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sor a Vajkai Kiizsigi Hiratal iilhtetmlben
Jelenl&6k:

ajelenl4ti iv szerint

Program:

l. Az iil6s megnyit^a
2. Az tills progamj dnakj 6tdhagdsa
3. A polgdmester 2013-asdvdrtdkeldse
4. A kdzsdg 2013-aszdrszdmadasdnak
megtdrgtdlasadsj6rlihag/.isa
5. A kdzsdgf6ellendrdneknirttkeldse
6. A kdzsdg k6Itsdgvetdsi prc gr amszetkezetanekkirite lezhetetlensAgi nek
jdrdhagrisa (583/2004-esszdmlitdrdny 1$, 5. bekezdls)
7. A kijzsdg 2011-es kdltsdgveftsi jT,aslatdnak megtltrg/aldsa As
j6vdhagtdsa
8. A kbzsAgistat tum megtdrgnldsa dsj6vdhagtdsa
9. Egdb aktudliskdrddsek
10.Az tilds lezirdsa
1. Az iil6s megq)itdsa
A kdpvisel6-testtilet iildsdt Ing. Donald A116 polg6rmester (a tovdbbiakban
,,polg6rmester")nyitotta meg ds vezette,aki mega[apitotta,hogy ajelenl6ti iv alapj6nndgy
kdpvisel6 var jelen, igy a testiilet hatArozatk€pes.
Hitelesitiiknek Ing. Alexander Oross ds
Gabriel Oross kdpvisel6ket jeldlte ki. Jegyz6kiin).wezet6knekakdzsdgi hivatal
alkalmazottait,Edka Sziicstit 6s Anik6 Bemdthov6tjelolte ki. Megiegyeztetovebbe,hogy az
egdsziil6st diktafo ajatsszik fel, ahogyazt a kdpvisel6-testiilelj6vahag)'ta.

2. Az iilds progrumjdnakjdvdhagtdsa
A. Orossk€pvisel6felvetette,hogy a 6. ds 7. programpont
kdz6beiktassanak
egypontot,
amely az inform6ci6st6bla elhelyezds6vel,
ill. a t6bla kdltsdgvetdsdnek
posta
a
e16tti
kdztediletrekonstrukci6sprojel-tjdbeval6 belefoglal6s6valfoglalkozna,mivel ez dsszeffigga
falu 2014-eskdltsdgvetdsi
tervezet€vel
(7. pont).
javasolta
Tov6bb6G. Orossk6pvisel6
a kdpvisel6-testiiletnek,
hogy a programpontok
kdz6vegy6k a polg6mester neki cimzett leveldnekmegtargyaleset,amibenk6ri fontolja meg
kepvisel6imandatumtu6l
(10.pont).
va16lemond6s6t
Az iil6sprogamjdta kdpvisel6{estiilet
Ing. A. OrossdsG. Orossk6pvisel6kjavaslatai
j6yiha$/ta.
alapjdneryhangrilag

3, A polgdtmester2013-aserd ekelhe
A polgdxmester
el6adtajelentdsdt,amibena2013-nsdvet az eldrt eredm6nyekds
a megszerzetttiimogatdsokalapjdnsikerkesneknyilvanitotta.ezekkdztil a legkiemelked6bbek
voltak:
1. A kijzsdgi hivatal 6piiletdnek rekonslrukcidja (fl1t6s, miianyag ablakok, ajt6k,
mell6khelyis6gek).

2. A helyi utak 6sjirdrik rekonstr.rkci6ja.
3. A ravataloz6rekonstrukci6ja.
4, A k0zs6g€s a telektulajdonosok
kiizti tulajdonjogiviszolyok rendez6se
Vajka kdzsdg
katasztereben,
ami elengedhetetlen
volt a tAmogatasok
megszerz6sdhez.
5. A kozsdg 6s a telektulajdonosokki,zti hrlajdonjogi viszonyok rendez€seVajka kdzsdg
kataszterdben
a helyi sportpdlyrla,ami elengedhetetlen
volt a tdmogatdsokmegszezdsdhez.
6. A kiizsdgvagyondnak
937.83eur6valval6ni,velese
a 2013-as6vben.
7. Szunyogirlis.
8. Arvlzi vddelmimunkrilatok.
9. Els6bbs6gisev kialakitasaahelyi lakosok rdszdrea kompnril- aVV, s.p, Bratislava
oldalin.
lo.Utjelz6tablikbevezetese
6selhelyezdse
a kttzsdgtedileten.
l l. Szemdtkosamk
vasarldsa€sazokelhelyezdsea kdzsestedtletdn.
12.Ateljesitdsek
6skdvetel6sek
m6rlege.
l2.SzentIsftAnnap- 10.6vfordul6.
l3.A polgrirmester
kdszi,netnyildnit6sa
3 kdpvisel6feld, n6v szerint - Kristina Pajlivd, Ing.
Blazei Varya, Mgt. Zoltdr Szalay.
A polg6xmesterinformrilta a kdpvisel6-testiiletetan6l, hogy akdzsdg gazd6lkoddsa
nllvanossdgra van hozva az (INECO) ,,Vrirosok, falvak €s teriileti dnkorm6nyzati 6s
kitzigazgatdsiegysegekgazdrilkoddsa"web oldalan( ill a er6l a kdzvetlenlink megtalilhat6
a mi web oldalukon is), ahol kdzs6giinkajrilisbaa a harmadik.
A kepisel6-testtilet
tudom6sulveszia polgrirmester
2013-as€vdftekel€sdr
4, A kitzrCg2013-oszdrszdmaddsdnak
megtuirgJakisols jtietihflgtdsa
A polg6rmester benyijtotta a k€pvisel6-testtiletnekmegAryyalasra Vajka kozsdg
2013-as6i zdrsz{naddsdt,amelyetaz iildst megel6z6ena kepvisel6kmegkaptak.
G. Orossk6pvisel6javasolta,hogymondjonr61aa pdnziigyibizottsrigvdlemdnl.t.
B, Varga k6pvisel6 tajdkoztatta a kdpvisel6{estiiletet, hogy a zlrszfuIladist
v6lemdnyeznimindenkinekvanjoga.
A. Orossk€pvisel6megjegyezte,hogy a bej6v6tAmogatAsoknal
a celok hidnyoznak,
A polgtumesterazt felelte,hogy a cdlokatmajd p6toljrik.
A kdpvisel6-testliletabenytjtott" ziLrsz(mtadlstegyhangrilagj6v6hagjrta, felt6telkdnt
a felvett trimogalisokcdljainakp6tlis6t szabta.
5. A ktizsCg
f ellenftdnek ivirtAkebse
Stefan Rublik ur, a kttzseg f6ellen6re nyfjtotta jelentdsdt, amely eme jegyz6kdn]ry
csatolmdny6tkdpezi.
A kdpisel6-testiilet
tudomasulveszia kiizsdgf6ellen6rdnek
2013-asdvdrtdkelesdt.
Tov6bb6StefanRublik ir rij€koztattaa kepvisel6-testi:letet.
hogy j6v6 kell hagyni
a polgdrmesler
havi berdrazelkijvetkez6
dvre.
A kepvisel6-testiiletegyhargrianelfogadtaa polgdrmesterhavi bdrdt az elkdvetkez6
&ae, a t6rv6ny sze nt v6ltozatlanul.

Stefan Rublik ur felterjesztette a k6pisel6-testtilenekj6vrihagy6sra a f6ellen6r
munkateNdta 2014-es€r,'re,amely emejegyz6kiin).vcsatojrninyetkepezi.
A kdpvisel6-testliletegyhaagrianelfogadiaa f6ellen6rmunkaterveta 2014-es6we.
6, A kdztig kAhsdgvetdsiprogrun szerhezeEnekkivitelezhetetlensdginekjdvdhagdsa
6$n004-es szdm,,tdnCny 45, 5. bekezd.dg
A polgdxmester ismertette a kdpviseld-testiilettel a
42612013 szAmri
tdrv6nln6dositds6t (kiadva 2013. 12. I4-en), amely lehet6vdteszi a legfeljebb 2000 lakosri
kdzsdgek kepvisel6-testiilet6nek reszdre a
kdltsdgvet€si programszerkezet
j6vahagy6s6t,ami Vajka ki,zsdget is d nti a 583/2004-esszrimf
kivitelezhetetlensegenek
ttirvdny45, 5. bekezd6se
alapj6n.
A kdpvisel6-testiiletegyhangrianelfogadtaa fent emlitettj avaslatot..
7. Infotmdciris ttibla elhelyezCse- az infotmdcitis tdbla elhelyezesi kbltsigeinek
bevo dsaa postahirdtdl el tti kbzteiilet rckonstrukcidsprojektjdbe
A. Oross k6pvisel6 javasolta a kdpvisel6-testiiletnek,
hogy akdzsdg 2014-es
k6ltsegvet6s6be
kap.jonhelyet egy inform6ci6st6bla elhelyezese.
A polgdrmesterkdzdlte a kdpvisel6-testiilettel,hogy ez ajavaslat a postalivatal e16tti
kdzteriiletekrekonstrukcidsprojell€b61leszfi nanszitozva.
A k6pvisel6-testiilettudom6sulveszi a fent emlitetteket.
8. A kAzsag2014-eskiltsig'eftsi jsraslatdnak megtdrg,ausa dsjtivtihsg!6q
A polg6rmester pontr6l pontra ismertette a kdpvisl6-testiilettel a kiizs6g 2014-es
kdltsagvetdsitervezeldt.
K. Limparovriismertettea leNezeft SzentIstvrinnapi prograrnot.
A polgaxmestertajekoztatott egy tervezeft esemdnr6l, ,,Hagyom6nyosmesters€gek
fesztivdljaa Kis-Csall6kdzben"vadriszds hal6szhagyomrinyok
alapj6n(f6z6vemery,kidllitds,
folkl6r), ill. e rendezvdnyhat6s61
a kiiltsdgvetdsre.
E. Pol6k elmondta a fesztivdl programj6t, felvetette egr rdvidfilm k6szitdsdnek
lehetdsegeta kdzsdgiinkbenmegrendezettkultfnilis esem€nyekttl (DVD) 6s szorgalmazta
a kdzs€gweboldaldrakftissiteset,akdronline fjsrig fonn6jriban.
A kdpvisel6-testiilettudom6sulveszi, E. PolAkAraj6nat6ta kdzsegi hivatal reszdrea
weboldalfiissit€s6r61
6segyktizsdgionlinetjsAgbeinditAsar6l
1500,-EUR drtdkben.
Az iil6sen jelen volt Eva Bir6ov6 a dunaszerdahelyihelyi televizi6 munkat6rsa.
Kdziilte ajelenlev6kLel,hogy a2013-as Szent Istviin Napon vide6felvdtelekkdsziiltek,
amelyeketCD-re is feljdtszottak,6slehet6sdglennea helyi lakosoknakbemulatnt.
A k6pvisel6-testiiletegyhangulagelfogadtaaz eg€szprezenlAci6t6s CD l€trehozdsdt
500,-EUR drtdkben,ami az elfogadottkulhlara szint kiilsdgvetdsbiilleszt6ritve.
A polgrirmester atadta a sz6t a kdpvisel6knek a 2014-es kdltsdgvet€si javaslat
megl4rgyal{sfua.
A. Oross kdpvisel6megkdrdeztea polgdrmestert,
hogy a 2014-esjanu6ri k6pvisel6testilleti i116sen
besz€lt an6l, hogy tirgyalisokat fol,'tat Nagyszombatmegy6vel az rillami
aut6busz forgalom fellenditd#r6l kiizsegiinkben, a megy6t6l ad avalasz jittt, hogy
a kdzs6gnekegy bizonyostlsszegetfoly6silani kell a probl6mamegolddsdhoz,Ezt az dsszeget
azonbannem l6tja a kdltsdgvetesijavaslatban,id6szerii-em6g a kdrd6s?

A polg6mesterigennelviilaszolt,6s a v6lasztmegis tudja mutatni, ez a probldmameg
mindig t6rgyal6sif6zisbar var €sezdllalm6gnemtalehat6 meg a ktiltsdvetdsij avaslatbar.
A. Orosskdpvisel6a Mezeidket6rint6 kiadrisokfel6l 6rdekl6ddtt.
A polgdrmester riimutatott, hogy ezek a kdltsegek a rezsikdlts6gekhez vannak
besz6mitva.
A. Orosskdpvisel6felvetatte...
A. Orossk6pvisel6javasoltaszoci6lishellsdgek berendez6s6t
a ravalaloz6r,il,
E. Sziics hivatali dolgoz6 felvetette a koltsdgvetdsalakitrisdt ak6nn r'iteli ttirvdny
alapj6n.
Hdrcm kdpvisel6-testiiletitag, n€v szerint B. Varga, A. Oross,K. Pajliovri elofgadta
Vajka kitzsegkitltsdgveteseta 2014-esdrre a fent emlitettj avaslatokalapj6n.
Egy k€pviselii,ndv szeritrtG. Orossa szavaz6st6ltart6zkodott.
9. A kdzsigi statitum megtdrgaldsa {s jdvdhagydsa
A kdpvisel6-testi.ilet
eld lett ledesztvea kdzsdgistafiitwn elfogaddsra.
A.
Oross k€pvisel6 megjegyezte, hogy a beny{jtott statftun szerinte kcsi
ellentmonddsokat
tartalmaz,amelyeket6sszekellenea torvdnnyelegyeztetni.
A polg6rmester hozzLlizte, hogy akOzseg statutuma iigyv€d segitsdgevel lett
kidolgozva ds dsszhangban vaIr a tdrvfurnyel. Ennek ellendre A. Oross kepvisel6
kidolgozhatjaa sajrit statftum javaslat6t,ds mivel a statftmot ktivetkz(i mp (2014. 3 .14-6n)
a BetlLlenGribor Alap, Komdmo rdszAe kiilddtt projekt csalolrn6nyakdntel kell kiildeni,
kdvetkez6nap ddli kiildje el ajavitott szloviik 6s magyarvezi6t a kdzsegi hivatalba,hogy
a stalirtummdgid6benbe legyenscanelvedstov6bbirvaa BGA Komdrnor€szdre.
A k6pvisel6-testiiletegyhargflag elfogadtaa fent emlitettj avaslatot.
10,A polgdrmester G. Oross riszire kiildijtt levelinek megtdtg)aldsa, amiben kdfi
fontolja megkdpviselaimanddtumdnil vahj lemonddstit
G. Oross kdpvisel6 beny.rjtottaa kdpvisel6-testiiletneka polgdrmersterneki cimzett
level6t, amit 2013 szeptember€ben
kdzbesitettekneki, 6s amiben a polgfumestermegkdri
fontolja meg a kepvisel6imarddtumfu6lva16lemondasAt,
G. Orossk6pvisel6ezzelnem €(ett
egyet 6s a levelt szetlepte. Hozz1telle, hogy a polgdrmestemek nincs joga kritiz6lni
a k6pvisel6kmunk6j6t.
A polgarmesterhozz6fiizte,hogy a polgarrnestemek
lehet6s6gevan b6mikor lev6ltani
az alpol6gArmestert,
6s G. Orosskdpvisel6 nem megfelel6 elre a poszba,mivel nem ismeri
kiitelessdgeit, a sajrit ds egyes csopofiok ddekeit kdviseli, az elmrilt 7 dvben semmi
tevdkenys€getnem fejtett ki, ill. miul6n a polgarmestertcsal6naknevezte,6 tijbbd nem tud
megbiznibenne,dslevdltja tisztj66l
G. Orosskdpvisel6elhag).taaz iildst.
A polgdrmesterazt mondta, hogy m6r nem jellemzi az alpolgamester szemdlydt,
mivel az nincsjelen.
11.Egdb akt dlis kdrd{seL
. A polgdxmester benylljtotta
a kdpvisel6-testiiletnek
kdzbidokossAgad6kedvezm6nyigdnyeldsdr6lsz6l6kdrv6ny6t.
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A kdpvisel6-testiileta kdrvdn)'t megtixgyalta, de mivel a kdrv6nyb6l nem deriil ki,
hogy milyen ad6kedvezm6nyr6l lenne sz6, a kepvisel6-testiilet a Kopmosesordt-Vajka
k6pvisel6jdnekmeghivds6tjavasoljaa ktivetkez6iil6s alkalm6val,hogy elmagyarrizzamir6l is
lenneszo.
A.
Oross k€pvisel6 igy nyila&ozott, hogr biaosan elleneznd,mivel a k€rvdny
zavar6 pontok is tal61hat6k,A targyaldsokmellett foglalt all6st, valamit valamiert alapri
kompromisszumlenneszerintea megfelel6,hisz semmisincsingyen.
A polgdrmestermegkdrdeztea k6pviseltjt,hogy mrir egy6talin nem 6rt a a Ldpvisel6testiilet hatr{rozatielveihez,ugyanis ha valaki ben}1ijt egy k61v€n},ta bdrleti dij eltdrlesdr6l
a valamit semmidft alapon, a kdpvisel6-testiilera bdrleti dijat elengedi,ebbenaz esetbenez
nem€rv6nyes?
A.
Orosskdpvisel6rigy felelt,hogy a polgamestermegtdvedt6s 6sszekeverte
az
eseteket,mivel a dologr6l nem hatfuoztak6s nem a bdrelti dij elengedesddlvolt sz6,hanem
allllak p6t16s6r61.
A polgfumestermegmagyariata,hogy A.Liptaiova esetdr6lvan most sz6, amikor is
a kdpvisel6-testiileta b6rleti dij elengeddsdrdldi,ntott (kds6bba polgermestermegv6t6ztae
ditnt€st).
A k6pvisel6-testiilet
eg/hangflagj6v6hagyjaa fentemlilettj avaslatot.
A k6pyisel6-tesfiilet javasolja JlJDr.Ikokovic, a Senior, n.o. igazgat6jalak
meghivrisata kdvetkez6iildsre.
A k6pvisel6-testiilet egyhangflag j6vthagyja a fent enrlitettjavaslatot.
o L Szalayovtihelyi lakos megkdrdeae,hogy midrt nem kapott v6laszt a benyrijtotl
k6rvdnydrea nem lakts cehl helyisdgekbdrl6s6velkapcsolatban.
A.Orossk6pvisel6 kfejtette, hogy az ezzel megbizottbizottsdga muntajet elv6gezte,
ajAnlestkdszitett,amit aztrinelektomikusantovdbbitotta kdzsegihivatalnak.
A polgiirmesterelmond6saszerintazonbana bizottsaga munkijdt nem vdgezteel, mivel nem
kiildittt a kijzsdgi hivatlaba szerz6ddsjavaslatot,
i11.nem vette figyelembe ad aterryt, hogy
a kdrddseshelyis€gekbdrleti dij6t mdg A. Liptaiova tdriti hatdlyos szerz6ddsszerint, ami
a bizotts6gmegkapott.
Eme egyet nem 6rtdsek ellendre a polgrirmestermegigdrt L Szalayovrinak,hogy
a kdzsegihivatal feletet ki.ild majd.
A kdpvisel6-testiilettudomdsulvesziaz elhangzottakat.
.
A polgdxmesterismertettea kdpvisel6-testiilettelF. Becak,a volt Drz-Gros6piiletdnek
tulajdonos6naka kindlatat,miszerint Arubabocs6tan6az dpiileteket.
A kdpvisel6-testulettudom6sulveszi a kdrr'dnyt, de a tov6bbiakbannem kiviin vele
foglalkozni.
.
A polgiirmester benyijtott a k6pvisel6-testitletnekegy szolgriltatisnyrijtdsr6l sz6l6
megegyezest
akdzsdg €s aKGRYF, s.r.o.,Somorjakdztjtt, tdmogatisnyijtdsa kapos6n,
A kdpvisel6+estiilet egyhangrian I'if"gszava?1.a
a 01-Pl20l4 sziimf egy LSPP
iizemeltetdsdrcsziny tdmogatasnyrijtdsrdlsz6l6 megegyezdselfogad6s6ta K GRYF, s.r.o.,
Somoria
rdszd16l.
.
A polgdrmesterbenyfjott a kdpvisel6-testiiletrdszdrcegy k6rv6nyt a komunrilisszil6rd
hulladdk(3 drb) dijanak eltttrldser6l.
A k6pvisel6-testiilet-egyhangian megszavazzaa benlijtott k6rv6nlt a komunilis
szildrdhulladdkdijdnakeltdil6s6r6l.

.
A polgarmesterben,'ujtotta a kdpvisel6-testiiletnekK.Knizatov6 felelet6t a Csente
Cs{rdakdzel6benelhelyezenddsebess€gkorl6toz6
irtelemmelkapcsolatban.
A k6p\/iseld-testilet tudom{sul veszi a b€nfjtott
feletet, amivel a testiilet
a tov6bbiakbannem klv6n foglalkozni.
12,Az ilis leztudsa
Vdgezetiil a polg6rmester megkdszdnte ajelenlev6knek a felvetett hatlrozatok
j6v6hagyds6t,a r€sztvdteltds az iilest berekesztette.

Jegyz6kttnyv-hiteleslt6k:

Ing. AlexanderOross

GabdelOross

2014.03. 27., \ ajka
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KristinaPajliovti

