ur szervezi, akinek a vrillalata
biztositja a hulladdk elszrillirisrit a kdzs€gekszrimrirq 6s akivel fel lehet venni a kapcsolatot
tovdbbi k€rdesekesetdn.Ami a hulladdkgazdrilkod6si
programotilleti, bAr a tiirv6ny alapjar
a kdzsdgnekkdteless6ge2013n61hulladdkgazdrilkod6si
programot kidolgozni, id6pont
viszolt nincs bennemegjeldlve,hogy meddig 6s mennyirekell dsszhangbanlennie a felettes
kedilettel,akkor megvrirjuk,mivel m€g a mai napignemhagyt6kj 6v6.
A. Orossk6pvise16megk€rdezte,mibe fog ez nekiink keriilni, tiibbe vagy kevesebbe?
A polgiirmesterazt viilaszolta,drcsiikkenesr6lvan sz6.
A. Orosskdpvisel6megkedezte,hol van erre garancia?
A polg6rmesterad v1Llaszolta,hogy az igazat megvallva, ti sem l6t ere sernmi
ga&nci6t,6sbevallotta,hogy mdgnem olvastaed a szel"jbdesiavaslalot.
A. Oross k6pviselti ezt a kijelentdst ,,felh.iborit6nak" nevezte, mivel a kdpvisel6testiilett6l elvArjdk, hogy mindl hamarabb hagyja j6vA a szerz6ddsjavaslatot,mikdzben
megviilaszolatlankdrddsek vannak az iigyben, ds ez nem egyszerii, mivel hosszri tivri
szerz6d€srdl
van sz6,€s sok a nyitott k6rdes.
A polgarmesterazt v6laszolta,a ,,felhriborit6"kifejezdsrelativ, elmagyardztal6pdseit
a k6rd€st illet6en, ahogy azt is, hogy mivel 6 maga nem jog6sz, a szerz6ddsjavaslatot
tov6bbitottaa kdzsdgjogi k6ipvisel6jdnekesetlegeskiegdszit€srevagy kiigazltisra.
A. Oross k6pvisel6 ad vilaszolta, itt nem jogi kdrddsekdl van sz6, hanem
a szerz6desjavaslat
targytu61.
A polgarmesterism6t ijsszefoglaltal€pds€itaz iigrben, a kdpvisel6-testiilett6lfelvetdseket
viirt volna el, mint pl. meghivni az itldsre Oliv6r-G.urdzsiwat, aki a felmeriil6 k6rd6sekre
kiizvetlentil felelne, i11.felhi\,ta a figyelmet ata,hogy a szetz'd'sjavaslatajdv6veli szelektiv
hulladdkgyiijtesdl sz6l6 szerz6ddsr6lalairesrinak hatrirideje lejdrt 6s mivel csak ami
k6zs6gtinkrem irta mdg al6 (az dsszesilletekeskiizs6gigen) k6telkedik, hogy sikeriil leadni
a projekt tamogat6sdig.
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A polgdrmesterdsszefoglaltaa kdpvisel6_testiiletrek

.
a kdrd6s megold6sanaktblyamat6t,
mrczerinr
A. p19s.s
z Szalay
2oti..r2.rz_ig._rn"u"rfs
Jt#.egi r,iu*urnur.
egy, et6szerzdddsi
javastatorajovobeli
"-ttirla",ij."
f,"ffuJetgyii#A
#; ' szerziid,estft,

..r"f"itiu
terjes.eg6szdben
o. cudsi il"'a"r"t"rere* bocsate_mail
1;5]f_,.^io9:::rt.
livatal
zvtr. rz. tr_an. A polg6rmester

a kdrddsbenir6sbanis rilldst foglatt _ t6sd.
;.iil[Jl,
A kdpvisel6-testiiletegyhangflanelfogadtaa kdrdds
megoldasriravonatkoz6l€Ddseket.
7. Eglib aktadtis kfudhek

jutratast
EUR
d..ekii
.,""-"lT:-ffi:T:_?ff,:ff"",:3J,::f:!;Tfli_1,TfJ""1"!A kdpvisel6-testiiler
eghangilag elfoga-ituu pofge;"ri";.juu^tutal

*"'""il"J?ffifihT:fi
l*'#i,:,glilff
?;;XJfi:#"#"'J?:J""t"*
i-,l,:.['I
a
iildsen

aut6busz miikjdtetdsdrc eddig r6fordrton kijltsdgek
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A. Bem6thovri
szerintezeka kiiltsdgeksemmilyen
maganakci6t
nemtaxtalmaznak.

G. Orosskdpvisel6javasoltaezenkdltsdgekk6rv6nyez6s6t
is.
A k€pvisel6-testiiletvitija a kdrd€sr61.
B. Varga kdpvisel6 javasolta a kdpvisel6-testiiletnek,hogy az esetben,ha Doborgaz
kdzsdgnemt€riti mega kiaddsokkAt kiil6nbs6g6t
kdzsdgiinloetZOt: vegeig,ZOte.Ot. Ot_
t61emeljdkk6tszeresdre
az ritikdltsdgeta doborgazilakosokszrimrira.
A. Orcssk€pviseltimegkerdede,hogy
ezzelmegoldodik-e
k6rdds,hiszena tdbbi kdltsds
mdgezdltalnemleszmegreritve?
A polgdrmester szerint miis lehetdsdg nincs, mivel a kdzlekedes teljes le6llit6sa
Doborgazonkeresztiil sokkal trimadhat6bblenne, hiszen a t6mogat6sa kdz;6gi aut6busz
miiki,dtet6sdremindkdt kdzsdgetddnti.
G. Orosskdpvisel6hozzitetle,hogy ezLemleszeffektiv megoldas.
Z. Szalay kdpvisel6 ugy reagrilt, hogy ha nem lesz effektiv megoldris,akkor a kdrdds
tov6bbrais napirendenmarad,ha viszont a taltoziis egyenlitvelesz,visszavonjukaz emel6st.
A polgarmester elismdtelte a k6pvisel6-testiiletnekB. Varga javaslat6t, miszerint ha
Doborgazktizsdg nem tddti meg a kiaddsok kdrt kiilijnbsdg6t kitzsdgiintnek 2013 v6g6lg,
2014.01.01-t6lemeljdkkdtszercsdrc
azftikdltsdgeta doborgazilakosokszrimara.
G. Oross k6pvisel6 felvetette,hogy az rjtikijltsdgetameg nem t6dtett kdltsdgek
klil6nbs6g6velemeljdk.
B. Varga kepvisel6szedntaz utasokezt nem fizendkmes. mivel l0-szeresemeldsr6l
lennesz6.
yarga 6s Z. Szalay B. Varga javaslat6t
. - A kepvisel6-testiilethdrom tagia A. Oross, B.
elfogadt4 egy kdpvisel6G. Oross tart6zkodotta szavaziison.
B. Vargakdpvisel6a kdpvisel6-testiiletjavaslatdtelfogadta.
A polgannester ismertette a k6pvisel6-testiilettel egy sebess6gkorl6toz6ftelem
elhelyezds6nekkoltsdgeit a ,,Csentecsifuda,,-n6l(kb 2.000,- EUR). Az elhelyezdsKristina
Krizatov{ helyi lakoskdrdsdrekedilt progrmaraaz elmrilt iilds alkalmdval.
B. Vaxgak6pvisel6javasolta a kdrdstejsesites't,Mzal afeltetelel, hogy a k6rvdnyez6fdl
a teljesdsszeg50%o-val jaruljon hozz6az itelem elhelyezds6hez.
A kdpvisel6-testtilethfuom tagia A, Oross, B. Yarga 6s Z. Szalay B. Varga javaslatiit
elfogadta,
G. Orosskdpvisel6ajavaslatellenszavuott.
B. Vargakdpvisel6a kdpvisel6-testiiletjavaslatatefogadta.
A polgAmester el6tedesztette j6vrihagyrisra a kdpvisel6-testiiletnek egy ki,zs6gi
terkdpportdlilzemeltetdsdr6lsz6l6 szetzldds al6ir6s6t,az e1626iil6sen felmerlilt fuajanht
alapjdn.
A kdpvisel6-testi.iletvit6'ja e szrlgagltati;s kihaszn6l6s6nakcdljdx6l ds a szerz6d6s
feltdtdteleinekmeghat6roziLsiLr
61.
A kdpvisel6-testiilet e$/hangilag j6v6ha$/ta a t6rkepportril szolg6ltat6s-nyijt6s6r6l
s2616szerz6d6st3 eyrc, azzal a feltetellel, hogy az esetlegesmeghosszabbitds
csak mindket
szerz6d6f61kdzdsmegegy€zdse
utAnjdhessenldte (nem automatikusan).
A polgdxmestereldtedesztettea kepvisel6-testijletnekSimonetaGombosova-Solisun,
Somorja nem lakas cdli helyisdgek berlds&61 sz6l6 k6rv6ny6t, szol6rum iizemeltet6se
cdljlib6l.

r
Varga- B- kepvisel6 a kdrvdny elutasitliLslitjavasoita, mivel a kozseg bifiok6ban
nincsnekszabadnem lakis cdhi helyisdgek.
G. Orosskdpvisel6 megkdrdezte,hogy ha lehet6s6giinl(nyilt bevdtelhezjutni, mi6rt
kelleneelutasitanunk?
A. Orossk6pvisel6 megkdrdezte,hogy milyen nem lak6s c6li helyis6g€kalapjdnlett
beterjesztvea k6rv6ny?
A polg6rmesterszednt a kdrvdnyez6f61 megtudta,hogy rendelkeziink szabadnem
lak6s c61t helyisdgekkel14-es dptilejegyzdszrimalatt jegyzett epiiletben, ami akdzsdg
tulajdona.
A. Orossjavasolta,hogy a kdndnyez6nekkindljunk fel a nem lakis c6h1helyisdgeket
vdlemdnyezdsre.
A polgirmestert6j6koztattaa kepvisel6-testtiletet,
hogy a sz6banforg6 nem lak6sc6hi
helyis6gekdrvdnyesszerz6ddsA16lmebenb6rbe vannak adva (meghat6rozatlanid6re Anita
Liptaiovrinak),amely szerz6ddsmriig nem lett felbontva egyetlenszeE6d6 fdl rdsz6r6lsem,
igy a bdrl6 ktiteleslennevisszamen6legesen
bdrleti dijat fizetni.
javasolta,
G. Oross kdpvisel6
hogy kdrdezze meg, mi a bdrelt nem lak6s cdhi
helysdgekkel
a b6rl6jdv6beliterve.
ALdpvisel6-testiilet esrhangflag
elutasitotta abeterjesztett szoliixium
miikddtetdser6l
sz6l6 kdNdn''t S. Gombosov6-Solisun,
Somorjardsz&61,mivel a kdzseg
jeledeg nemrendelkezikszabadnem lakriscdhi helyisdgekkel.
A k6pvisel6-tesflriletegyhangrilag elfogadta A. Liptaiov6 felsz6litrisat a berleti dij
visszamen6leges
megtddtesereaz drvdnyesbdrleti szeE6desalapj6n, i11.megkdrdezni,mi
a bereltnem hkAs c6hi helyisdgekkela b6r16jdvtibeli terve.
A polg6rmesterdtadtaa sz6t A. Bemrithovrinak,aki ismertettea k6pvisel6-testtilettel
egy balesetbiztositiismegkdtds€meklehet6s6g6ta vajkai Magyar Tanit6si Nyelvd dvoddt
l6togat6gyerckekr6sz6re.
A kdpvisel6-lestiilettudatositjae balesetbiztositas
megktit6sdneklehet6s6g6ta vajkai
Magyar Tanitrlsi Nyelvii Ovoddt l6togat6 gyerekek r6szdre, amely lehet6sdgrdszlteir6l
kdzvetleniil a KooperativaKooperativapoist'ovia, a. s., Drmaszerdahelyfogja taj6koztatnia
rajkai Maglar fanitdsiNyelW 6rodrit .
A polgarmesterel6terjesztetta kepvisel6-testiiletnekegy anyagi.hozz|jarul{sr6l sz6l6
kerv€n!,t,a Humanita,n.l, Dunaszersahely
rdszdr6l.
A. Oross kdpvisel6 megkdrdezte,hogy hozzajdtulhatunl- e kiildmbdz6 alapitvdnyok
rdszdreis, vagy csak helyi szervezeleknek,i11.kinek biaosithatunk anyagi hozz jitrjJist
egy6tal6n?
A. Bem6thovriszerint kiil6nbdz6 alapftvdryokattamogathatunk,viszont ezt a kdrdst
eddigmdgmindig elutasitottuk.
A kdpvisel6-testlilet egyhangrilag elutasitotta a Humarita, n. f., Dunaszerdahely
arryagi hozzij 6ru16sr61
sz6l6kdrvdny6t.
Apolgfumesterel6terjesztette
akepvisel6-testiiletnek,
ajov6ben esetelgesanyagi
t6mogatdsok rendelkez6srebocs6t6s6l m6s szemdlyeknek,igy hozzAjituulni ktilitnbitz6
esemdnyek megszewezdsdhez,bizonyos c6lra fordithat6 t6mogat6s nyijtds6r6l s2616
szerz6des
l'orm6jdban.
A kdpvisel6-testiiletegyhangilag efogadta a polgrimesterjavaslat6l.
A polgarmester javasolatott tett a k6pvisel6{estiiletnek ktin}.vek v6sar6sAnak
j6v6hagydsAIol.
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eg,haugilag ellogadta a polg6rme$el javaslat6t' azzal
: i=''--i--;:3siile!
. :+:--.j iLrn)\ (k sljna dsdramegieszhalifozva
: ::-i:-:
van
1 Gr*s kaplise16megkerdeztea poig6mestert6l,hogy milyen stadiumban
-val?
a vajkaiSenior,n o
: :F.: sz.zfi;s megvatodatasa
: *-igarmesrert6mitren dsszefogialtaaz iigy helyzetet- .- . .
G Oriss kdpvisel6javasolta'hogy ezt az iigyet a kiivetkez6iil6sent6rgyaljak"
iil6s
Poig6mester felvetette a kepvisel6-testiilet reszdre, hogy a legkilzelebbi
bdrleli
a
aralkai Senior'n o kepvlseltji\el
egyt6rgyalast
kiizdfelregyenek
lroqampontjai
a/
n o'
Kroko!i'ol
fmanuel
ill meghivjdkIng
rdltozdsfuol.
iz.rzodeslelteteleinek
2014/02-03)'
iildsre(hozzavet6legesen
6t a kdviselii-testiileti
igazgat6j
- '
javaslatAt
polgfumester
egyhangflagelfogadtaa
e kdpvisel6-testiilet
egy hivatalos hirdet6tdbla
A. Oross k6pvisel6 javasolta a kepvisel6-testiiletnek
a kilzsdgihivatalonkiviil is a helyi lakosokszim6ra'
elhelyezdsdt
hogy a hivatalos hirdet6ut6blat eredeti
A polgtumester elmagyaiita,
el6tt mar van
dokumenturrokfal egyiitt a kiizsagi hivatlban kell elhelyezni' ill a postahirtal
inform6ci6st ibla.
-B. Varga kdpvisel6 felvetette, hogy a kdvetkez6 kepvisel6-lesttiletiiildsen
a kcizs6gi
u? ott"Lf"t ds javaslatokategy inform6ci6st6bla eihelyezds6r6l
osszegyultsdk
.vagy
az aut6buszmeg6ll6hozds a
fri"",""f:,," tt"tf, vagy a helyi postahivataidpiilete el6'
a Ldz"dgihirataldpiiJetdben
maradjon
hirdetcjrdbta
hiraralos
elfogadtaB VargakepviseLo
Javaslatat'
egyhangrilag
A kdpvisel6-testiilet
iil6sek
A. Oross megk6rteajelenlev6ke'hogy az elteruezettkepvisel6-testi'ileti
idopontjailegyenekbetartva.
hogy neki nem eldg 7 nappalaz iil6s el6tt megtudniaz
G. Orossk6Pvisel6hozzdfiizte,
id6pontot.
vitdjaa kdrddsr6l.
A kdpvisel6-testiilet
8. Az iilis lezdfisa
hat6rozatok
Vegezetiil a polgfumestermegkdsz6nteajelenlev6knek a felvetett
j6vrihagydsat,a rdsztvetelt€s az tildst berekesztette

Jegyziikdn)'v-hitelesit6k:
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Mgr. Zoltdn Szalay
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