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MEGHiVO

Magyarorszdg helyi onkorm5nyzatokr6l sz6l6 2011.6vi 189. torv6nyben biztositott jogkordmben elj6rva a
k6pvisel6-testiilet rendes Ul6s6t

2013. szeptember 17. napj5n 9 00 6r6ra osszehi'vom,

Az iil6s helye: Polg5rmesteri H ivatal tandcskoz6terme

A testUleti [il6s napirendi pontiai:

1, Saj6kaza K6zs6g dnkormSnyzat 2013, 6vi kolts6gvet6si rendelet6nek m6dosit5sa
Ea.: Stef6n L5szl5 polg5rmester

2. A kozterrilet haszn5latdr6l sz6l6 15/2005.(iX. 16.) onkormiinyzati rendelet m6dosfttSsa
Ea,: T6th AOet iegyz5

3. Saj6kaza Kozs6gi Onkorm5nyzat L f6l6ves kolts6gvet6si besziimol5jSnak megtSrgyal5sa
Ea.: Stefdn L5szl6 polgSrmester

4. A Nappali SzociSlis Kozpont 6s Gyermekj6l6ti SzolgSlata alaplt6 okiratiinak m6dositdsa
Ea.: T6th Abeljeg.yz5

5. Kozmeghallgatds el5k6szitdse
Ea.: Stef6n L5szl6 polg5rmester

6. Saj6kaza Kozs6g Onkorm5nyzat ad6ss5got keletkeztet6 i.igyleteib6l ered6 fizet6si
kdtelezetts6geinek meg5llapft5sa
Ea.: Stefdn L5szl6 polg5rmester

7. IdSsek Napja megrendez6s6nek el6k6szft6se
Ea.: Juh5sz L6szl6n6 int6zm6nyvezet6

B. A Saj6-B6dva Volgye 6s Korny6ke Hullad6kkezel6si OnkormSnyzatiTdrsul5s TSrsul6si
MegSllapod5s6 nak m6doslt6sa
Ea.: Stef5n Ldszl6 polg5rmester

IndrWdnyok, javaslatok

Saj6kaza, 2013,szeptember. 10.

Meghi'v6t kapj5k:
- k6pvis.el6-testlilet tagjai minden napirendi ponthoz
- T6th Abel jegyz5
- Bundzik Attila bizotts5gi ktiltag

Pdsztor J6zsef bizotts6gi k[iltag
- Gacsal L6szl5Igazgat5si 6s Kisebbs6gi BizottsSg ki.lltagja
- Borsod - Abarij - Zempl6n Megyei KormiinyhivatalT6rv. Ell, 6s Feltigyeleti FSosztSly
- Juh5sz L5szl6n6 Nappali Szoci5lis Kozpont vezet6je
- Tam5s Gyul5n6 5vodavezet6
- Litzi IstvSn J5nos RNO eln6k
- lakossdg hirdetm6ny rltjdn
- pdrtok k6pvisel6i



JELENLETI i V

A k6pvisel6-testiilet 2013. szeptember 17. napj

Stefdn L6szl6

Dr. Czenke Antal

Hegedrisn6 Petkovics Katalin

Izso P6l

Kis Krlroly

ifi. S6rossy S6ndor

Solt6sz Lajosn6

Bundzik Attila

Gacsal Ldszl6

Pdsztor J6zsef

polg6rmester

alpolg6rmester

telepiil6si

telepiil6si k6pvi

teleptil6si k6pvi

telepiil6si k6pvi

telepiil6si k6pvi

bizottshgi kiiltag

bizottsdgi ktiltag

bizottshgi ktiltag

Meghivottak:

1. T6th Abel jegyzl

3. B-A-Z Megyei Korm6nyhivatal T<irv. 6s Feliigy. F

4. Lf,zilstxhnJrinos CKd elnok

5. Tamds Gyu16n6

6. JuhhszLhszl6nl

7. Dr Komiss Attila

8. Dr.SSry K6roly

9. K<ihlem6 Solt6sz Judit

megtartott ii16s6re
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JELENLETI I V

A k6pvi s el 6 -te sttil et bizottshgainak 20 1 3 . sz eptemb er 1 6.

1.

2.

3.

2.

3.

Igazgat6si 6s Kisebbs6gi Bizottsde
1. Kis K6roly

P6nziiglzi Bizotts5g
Solt6sz Lajosn6
Izs6 P61

Phsztor J6zsef

ifi. Srlrossy S6ndor
Gacsal Ldszl6

Stefan Ltxzl6
Dr. Czenke Antal
T6th Abel
Domb6v6ri S6ndom6

UZ"*ari eln<jk
tag
tag

bizottsdgi elnok
tag
tag

bizottsilgi elndk
tag
tag

polg6rmester
alpolgdrmester
jegyz6
pii. csop. vez.

Ueyrendi Bizotts6g
1. Hegediisn6 Petkovics Katalin
2. IzsoPfil
3. Bundzik Attila

Meehivottak:

t.
2.
a
J.
AT.

5n megtartott <isszevont iil6s6re
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JEGYZ6KONYV

S aj 6kaza Ko zs 6gi Onkorm6n yzat k6pv iselci -testiilet 6nek 20 I 3 .

szeptember I7 . napjttnmegtarlott iil6s6rcjl

Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

Stef6n Lfszlo
Dr.Czenke Antal
Hegedrisn6 Petkovics Katalin
Kis K6roly
i{.S6rossy Sfndor
Solt6sz Lajosn6

polg6rmester
alpolg6rmester
telepiil6s k6pviselo
telepiil6s k6pvise16
telepiil6si k6pviselci
telepiil6s k6pviselci

Tanfcskozdsi iossal r6szt vett az iil6sen:

T6th Abel jegyzd
Tam6s Gyul6n6 int6zm6nyvezetci Napkoziotthonos Ovoda

Juhhsz Liszlone intlzmfny vezeto Nappali Szoc.kozpont

LLzi Istv 6n J6nos RNO elnok
Dr Komiss Attila hdziorvos
Dr S6ry K6ro1y fogorvos
Kohlern6 Solt6sz Judit v6d6n6

Stefi{n Lfszlf poledrmester tisztelettel koszonti az til6sen megjelenteket, meg|llapitja, a

t 
"puir"to-t.rttit.t 

hathrozatkepes, mivel a torv6nyesen megv6lasztolt 7 f6 k6pviselob6l 6 fo
jelen van. Javaslatot tesz ifi. Sl6rossy S6ndor 6s Dr Czenke Antal alpolg6rmestet jegyzlkonyv

hitelesit6nek tofi6n6 kijelold,s6re, megk6rdezi oket, vlllaljhk-e a jegyzokonyv hitelesit6i

megbizfst?

kijelentik,Antal a 6s ifi. Sri iil6si
megbizhsuk eset6n v6llalj6k a feladatot.

Steffn Lfszki polstrmester megk6ri a jelenl6vokel, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e

Dr. Czenke Antal alpol g6rme stet jegyzlkonyv hitelesitci megbizfsix al?

Dr. Czenke Antal alpols:irmester 6rintetts6get jelent be, kozl| nem vesz t1szt a

szavazisban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazatlal Dr. Czenke Antal

alp o I g6rme stert 1 e gyzlkonyv hitelesit6nek kij eloli'

Stefdn Ldszl6 polsirmester megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-

" 
lg. Satorsy S6ndor teleptil(rsi k6pviselci jegyzcikonyv hitelesito megbizhsfxal?

Ifi. Sdrossv Srindor telepiil6si k6pvisel6 erintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz rdszt a



szaYaz6sban.

A k6pvisel6-testtilet 5 igen, 1 f6 nem szavazolt szavazattal ifi. S6rossy S6ndor telepi.il6si

k6pvi s elcit j e gy z6konyv hitelesitcjnek kij elo li.

Steffn Liszl6 poledrmester ismerteti a napirendi pontokat, megk6rdezi, van-e valakinek
tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Meg6Ilapitja, tovdbbi
javaslat, kieg6szit6s az i.il6s napirendi pontjaival kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot

tesz a napirendi pontok elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pvise16ket, szavazzanak az ismertetett
napirend elfogad6sdr6l. Meg6lllapitja, a szavazilskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pviseld-testtilet 6 igen szavazattal az al6bbi napirendet, amely megegyezlk a

meghiv6ban szereplci napirendi pontokkal, hagyja j5v6:

megtf rgvalt napirendi pontokkal:

I.Sajokaza Kozs6g dnkorm6nLyzat 2013 .6vi koltsegvetdsi rendeletdnek m6dosit6sa

Ea.: Stefdn LhszlS polgfrmester

2. Akozterilethasznflatlr6l s;zoIo 15/2005.(IX. 16.) onkonnfnyzati rendelet m6dosit6sa

Ea.: T6th Abet legyzO

3. SajokazaKozs6gi Onkorm6nyzatl. f6l6ves kolts6gvet6si besz6mol6j6nak megthtgyalilsa

Ea.: Stefiin L6szl6 polgfrmester

4. A Nappali Szoci6lis Kozpont 6s Gyermekj6l6ti Szolgiiata alapito okirat6nak m6dosit6sa

Ea.: Trith Abel jegyzd

5. Kozmeghallgat6s el6k6szit6se
Ea.: Steffn L,6szl5 polgfrmester

6. Sajokaza Kcizs6g Onkormiinyzat ad6ss6got keletkeztet6 iigyleteib6l eredci flzetdsi

kotel ez etts 6 geinek me g|llapithsa
Ea.: Stef:in Lhszlf polgfrmester

7. Idosek Napja megrendez6s6nek el6k6szit6se
Ea. : Juhds z L,6szl6n6 int6zm6nyv ezet6

8. A Saj6-B6dva Volgye 6s Korny6ke Hullad6kkezel6si 6nkormS'nyzatiTtrsul6s Tfrsul6si

Meg6llapod6s6nak m6do sitdsa
Ea.: Stefrin I'6szl6 polgfrmester

Inditv6nyok, j avaslatok

l.napirendi pont megtdrgvaldsa



Stef:in Ldszl6 polsdrmester elmondja, a napirenddel kapcsolatos ir6sbeli, elciterjeszt6st

mindenki megkapta, megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieglszitese az

ir6sbeli el6terj eszt6ssel kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a plnzijgyi
bizotts6g elnok6t, mondja el a bizotts6g 6116spontj6t a kolts6gvet6si rendelet m6dosit6s6val

kapcsolatosan.

Solt6sz Laiosn6 teleptil6si k6pvisel6 elmondja, hogy a btzottsitg ii16s6n megvitafLa a
kolts6gvet6si rendelet m6dosi1.6s6r6l sz6l6 el6terjesztlst, 6s elfogadilsra javasolja azt.

Steffn L:iszl6 polgdrmester Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kreglszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg611apitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselokeI, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6r6l. Megdllapitja, a szavazlskor 6 fo k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen sz:avazattal az alilbbi rendeletet alkotta:

Sajrikaza Kiizs6gj Onkormfnyzat k6pvisel6 - testiilet6nek 912013. (X. 01.) iinkorm:inyzati
rendelete az Onkormfnyzart 2013.6vi ktilts6gvet6s6r6l szril6 312013. (III.14.) szdmri

iinkormf nyzati rendelet6nek m6dosit6sdr6l

Sajokaza Kozs6g dnkorm6nyzal Kepvrselo - testiilete az 6llamhiu,tarl6sr6l szolo 2011. 6vi

CXCV. torv6ny 87.$ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazils alapjitn, a K6pviselci - testiilet
PlnzrugyrBizottshghnak ir6sos v6lem6ny6nek kik6r6se ut6n a kovetkezciket rendeli el:

1.S

Saj6kazaKozs6g Onkorm6nyzatKepvisel6 - testi.ilet aSajokazaKozs6g dnkorm6nyzat2Ol3.
6vi kolts6gvet6srSl szolo 3l 2013. (III. 14.) szftmu onkorm6nyzati rendelete (a tov6bbiakban: a

Rendelet) 2. $ hely6be a kovetkez6 rendelkezeslep:

,,(1) A k6pviselci - testtilet az onkormSnyzat2013.6vi kolts6gvet6s6t:

495. 380 eFt kiilts6gvet6si bev6tellel
495. 380 eFt kiilts6evet6si kiadissal

0 Ft kiilts6gvet6si egyenleggel
illlapitja meg."

2.$

Jelen rendelet a kihirdet6st kovet6 napon 16p hat6lyba.

Stef6n LhszIo
polg6rmester

T6th Abel
jegyzS



2.napirendi pont megtdrgval6sa

Stef{n Ldszl6 poletrmester elmondja, a napirenddel kapcsolatos ir6sbeli, elciterjeszt6st

mindenki megkapta, megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kerdese, javaslata, kreglszitese az

ir6sbeli elciterjesztdssel kapcsolatosan? Atadja a szot T6th Abel jegyzo itmak, amennyiben

van kieg6szit6se a napirendi ponttal kapcsolatosan.

T6th Abel ieevz6 elmondja, torv6nym6dosit6s miatt minden onkormhnyzatnak rendeletben

kell szabhlyozni, hogy milyerr felt6telekkel enged et fllmforgaLls clljfua kozteriiletet. Nem
hoznak rij rendeletet, hanem ii megl6vci 15/2005.(X. 16.) sz. rendeletet kellene m6dositani,

ez eleg ahhoz, hogy megfeleljenek a jogszabillyi kovetelm6nyeknek.

Stefdn Lfszki pols{rmeste4 Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieglszitese az elhangzottak.kal kapcsolatosan? Megfllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6r61. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pviseld-testiilet 6 igen sz'.avazaltal az altrbbi rendeletet alkotta:

Saj 6kaza Kiizs6 g Onkormf n y zat Klpvis el6 - testiilet6nek I 0/20 I 3. (X. 0 1.)

ii nko rm fnyzati r en d elete a kiizteriilet hasznillatirri I sz6 16

I 5/2005. (IX. 1 6.) ii nko rmhnyzati rendelet m6 dosftds rir6l

Saj6kaza Onkorm6nyzatak6pvisel6-testi.ilete az Alaptorv6ny 32. clld< (2) bekezd6s6ben 6s a

mozg6k6prcjl sz6l6 2004.6vi II.tv. 37.$.(4) bekezd6sdben kapott felhatalmazhs alapjin a
mozg6keprcil s2616 2004.6vi II.tv. 34.$. (5) bekezd6s6ben 6s az egyes torv6nyeknek a

kozigazgatilsi hat6s6gi eljirhsol<kal, az egyes kozhiteles hat6s6gi nyllvhntaft6sokkal
osszefirggci, valamint egy6b torv6nyek m6dosit6s6r6l s2616 2013.evt LXXXN.Iv. 98.$-6ban

meghatitrozott feladatkor6ben eljhwa a kovetkezciket rendeli el:

1.$.

A kozteri.ilet hasznilat szabllyair6l sz6l6 15/2005.(X.16.) onkormhnyzati rendelet ( a

tovfbbiakban: Rendelet ) a kovetkezo 4lA. alcimmel eg6sziil ki:

,,41A. A kiiztertilet filmforgatrisi c6hi hasznfilata

4/A.9.(1) Amozg6 k6priil szalo 2004.6vi II. tv. (a tov6bbiakban Mgtv. ) szerinti filmalkot6s

forgat6sa c6lj1b6l torl6ncjn koztertilet- hasznfiat (a tov6bbiakban: filmforgaths c6lu koztertilet

- hasznillat) vonatkoz lsftban a rendelet szabilyaiL az e szakaszban foglalt eltdr6sekkel kell
alkalmazni.

(2) A filmforgat6s c6hi kozteri.ilet - hasznflattal osszefliggci

k6pviselci- testiileti hat6skoroket a polg6rmester gyakorolja.

4

Mgtv. -ben megltatfuozolt



(3) Mentess6gkiztr6lag koz6rdekri c6lokat szolgfl6m filmalkot6sok forgatdsa eset6n adhat6.

Koz{rdekri c6lokat szolg6lnak kiilonosen az oktaffs| a tudom6nyos, 6s az ismeretterjeszt6

tdmajt filmalkot6sok.

(4) A koztertilet- hasznilatr dijkedvezm6ny m6rt6ke maximum 50 % lehet.

4/8.$ (1) A filmforgat6s o6hi kozteriilet-haszn|lat nem haladhatja meg az egy h6t

idcitartamot.
(2) VasSmapra 6s tinnepnapra vonalkoz6 koztertilet-haszn|lat nem hagyhat6 jov6. A
kozteriilet- haszn|lat naponta '7. 00 6s 2I. 00 orakozotti idltartamra vonatkozhat.

(3) Forgat6st akaddlyozo, de akerelmez6nek nem felr6hat6, valamint a rendkiviili term6szeti

esemenyek eset6n a koztertilet hasznillati enged6lyt olyan id6tartamban kell
meghosszabbitani 6s a kozterilet-hasznSlatot enged6lyezni, ameddig a filmforgat6s

akadtlyozott volt. A kozteriilet-haszfiiatot ilyen esem6ny eset6n az akad|ly elh6ru16sa ut6n

azonnal, term6szeti esem6ny eset6n az esetleges kSrelhdrit6st 6s helyre 6llit6st kovet6en rijra

biztositani kell.

(4) Kizfu6lag st6b-parkol6s, vagy technikai kiszolg6l6s c6ljhb6l tort6n6 koztertilet-

hasznSlathoz az e rendelet szerintr kozteriilet-hasznhlatihozzilitruIils sziiks6ges.

(5) Filmforgaths sor6n a szomszldos lak6 ingatlanok gyalogos, vagy g6pkocsival tort6n6

megSozelil6s6t a kozteriilet-hasznfl6 koteles folyamatosanbrztositani. E kotelezettsdget nem

lartalmazo hat6s6gi szerzodes nem hagyhat6 j6v6.

(6) Ha az Mg1v. szerinti hat6s6gi szeru6des megktild6senek idcipontjthan a kozteriiletre

vonatkoz6an 6rv6nyes kozteriilet- haszniiati szerz6d6s van, a kozterilet haszntial
j 6v6hagy6s 6t meg kell tagadni. "

2.$.

Ez a rendelet a kihirdet6s6t kovetcj napon l6p hat|lyba, 6s a hatillyba 16p6st kovet6 napon

hat|ly|t veszti.

Sajokaza, 2013 . szeptember 5.

Stef6n Lhszlo
polg6rmester

T6th Abel
jegyzS

3. napirendi pont megtfrgvalSsa

Stefiin Lr{szl6 polsfrmester elmondja, ez a beszhmol6 nem kev6s lIdozattal j6tI, de az

eredm{nye megvan, mivel a n6lki.il tudt6k teljesiteni az elso f6levet, hogy hitel felv6tel6re sor

keri.ilt volna. Rem61i, hogy a m6sodik f6l6vben is sikeriil a hitel fe1v6te16t elkeri.ilni. Bizott



abban, hogy a korm6ny k6rp<itolni fogtra azokaL az onkorminyzatokat, akik ad6s6ggal nem

rendelkeznek, de eddig errcjl nincs sz6. Megkeri a penzigyi bizotts6g elnoket, hogy az els6

f6l6ves besz6mol6val kapcsolertosan mondja el a bizotts6g v61em6ny6t.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy a plnzigyibizottsdgmegliltgyalta az

e1s6 f616ves besz6mol6t, b6,r volt n6h6ny fogalomzavar, amelyet a p5nzigyi csoport

vezet6j6vel sikeriilt tiszthzni, igy abeszhmol6t a bizottsSg elfogad6sra javasolja.

egklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kreg6szitlse az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6rol az eloteleszt6sben foglaltak szerint. Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6

van jelen.

A k6pv is el6 -t e s ttilet 6 i g en sz,av azattal az aIilbbi hatht o zatot ho zIa:

Onkor let6nek 87 atfrozata a

nkormdn lkodrisd16l l6

elfosaddsd16l

Tfrev: Saj 6kaza Kozs6gi dnkorm6nyzat 2013.I. f616vi gazdiikodfts6r6l k6sziilt besz6mol6

elfogad6s616l

Sajokaza Kozsegi dnkorm6nyzatkepvisel6-testi.ilete Saj6kaza Kozsegi Onkorm6nyzat 2013.

L f616vi gazd6lkodhs6r6l s2616 besz6mol6t az el6terjeszt6s szerint elfogadja.

Hatririd6: -

Felel6s : Stef6n Liszlo polg6rmester
T6th Abel jegyzT

4.napirendi pont megtf rgvalfsa

Stefdn Lfszkf polsdrmester megk6ri a jegyzT urat, mondja el sz6beli kieg6szit6s6t a

napirendi ponttal kapcsolato san.

T6th Abel ieevz6 elmondja, a Nappali Szoci6lis _Kozpont a 2000-es 6vek v6g6n alakult,

amelyet m6sik hat telepiil6ssel egy0tt tart fenn az Onkormhnyzat. A jirniusi testiileti iil6sen

elfogadott T6rsul5si meg611apod6s hi6nyp6tl6stra van sziiks6g, amely az Alapit6 Okirat

m6dosit6s6t erinti ndhdny pontban. Ezeket a m6dosit6sokat az ir6sbeli el6terjeszt6s

tartalmazza.

Stef6n Liszl6 polefrmester megk6ri, Solt6sz Lajosn6t a penzigyi bizottshg elnok6t

v61em6nye zze a 1av aslatot.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 villaszol, mivel kotelezoen e116tand6 feladatr6l van sz6

javasolja, hogy fogadj itk el az eloterjesztesben szerepl6 m6dosit6sokat.
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Steffn Lriszl6 polefrmesterr Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kregeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megiilapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6r6l az irdsbeli elciterjeszt6s szerint. Meg6llapitj L a szavaz6skor 6 fti k6pviselcj van

jelen.

A k6pv i s el6 - t e s tii let 6 i g en sz av azattal az alirbbi hathr o zatot ho zta'.

Sairi t K6nvisel6 - 13. (IX.17.

Tfrgv: Nappali Szoci6lis Kozpont 6s Gyermekj6l6ti Szolgillata alapit6 okirat6nak m6dosit6sa

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselci- testiilete megt6rgyalta a Nappali Szoci6lis

Kozpont 6s Gyermekj6l6ti Szolgtiata alapit6 okirat6nak m6dosit6sra vonatkoz6 el6terjesztest,

6s azt az alilbbiak szerint fogadja el:

A Saj6kaza Kozs6g dnkormlinyzat 6112013. (VI. 25.) sz6mihatttrozattal elfogadott alapit6

okiratb an m6do sit6sra keri.il :

1) Lz alapitS okirat bevezet6 r6sze hely6be az alfbbi sziiveg l6p:

,,sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzatKlpviselci - testiilete az iilamhitztartt;rr6l szolo 20II.evi
CXCV. torv6ny bekezdes6ben kapott felhatalmazhs alapjin, az itllamhhztart6sr6l sz6l6

torv6ny v6grehajt6sfrakiadott36sl2}ll. (XII. 31.) Korm.rendelet 5.$ (1) -(2)bekezd6s6ben
foglalt tartalmt kovetelm6nyeknek megfeleloen az althbi alapito okiratot adjaki:

2\ Az alapitl okirat 4. szitmfi pontjfnak hely6be az alilbbi sztivegr6sz kertil:
,, Sajokaza Kozs6gi

Onkormdnyzat3T20 Saj6kazaPetcifi S. ft 2."
3) Az alapit6 okirat Ziradfikfnak hely6be az ali,Jobi sziivegr6sz kertil:

..Zdraddk:
A Sajokazai Nappali Szoci6lis Kozpont egys6ges Alapit6 Okirat6t Saj6kaza Kozs6g

$nkorm6nyzatfnak K6pviselcj - testiilete a(z) .......2013. (.....) hat6'rozatfnal hagyta j5v6.

Jelen Alapit6 okirat a torzskonyvi bejegyz6s napjiwall6p hat|lyba, ezzel egyidejrileg hatdlyht

veszti a 7912009.(V.26.) szdmu KT. hatrlrozattal elfogadott egys6ges szerkezeti alapito

okirat."

Az alapito okirat m6dosit6ssal nem 6rintett rdszei tovhbbra is viitozatlanok maradnak. A
Saj6kazai Nappali Szoci6lis Kozpont egys6ges szerkezetti alapit6 okirata jelen hat6rozat l.
szitmi mell 6kl et6t k6p ezi.

Tcv6bb6 utasitja T6th 1A.bel 
jegyzdt, hogy jelen m6dositrlsok fivezetlsdt azonnal

kezdem6ny ezze a Magy ar All amkincs tfrm6l.

Hatfrid(iz azonnal
Felelds: T6th Abel jegyzo



L szhmi mell6klet

ALAPITO OIflRAT
(egys6ges szerkezetben)

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzat Kepviselcj - testiilete az hllamhhztartilsrol sz6l6 2011.6vi

CXCV. torv6ny bekezd6s6ben kapott felhatalmazhs alapjdn, az |llamhhztarthsrol szolo

torv6ny v6grehajt6s6ra kiadott 36812011. (XII.31.) Korm.rendelet 5.$ (1) -(2)bekezd6sdben
foglalt tartalmi kovetelm6nyeknek megfelelcien az alibbi alapito okiratot adja ki:

1./Az int6zm6nv neve: Saj6kazai Nappali S zoci6lis Kozpont

2./Sz6khelve: 3720,Sajokaza, Petcifi S. rit 1-3.

3./ Ell6tottak sz6m{ra nvifva 6llt6 helvis6e:
SajokazaPetofi ut 7 .

Saj6iv6nka Kossuth 1. ft 38.

Saj6galgoc T6ncsics irt 4.

Vadna Kassai it25.
Szuhak6ll6 Kossuth rtzt 7 .

D6destapolcs6ny Petcifi ut 21.
M6lyinka R6k6czi F. 5.

alanit6i iosokkal felruh:izott irrinyitti szerv
Kozs6gi Onkorm6nyzaI3720 Sajokaza Pet6fi S. ft 2."

5./Az alapit:is id6pontia:

6.lKdzfeladata:

e: Sajokaza

2003.

S z o ci 61i s, gyermek- 6s ifi irs 6gv6de1 emi szolgtitatils

7./Az alaptev6kenvs6eek fllamhhztartrisi szakfeladatrend szerinti besorolfsa:

Tev6kenys6g meqnevezese Szakfeladat
Id6sek nappali ell6t6sa 88101 1

Gverm eki 6leti szolgdltatds 889201

Szoci6lis 6tkeztet6s 88992r
Hdzi sesits6enwit6s 889922
Csal6dsesit6s 889924

8./Alaptev6kenvs6ge:
a.)A szoci|hs rgazgathsr6l 6s szoci6lis el16t6sokr61 s2616

SzL.) 62. $-6ban meghathrozol:.t 6tkezteI6s,

b. ) S zt. 6 3 . $ - 6ban megjatfrozott hitzi segits6gny(rj t6s,

c.) Szt. 64. $.6ban megltathrozott csal6dsegit6s,

d.) Szt. 65/F. S - ihanmegltattrozott nappali ell6t6s,

1993 . evi Ill.torv6ny (tovSbbiakban:



f.) gyermekek v6delm6rol 6s et gyftm'jgyi igazgathsr6l s2616 1997. 6vi XXltorv6ny 39.$ 6s 40

$ - aib an me ghathr o zo tt gyerm e:kj 6 I 6ti szol g|ltatfrs i fel ad atok

9. / AllamhfztartdLsi szakilsazat sz6ma: 8 8 9 9 00 M. n. s. egy6b szociSlis e116t6s

bentlak6s n6lkiil

10./Illet6kess6ee. miikiid6si kiire: D6destapolcs6ny kozgazgat6si tertilete
M 6lyinka ko z s 69 kozigaz gat6si teriil ete

S aj 6 gal g6c kozs6g kozrgazgat6si tertilete
S aj 6iv6nka kozs6g kozigazgat6si ter0lete
S aj 6kaza ko z s6g ko zi gazgat6si teriil ete

S zuhak6116 koz s6g ko zigazgal6si teri.il ete

Vadna kozs6g kozigazgat6si ter0lete.

11.) Irfnvitri szerv neve. szdkhelve: D6destapolcs6ny - M6lyinka - Saj6galg6c - Saj6iv6nka -

Saj6kaza - Szuhak6ll6 - Vadna Nappali SzociSlis

Kozpont Int6zm6nyfenntart6 T6rsul6s Tan6cs

3720 Saj6kaza,Pet1fr S. ut 2.

12./ Gazdrilkodfsi besoroLisa: on61l6an mrikod6 es gazdfikod6 koltsegvet6si szer, de

plnzlf;gyi - gazdiikod6si feladatait a Saj6kazaiPolgSrmesteri Hivatal (Saj6kaza3720 Pet6fi

S. irt 2.) litja eI.

Az tntezm6nyvezeto kinevez6se a kozalkalmazottak joghIIlstrol s2616 1993. 6vi XXXIII.
torv6nyben, a torvdny v6grehajt6s6r61 szolo 25712000. (XII. 26.) Korm rendeletben, a

szem6lyes gondoskod6st nyujt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi int6zmenyek, valamint

szem6lyek szakmai feladatair6l 6s mtikod6stik felt6teleircjl s2616 1511998. (IV. 30.) NM
rendeletben eloirtak alapjiln tort6nik.
Az tnt|zmfinyvezets felett a kinevez6si, vezet6i megbizhsi, felment6si 6s fegyelmi jogkort a

D6destapolcs6ny - M6lyinka - Saj6galg6c - Saj6ivhnka - Saj6kaza - Szuhak6ll6 - Vadna

Nappali Szocidlis Kozpont Intezm6nyfenntarl6 T6rsul6s Tan6csa gyakorolja a t6rsult

telepiil6sek k6pviselci-testtiletei v6lem6nyei figyelembe v6tel6vel. Egy6b munk6ltat6i jogkor

gyakorl6ja a T6rsul6si Tan6cs elnoke.

Az intezmeny dolgoz6inak foglalkoztaLilsijogviszonya a kozalkalmazotLak jog6ll6sar61 sz6l6

1993. 6vi XXXIII. torv6nyben, a torv6ny v6grehajt6sfr6l szolo 25712000. (XII.26.) Korm

rendelet, a szemelyes gondoskod6st nyfjt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi int6zm6nyek,

valamint szem6lyek szakmai feladatair6l 6s mrikod6siik felt6teleir6l s2616 I51I998. (IV. 30.)

NM rendelet alapjhn tort6nik.

D6destapolcs6ny - M6lyinka - Saj6galg6c - Saj6iv6nka -
Saj6kaza - Szuhak6ll6 - 'Vadna Nappali Szoci6lis Ktizpont
Int6zm6nyfenntart6 T6rsu16s

3720 Saj6kazaPetofr S. ft 2.

Fenntart6 nev€a elime:



A sajokazai 1091/5hrsz-it3720 Sajokaza, Petcjfi S ft 1-

3. szitm alatti ingatlan - a benni.ik 16vo teljes berendez6s, felszerel6s, ing6s6g - Sajokaza

Kozs6g Onkorm6nyzata krzdt6lagos tulajdon6ban 611, melyre az Inllzmenyt t6rit6smentes

haszn|lat illeti meg. Az tngalllan a felszerel6sek 6s a berendez6sek p6t16s5rol a tulajdonosi
jogkort gyakorl6 Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzata gondoskodik. Az Intdzmeny a

rendelkez6sre 6110 berendez6seket es ing6sSgokat, mint vagyont6rgyakat a szoci6lis,

csal6dsegitci 6s gyermekj6l6ti feladatok ellitdsdhoz szabadon haszn|lhatja, de nem

idegenitheti 6s terhelheti meg azokat.
Az intezmeny v6l1alkoz6si tev6kenys6get nem folyat.

Zhrad6k:
A Saj6kazai Nappali Szoci6lis Kozpont egys6ges Alapito Okirat6t Saj6kaza Kozs6g

Onkorm6nyzathnak K6pviselci - testiilete a(z) .......12013. (.....) hat6rozatixalhagSrta jov6.

Jelen Alapit6 okirat a torzskonyv i bejegyzls napjhval 16p hat6lyb a, ezzel egyidejrileg hat5,lyht

veszti a7912009.(V.26.) szitm,hKT. hat6rozaltal elfogadott egys6ges szerkezetialapit6 okirat.

Saj6kaza, 2013. 09. 17 . nap

T6th Abel
jegyzS

Stef6n L|szlo
polgfrmester

Stefdn Liszl6 polefrmester elmondja, torv6nyi elciir6s 6s az Szervezeti 6s Mrikod6si

Szabfllyzatban is meg van hathrozva, hogy a k6pviselci testiiletnek 6vente egy alkalommal

kozmeghallgathstkell tartania. Az eImtlt 6vekben az volt a gyakorlat, hogy testiileti iil6s elcitt

egy ort1al meghirdettlk ezt 6s a kultirrhhzban taftott|k meg. Most az a javaslata, hogy az

onkorm6nyz at tirgyalS helys6g6ben legyen megtartva a kovetkez6 napirend szerinti iil6sen.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 javasolja, hogy aktuSlis probl6m6k 6s ne konkr6t t6ma

legyen maghathrozva.

Stef6n L:iszkf polgfrmester Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslala,

ktegeszitese az elhangzottald<al kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselcikel, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen - egyhangu - szavazattal az alihbihathrozatothozta:

2013. 6vi kiizmeehalleatds el6k6szft6s616l

Trirey: KozmeghallgatSs el6k6szit6se

A kozmeghallgat6s helye: Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal tandcskozS terme
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A kozmeghallgatds ideje: A k(lpvisel6 - testiilet munkaterv szerinti, novemberi testtileti iil6se

A kozmeghallgat/s napirendi pontjai: kozerdekri, aktu6lis kerd6sek 6s probl6m6k

A lakoss6 gi tiljekoztat6s form6i: Polgfrmesteri hivatal hirdetotitbl|jhn,
ho nl ap o n 6 s kepirj s 6 gb an hird etm eny ko zzet1tele

A lakoss6g ir6sbeli k6rd6seinek, inditvSnyainak kezel6se: a kozmeghallgatAs el6tt 5 nap

id6pontig lehet ir6sban lehet a Polgfrmesteri Hivatalhoz eljuttatnt azokal.

Hatdrid6: folyamatos
Felel6 s : Stef6n Lhszlo pol g6nnester

T6th Abel jegyz(5

K6pvisel6 - testiilet tagSar

6. napirendi pont megtfrgva.ldsa

Stefdn Ldszl6 polgfrmester elmondja, az irhsos anyagot megkapt6k, ez rs egy kotelezetts6g,

amelynek eleget kell tenni, k6ri a btzottsitgv6lem6ny6t az ellterjeszt6ssel kapcsolatosan.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy m6g az 6vet sem zttrt\k le, el6g neh6z

hSrom 6vre e16re lervezm, de mivel torv6nyi kotelezettseg, igy annak eleget kell tenni, a

bizotts 69 elfo gad6sra j av as olj a az el6terj eszt6sb en szereplci adatokat.

Stefiin Lfszki polsfrmester Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kiegeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megiilapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a kdpviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6rol az irisbeli eloterjeszt6s szerint. Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 kdpviselo van

jelen.

A k6 pvi s e I 6 - t e s tii I et 6 i g en szav azattal az al thbi hatttr o zatot ho zta'.

kormd t6nek hatfrozata
nkormf letkeztet6 ii fizet6si kiite

meefllapitfsfr6l

Trirgv: SajSkaza Kozs6g dnkorm6nyzat ad6ss6got keletkezteto iigyleteib6l ered6 fizet6si

kotelezetts6geinek megfllapittsa

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete a sajht bev6telei osszeg6t, valamint az

ad6ss6got keletkeztetci iigyleteib6l ered6 ftzetesi kotelezetts6geinek h6rom 6vte vhrhato

osszeg6t az l. szitmu melldkletben foglaltak szerint hagyja j6v6'

Hatfrid6: azonnal
Felel6 s : Stef6n Lhszlo polg6rmester

T6th Abel jegyzS
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Stefiin Ldszl6 polsdrmester megk6ri Juh6sz LhszI6nE int6zm6nyvezet6I, hogy az id6sek

napjtlal kapcsolatos an titjek<>ztassa a k6pviselciket, mivel az intezmenyvezeto asszony a

tegnapi brzottsilgr i.il6sen nem tudott jelen lenni Elmondja, hogy az id6n oktobet 7.-te
terveztlk az idcjsek napjfnak megrendez6set. A meghiv6kat nyomd6ban szeretn6k

elk6szittetni. Ene a c6ha a kolts6gvet6sben 400 e Ft van elkiilonitve. K6ri a jegyz\ ir
segits6g6t a 70 6ven feliili lakosok ki6r1esit6s6hez.

Juhrisz Liszl6n6 int6zm6nwezet6 megk6ri Hegedrisn6 Petkovics Katalint, hogy segitsenek a

meghivo megszerkeszt6s6ben.

Stef6+ Lriszl6 pole6rmester-elmondja, hogy Leblanc Gyozotcil kapott e-mailt, amelyben

T6th Eva mriv6szt6rs6val ajinilott fell6p6st 90 e Ft 6ron.

Heeedtisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megSegyzi, hogy a kolts6gvet6sben 400 e

Ft van elki.ilonitve az id6sek napjfira, a harom napos falunapra viszont csup6n 300 e Ft volt.

Stefiin Lriszl6 polsirmester viiaszol,irgy gondolja, hogy a falunapon sem volt anyagi gond'

Heeediisnd Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 hozz|fizi, csup6n az osszehasonlit6s 6s

elvek miatt mondja, mennyi munka volt abban, hogy a dolgok j6l menjenek.

Stefin Ldszki polsfrmester Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kerd6se, javaslata,

kieg|szitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megillapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6r6l. Meg61lapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pv i s e I 6 - te s tii I et 6 i g en s zav azaff al az al tbb i hatir o zatol ho zta'.

Tfrsv: Id6sek Napja megrendez6se a 2013. evben

S aj okaza Ko z s 6 gi 6nkorm6n y zat k6pv is elcj -testiil ete

okt6ber 07. nap1fin.

A rendezv6ny 15 00 orai kezdettel a Radv6nszky

Onkormr{ - testiilet6 IX.17.) ha

Id6sek Napja rendezventy'. tart 2013,

B6la Kultirrhhz es Konwtfrban kertil

megtendez6sre.
A rendezveny kolts6g6re a kolts6gvet6sben 400. 000 Ft lett elkiilonitve.
A rendezv6ny lebonyo1itds6r61, megszervezeslrol a Nappali Szoci6lis Kozpont

rntezm1nyv ezeto j e go nd o sko dik.
A kepvisel6-testiilet felhatalmazza apolghrmestert a sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat:irid6:
Felel6s:

20t3.10. 07.

S tef6n LhszIo po I g6rme ster
J uhhsz Llszlone N app ali S zo ci 61i s Kozpont v ezetdj e

8.napirendi pont megtdrsvaldsa
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Stefiin Lfszl6 polsfrmester elmondja, hogy a 2013. janu6r 01.-i onkormhnyzatokrol sz6l6

torv6ny 6rtelm6ben a T6rsulirsi Meg6llapod6sokat feliil kell vizsg6lni 6s meg kell tenni a

megfele16 m6dosit6sokat. A megjelent hulladekgazd6lkod6ssal kapcsolatos tcirv6ny jelent6s

v6ltoz6sokat fog hozni ezefl ateriileten. Mivel az irhsos anyagotmindenki tanulm6nyozhatta,

megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzottald<aI

kapcsolatosan? Meg6ll apitja, tovAbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a

k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat e1fogad6s6r61. Meg611apitja, a szavaziskor 6

f6 kepvisel6 van jelen.

A k6pv is el 6 - t e s tti I et 6 i gen sz:av azattal az alftbb i hathr o zatot ho zta:

Onkormfnyzat K6pviselS - tes

6dva Viilsve 6s Kiirnv6ke Hu
ek92 /2013.

zata nkormfn

Thrgy: Saj6-B6dva Volgye 6s Kornyeke Hullad6kkezel6si dnkormdnyzati T6rsul6s

m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt T6rsul6si Meg6llapod6sSnak elfogad6sa

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiilete a ,,Saj6-B6dva Volgye 6s Korny6ke

Hullad6kkezelesi Onkorm6nyzatr Thrsul6s T6rsul6si Meg611apod6s6nak m6dosit6sa" cimri

el6terj eszt6 st me gt6rgyalta 6s mincj s itett tobb s 69 gel az allbbi hat6r ozatot hozta:

Sajokaza Kozs6g OnkormdnyzataKepviselcj-testiilete min6sitett tobbs6ggel irgy dont, hogy a

mell6kletben szereplci, Saj6-B6dva Volgye 6s Korny6ke Hullad6kkezel6si Onkorm6nyzati

T6rsul6s m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt T6rsul6si Meg6llapod6s6t elfogadja.

Feleltis : Stef6n Lhszlo Pole6mester
Hatririd6: azonnal

Stefrin Lfszl6 polsirmester 5 perc sziinetet rendel el.

Stefin Lfszlri polgdrmester szi.inet ut6nmeg|llapitja, a k6pvisel6-testiilet hatitozatklpes,
mivel a torv6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pvise1cjb61 6 f6 jelen van.

Inditv{nyok, javaslatok megtfrgyal6sa

Stef:in Lriszl6 polsfrmester elmondja, hogy a testiileti til6s keretein beliil szeretnl iiadni
Kohlern6 Solt6sz Judit v6d6n6nek a Polg6rmesteri Diszoklevelet, mivel az augtsztus 20-6n

megrendezett i.inneps6gen a v6d6nci csal6di okok miatt nem tudott jelen lenni. El6mondja

m61tat6 besz6d6t a v6d6n6 eddigi munk6j6val kapcsolatosan, majd iltadja a Polg6rmesteri

Diszoklevelet 6s a virSgcsokrot.

A k6pvisel6-testiilet taeiai elismer6siiket, 6s gratul6ci6jukat fejezrkki Kohlern6 Solt6sz Judit

v6d6nci rlszlre
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megkoszoni a polgfrmester fr mdltat6 szavait 6s elismer6s6t.

Koszonetet fejezi ki polg6rmester irnak, jegyzo rirnak 6s a k6pviselo testiilet tagjainak, hogy
a munk6j a elv6gz6s6hez sztiksdges felt6teleket biztositj 6k.

Steffn Lfszl6 pols6rmesterjavasolja, hogy a h6ziorvosokkal 6s a fogorvossal r6gota huz6d6
Megbizfsi Szerzod6seket beszdljdk meg. 2013.04. 16. napjftn volt egy testi.ileti i.il6s, amelyen
a k6pvisel6 testtilet ddntott az: orvosoknak nyirjtand6 thmogathssal kapcsolatosan.

A t6mogatfs osszeg6t l0 e Ft/h6ban tllapitotta meg akkor a testtilet, ennek megfelel6en
k6sziilt el a MegbizSsi Szerz:od6s, amelyet a doktor urak m6g nem irtak a16. Kaptak ugyan
visszajelzest, ennek megfelelden az aprobb hibdkat kijavitottuk, de m6g alfiirt szerz6dds a mai
napig sincs, kdzel 314- evestfma ez. A kolts6gvet6s elfogad6sakor dcintott errol a testiilet, rigy
gondolja tril sok besz6lni val6 mfr nincs ebben a tem6ban, de meg kell pr6b6lni egyezs6gre
jutni.

Dr Kornis Attila h:iziorvos hozzhszol, akkor kezdj6k azzal, amtt az Orvosi Kamara k6rdez,
hogy ,,pusztdbakrfitott szo az egdszs6giigy probl6m6j a?" O irgy eml6kszik, hogy elfogadt6k a

70 e Ft-os tftmogatfst csup6n infl6ci6kovet6st k6rtdk belefoglalni a szerzod6sbe, ami jelen

esetben 1400 Ft/h6, vagy kevesebb. Szitmhra az is probl6m6t jelent, hogy az 50-55 e Ft-os
gfnszdmlafeletfizeti, de o nem fogyasztja el azt a mennyis6get, mivel a vddonokkelkozos az

6pi.ilet, az o rendeloj6nek a hoig6nye kevesebb, ezert o csak a gtzszdmla ll3-6t szeretn6

frzetni, a tan6csad6ban egydbk6nt is magasabb h6mdrsdklet biztosit6sa van eloirva.

Amennyiben ezt a testiilet nem l6tja j6nak, k6ri, hogy szereltessenek fel fogyasztdsmdrot. Az
erre vonatkoz6 szerzod6s rigy sz6l, hogy csak kozds megegyezessel lehet m6dositani, addig

neki a rdgi szerzodds 61, amig meg nem tudnak egyezni.

Dr Czenke Antal alpolgfrmester (h6ziorvos) hozzifizi, nem az ok (orvosok) k6r6se volt a

szerzod6s m6dositfsa, hanem az OEP k6rte ill. utasitotta az Onkorminyzatot, mivel a regi
szerzod6sbol bizonyos adatok hrfnyoztak V6lem6nye szerint nem irj szeruoddst kellett volna
irni, hanem az OEP 6ltal felsorolt hi6nyossfgok potl6s6val csak m6dositani kellett volna a

regi szerzoddst. Volt egy nem hivatalos egyeztet6se a testtiletnek, ahol o nem vett rdszt, az ezt

kdveto testtileti iil6s v6lem6nye szerint csup6n szinjdtek volt. Elso korben o elfogadta az 50 e

Ft-ot is, mert rigy gondolta kiindul6si alapnak j6 ez az 6sszeg. A lev6lben, amit kaptak az

6nkorm6nyzatt6I az til, hogy a testiilet ujra tftrgyalta az igyet, 6s nem 6ll m6dj6ban emelni a
t6mogat6s osszeg6t. Viszont most l6tszik a fel6ves besz6mo16ban, hogy szerencsere az6rt

annyira nem rossz ahelyzet.,,Az Onkormtnyzat mukod6s6t veszelyezteti" kifejezls nem 6llja
meg a hely6t, I6tva a besz6mol6t. Azt elv6rni, hogy a t6mogat6s csokken, ugyanakkor az

eIlfrtils szinvonala, ne legyen rosszabb, szintln nem re6lis elv6r6s. Megk6rdezi, hogy az

eg6szs6gligy vagy a kultrira a fontosabb? Szerinte, ha megk6rdezndk az embereket, biztos,

hogy az eg6szs6gtigyre szavazn6nak. Elmondja, hogy az Orvosi Kamara is l5tni szerctnd a

szerzodest, ami szi.iletik. Szerinte addig, amig lttni a kdlts6gvet6sbol, hogy oiyan nagy

vesz6ly nincs, ami le van ilva, nincs sziiks6g ilyen m6rt6ku megvon6sra az eglszsdgiigyet

illetoen. A falu lakossdga fogja tapasztalni atfimogattts csokken6s6nek kcivetkezm6nyeit.

Dr.Kornis Attila hiziorvos hozzhfizi, a test0letnek drtilnie kellene, hogy ilyen j6 orvosi

ell6trls van a telepi.ildsen . Hat-ezer fo felnott h6ziorvosb ol20-30% hetven 6ven feltili dolgozik
az orszftgban. O is latolgatja, hogy ,,bedobja a tdrolkozot". Mfcsonyba Miskolcr6l jdr ki
h6ziorvos, n6h6ny 6ven beliil jelentkezik az orvoshi6ny. Ide orvost tallIni szinte lehetetlen, ha

o elmegy innen nem lesz egyszeru feldpiteni ulra az egesz rendszert. Akkor nem 1500 Ft-on
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az orszilgban. O is latolgatja, hogy ,,bedobja a torolkozcjt". Mircsonyba Miskolcr6l j6r ki
h6ziorvos, n6h6ny 6ven behiljelentkezik az orvoshi6ny. Ide orvost tal|lni szinte lehetetlen, ha

6 elmegy innen nem lesz egyszeri fel6piteni ijra az egesz rendszert. Akkor nem 1500 Ft-on
fognak vitatkozni, mert pl. szolghlati lak6s sincs. Kett6szhz-hetven-ezer ember 6l olyan
faluban, ahol az orvosi el16t6s nincs biztositva, 170 iires orvosi korzet nincs betoltve, ezeket is

figyelembe kell venni. Elmondja, hogy jelenleg k6t oryos van a telepiil6sen, de mi lenne, ha

csak egy lenne, ki helyettesiton6 az orvost, ha szabads6gon van? Eddig egyszer fordult elcj,

hogy ci beteg lett, akkor is telefonon ir6nyitotta az asszisztens6t a feladatok ellfttinfua. A
korhhzbol, Czenke doktort hivta fel, aki a szabadshght toltotte, de visszajott 6s helyettesitette

6t. Nem kellett harmadik orvost megkeresnr. HozzLfizi, ne felejts6k el a k6pviselok, hogy
jov6re villasztds lesz, 6s nekik szavuk vanalakoss6g kor6ben.

Stef:in Lriszli polgiirmester hozz6sz6l, hogy egyik k6pvisel6 sem ebbcil 61.

Dr.Korniss Attila hfziorvos visszat6r a thmogathsokra, elmondja, hogy az el6zci osszeg

fedezLe a kiad6sokat, v6lem6nye szerint lehet p6nzt tal|lni ana,hogy megkaplSk atfimogathst.

Elmondja, vegy6k figyelembe azt is, hogy pl. a szllvhsvftradi hhziowos, sem tudja eladni

praxis6t, pedig az egy j6 hely, ide a lakoss6g osszet6tele miatt nem lenne konnyti feladat

orvost tal6lni.

Dr. Sfri Kfroly fgeorvos hozzfsz6l, hogy 6 az omin6zus szerz6d6sm6dosit6sb6l csak annyit

erzekeh,hogy az Onkorm6nyzatnem ktildte a szeruodesben meghatttrozott osszeget. Szerinte

a szeruodes m6dosit6sdnak elcjzetes egyeztetls ut6n kellene torl6nnie. O csup6n sz6beli

tdjlkoztatSst kapott, azt is verllzitonak tarlja, hogy ez a t6ma nem volt soha napirenden-

Elmondja, hogy az 6 frnanszirozdsam6s, mint a h6ziorvosok6, ci 70 e Ft-ot kapott eddig is. O

a praxisjogdt meghirdeti, 6s haleszjelentkez6 ingyen, b6rmentve fftadja.

Stefi{n Lriszlt6 polgdrmester hozzhszSl, ha doktor ur ezt verllzifonak tarja, az is v6rl6zit6,

hogy a fogorvosi rendel6 ajtajilra kitett6k, hogy ,,nincs rendel6s, 6rdekl6djenek az

Onkorm6nyzaton".

felolvas a szerzodesbol: ,,tttrgyho 15. napj|ig az

Onkorm6ny zat lfirtalj a a thmo gaths o s sze g6t ".

Dr.Korniss Attila hfziorvos hozzfffizi, sokszor mondtak olyat is az Onkormtnyzaton,hogy
nincs p6nz.

vtiaszol, hallott olyan megtregyzest is, hogy ,,ha nincs p1nz, nem
gy6gyitok". Elmondja, hogy ci nincs megijedve att61, hogy mennyire tudj6k befoly6solni a
lakoss6got. Olyan nem volt, hogy ne lett volna penz,kerdezz6kmeg apenzigyet, ki mondott

ilyet. Az Orvosi Kamara nem sz6l bele, hogy az Onkormhnyzat timg9atdst fizet vagy sem,

minden m6s kiad6st is csokkenteni kellet, nemcsak az orvosok thmogalilsht.

hozz|fizi, a Kulturh6z dupla annyi t6mogatdst kapott az

id6n, mint tavaly.

Trith Abel iesyz6 viia:szol, a Kulturh6znak normativhja volt, viszont az 6llam 3,5 millio
forintot adott a huszonkett6 onkorminyzati feladatra, kozti.ik p61d6ul palkdnyitttsra,
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eg6sz s 6 gti gyi ell 6't6s ftnanszir <>z6s 6ra o s sz es en.

Dr. Korniss Attila h:iziorvos megegyzi, ez mir vihar egy poh6r vizben, ci csupan

infl6ci6kovet6st k6rt errcil vitatkoznak egy or6ja.

T6th Abel ieeyz6 hozztszol, kozel egy 6ve 1art6 vita ut6n v6gre minden 6rdekelt f61 jelen

van. V6lem6nye szerint a probl6m6t k6t r6szre kell osztanr, az egytk az,hogy 2013. janthr

01.-tdl a szerzodlseket m6dositani kellett. Ebben 6rdemi vita nincs, mivel ezek technikai
jellegri m6dosit6sok. A m6sik fontosabb r6sze a praxis jogthmogat6sa, most m6r mindenki
elmondta a v6lem6nyet az zL k6r6se, hogy valamilyen.. egyess6ggel zirjdk le ezt a vitirt.
Elmondja, hogy a regi szerzod6s tobb ponton sem j6 az Onkormfinyzatnak, az orvosoknak 6s

a testtiletnek sem. Az javaslata, hogy erlelmes kompromisszum legyen.

hozzitszol, az a velem6nye, mindenki csak fujja a
mag66t, ha csak annyi kell, hogy a havi 70 e Ft plusz infl6ci6kovet6s legyen, javasolja,

fogadja a testiilet el, 6s ne csepelj6k tov6bb a sz6t.

Dr. Sr{ri Kdroly fogorvos elmondja, amikor az emberek szavaznak a k6pvisel6 testiiletre,

olyan emberekre szavaznak, akik k6pesek milli6 feladat ell5,tilshrol gondoskodni, m6g ha az

eg6szs6gtigy nagy szelet is.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 sajn|latftt fejezi ki, hogy nem volt ilyen
jellegri egyeztetls m6r kor6bban, amikor minden erintett jelen van, bhr ugy l6tja nem a doktor

urak fognak anyagllags6riilni, hanem az Onkorminyzar.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy koszonettel tartoznak az orvosoknak,

soha senki nem mondta, hogy ne adjanak tfimogatfst de mivel a kolts6gvet6s annyira sztikos,

a kiad6sokat minden tertileten le kellett faragni. Azt pedrg, hogy az eg6szseg0gy rragy bajban

van, nem lehet az Onkorm6n yzat ny akhba v armi.

Stef:in L{szki polsfrmester megk6rdezi, mi6rt nem 6r16ke1ik a doktor urak a rezsi

csokken6s6t, ami az onkormdnyzat 6ltal vegzett fehijit6soknak koszonhetci? A komy6ken

egy6bk6nt a legtobb t6mogat6st adjfk az orvosoknak eztthn o mhr kor6bban 6rdeklcidott.

Dr.Sriri Kfrolv fogorvos hozz|fizi, hogy az o viz, ghz es tramszftml|jitn vegezt6k a

felirj it6sokat, tehht n6la me g a r ezsi cs okken6s e nem j elentkez ett.

Dr. Korniss Attila hriziorvos elkoszon, elhagyja a termet, mivel 6t,,vhrjhk a betegek".

hozzhszol, hogy a kiadott szerz6d6s ott sem j.o,hogy az 50

eFt feletti eszkozok beszerzlsq - amr a minimum felt6telhez sztiks6ges - az Onkormdnyzat

feladata. k6ri a szeru6d6s ezzel a szerz6d6st kieg6szit6s6t.

Srirossv Sfndor teleptil6si k6pvisel6 elmondja, van egy szerzldes, anol volt szo,

amennyibenazrnflirci6kovetdssel ki lesz eglszitve, akkor elfogadjrik a doktor urak.

hozzhszol, ez csup6n az egyikrlsze a dolognak.
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T6th Abet ieeyzd felsorolja a m6dositando pontokat, ami eddig felmertilt a Korniss Attila
h6ziorvos leveldbol, rendel6si ido pontositdsa, helyettesit6s rendje, figyelet, szakdolgozS, a

szerzod6s felmond6s6nak szahhlyai. Vdlem6nye szerint ez a szerzod6s megfelel, ezek csup6n

technikai probl6m6k, 6s korrig6lhat6ak.

elmondja, hogy 2012 december6ben kapott egy levelet az

OEP-tol, amelyben a szeruodessel kapcsolatos kdrd6sek voltak felsorolva, olyan adatokat
k6rtek, amelyek nem voltak a szerzodlsben. Vdlem6nye szerint csup6n a hrfinyzo adatokat
kellene p6tolni az elozo szerz:oddsben, nem pedig egy irjat irni.

T6th Abel iewz6 megkdrdelzi, tehAt azonmegy avrta, hogy tij szerzoddst irjunk, vagy arcgit
m6dositsuk?

v6laszol, igen, de nem ez tdrtdnt, nem a r6gi lett
kieg6szitve, hanem egy teljesen uj szerzod6s k6sziilt, ez az uj szerzodes tobb ponton sem j6,
nem csak a p6nzbeli tftmogatfts koriil forog avrl6g.

T6th Abel iewz6 hozzdszol,nincs 6th6ghatatlan szakaddk.

Stefiin Lfszl6 polgfrmester megkdrdezi, melyik pont ellen van kifog6sa doktor rirnak?

vfiaszol, p1., nem szerepel az uj szerz6d6sben a minimum
felt6telek biztosit6sa. Az meg nem minden, hogy az epilet fel lett ujitva, mert az eszkozok
tonkremennek, azokat is p6tolni kell. Pl. egy EKG k6sziil6k 800 e Ft-ba, keriil, ezt o nem
tudja megvSs6rolni. 50 e Ft alatt vfsfirolt orvosi eszkdzokre, soha nem k6rt penzt az

Onkorm6nyzattol, de az ennel dragabb eszkdz6ket vdlemdnye szerint az Onkormtnyzatnak
kell fizetnie.

meek6rdezi. a minimum feltdteleknek van list6ia?

T6th Abel iegvz6 vfiaszol,igen van.

hozz|fizi, a kisebb eszkozoket term6szetesen p6tolj6k ok
orvosok, de a nagyobb eszkozok beszerzes6re nincs lehet6s6g. Pl. egy v6rcukor m6r6shez

haszn6latos tesztcsik is dr6ga, mivel szdzfxalltrtnak el betegeket. Elmondja, nem az ellenvan
kifog6sa, hogy mi m6sra megy eI penz, de az a mondat, hogy az,,eg6szs6giigyr tftmogatfs
tov6bbi emel6se veszelyezteti a teleptilds mrikdd6sdt", vdlem6nye szerint abszurdum.

Steffn L:iszl6 polsfrmester hozztfizi, a bevdtelek csdkken6se 6s a kiad6sok emelked6se

igenis veszllyezteti a mtikdddst.
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Dr. Czenke Antal alpolg{rmester hozzhsz6l, sajnos a betegek az orvos fiIal felift
gy6gyszert sem tudj6k kiv6ltani, igy ujra 6s irjra visszamennek az orvoshoz, hogy nem

enyhtiltek a tiinetek, ezzel az ci dolguk sokkal nehezebb 6s kolts6gesebb is lett. Az eddigi

egyeztet6seken, a t6mogat6s osszeg6n folyt avita, de azmegnem minden.

T6th Abel iegvz6 hozzdsz6l, m6g 3-4 tartalmi elem van, amin v6lem6nye szerint viitoztatni
kell, ill. a szerz6d6sbe be kell emelni.

Sfrv Kdrolv fosorvos hozzhsz6l, T 6ve vhshrolt 5, 5 m. Ft-6rt egy kezelo egys6get, amelynek

a torleszt6s6t a t6mogat6sb6Jl fedezni tudta, ha nem kap tSmogat6st, nem tudja frzetm a

r6szleteket. Nem tartla reillisnak azt, hogy a Kazincbarcik6n fenntartott mag6nrendel6s

bev6tel6bcil finansziro zza a sujokazai rcndelcibe vils6rolt eszkoz itritt.

Steffn Lfszl6 polsfrmester vtlaszol, tulajdonk6ppen 70 e Ft-ba nem ker01 a mrikod6si

ko1ts6g. A foghszati ell6td,s6rt a betegnek is fizetni kell, ezenkiviJl az OEP is ftzet az

orvosoknak.

Dr. Sfrv Kfrolv fogorvos elmondja, lemond a praxisjogr6l, ha tal6lnak ide valakit, aki

krhozza ennyib6l, k6sz ingyen is 6tadni a praxist.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, akkor doktor irr elfogadj a a 70 e Ft-os

thmo gathst infl 6ci okovet6s s el.

Dr. S{ry Kfroly fosorvos v|laszol, igen ci elfogadja.

T6th Abel iesvz6 osszefoglalj a az elhangzottakat, elmondja, hogy a minimum felt6telekkel
kapcsolatosan Komiss doktornak is volt lev6lben megfogalmazott fllSspontja, azt o is k6rte.

Megk6rdezi S6ry doktor fogorvost, hogy az o 169r - 2007 6vi - szerz6d6s6ben szerepelt e ez?

Dr S6ry K6roly fogolos vtlaszol, nem volt, de az asszisztens onkorm6nyzati stdtuszban volt
felv6ve, ahogy ez megvtitozott, ennek kompenz6ci6jara kapta a J0 e Ft-os t6mogatist
havonta. A takarit6st is o fizeti, mert ha nem Daraine takarit, hanem m6s kozfoglalkoztatott,
akkor o azt nem engedi, merl nem lehet mindenkiben megbizni. A rendelSben nagy 6rt6kti

eszkozok vannak 6s a sterilit6s is rendkiv0l fontos szempont. Elmondja, hogy a r6gi szerzodls
infl6ci6kovet6ssel volt, igy a 70 e Ft-os t6mogat6sb6l 2013-ra sz|zezer forint feletti osszeg

lett, most ism6t visszaesik 70 eFt-ra, ha nem kap eszkozt6mogat6st, akkor nem lesz eszkoz.

Nem tud mit termi.

Trith Abel iegvzd osszegzi az elhangzottakat, a k6rd6s az, hogy egy teljesen uj szeru6d1s

elfogadhat6 e minimum felt6telekkel, 6s a tobbi hthnyz6adat, mint a helyettesit6s, i.igyelet,

k6r16rit6s, felmondAsa, megszrin6se, kisegitii szem6lyzet, t|mogatdsi osszeg belefoglal6s6val.

Hangsrilyozza, ez a szerzodls 5 6vre s261, enn6l rovidebb idcire nem lehet ilyen jellegti

szerzodlseket kotni.

isy, v6gre m6r re kerene z6."i rffff3? Tf;il H"?'-THli.1luiJlr:":#fr;:"^:
szerz6desek feliilvizsgillatfit k6rik, nem csup6n akieglszitlst 6s beilleszt6st.
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Steffn L{szl6 polgfrmester javasolja, mindk6t szeruodest adj6k oda az igyved irrnak 6s

vesse ossze ci, megk6rdezi,mi legyen ahat6rid6?

Trith Abel iesvz6 viiaszol, okt6ber 01.

Stefdn Lriszl6 poledrmester risszefoglalja a m6dosit6sra keriil6 pontokat, a testiilet elfogadja,

hogy 70 e Ft plusz infl6ci<ikovet6s, 6s a torv6ny 6ltal el6it minimum felteteleket az

onkormAnyzat biztositj a az 5A e Ft folotti eszkozokre, valamint a 2 sz. rendel6ben a frit6s

kolts6ge keriiljon megoszthsra2l3 lII. l13-ad arfinyban.

Solt6sz Laiosn6 teleptil6si k6pvisel6 megtregyzi, szerinte Komiss doktor rigy ment el, hogy
mdr errcil lemondott,

Steffn Lfszki polsfrmester telefonon felhivja Dr. Korniss Attila h6ziorvost 6s megk6rdezi,

hogy a 70 e Ft-os t6mogat6s irrfl6ci6 kovet6s6n van e tov6bbi kifog6sa.

Dr.Korniss Attila hdziorvos telefonon kozolte, hogy ragaszkodik a fit6ssz6mla
mego szt6s6h oz 2 I 3 - I I 3 - ad ar 6nyb an.

Stefiin L:iszki polgfrmester megklrdezi,60-40%-os megosztdst elfogad e doktor rir?

Dr.Korniss Attila hdziorvos telefonon kozolte, igen elfogadja.

Stefiin L:iszl6 polefrmester elmondja, m6g mindig k6rd6s, hogy hatdrozott, vagy

hatirozatlan idejri legyen a szerz6d6s. O ahattrozott idejri szerzSdlstjavasolja, mert nem

szeretne az utodaira rftkenyszeriteni egy hatftrozallan rdeji szeru6d6st. Megk6rdezi, van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kiegeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan?

Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pviselciket,

szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6s6r61. Meg61lapitja, a szavaziskor 6 f6 k6pviselci

van jelen.

A k6pv is e I 6 - t e s tti let 6 i gen szav azatlal az alilbbi hatfir o zatot ho zta:

iorvosokkal 6s nd6 felada 6d6sek

tartalmd16l

Tfrgv: A Saj6kaza Kozs6gben mrikod6 h6ziorvosokkal 6s fogorvossal megkotend6

feladatell|thsi szerz6d6sek tartalm6r6l

Sajokaza Kozs6g dnkorm6nyzat k6pvisel6 - testi.ilete - jogszabalyi kotelezetts6g6nek eleget

t6ve - a Saj6kaza Kozs6gben mrikodcj h6ziorvosokkal 6s fogorvossal megkotend6 feladat-

ell 6t6si szerzo desek tartalm6t az alitbbrak szerint illlapitj a meg:

o 2013.10. 01. napj6t6l mindh6rom orvosi praxis hetvenezer forint tdmogatflslkap a

sajokazai onkorm6nyzatt6l, amelyet 6venk6nI az el6z6 6vi infl6ci6 oh - os m6rt6k6vel

emel6sre keriil. A II. sz6mri orvosi rendelci eset6ben a ginfogyasztils 60 o/o -a az

onkorm6nyzatot terheli,
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o a torv6ny 6ltal elciirt minimum felt6teleket az onkorm6nyzatbiztositja az 50 e Ft folotti
tfrgy eszkozokre,

. a feladat ell6t6si szerz6d6sek megltatftrozott id6tartamra, 2013. 10.01. napjtfiSI
szftmitott 5 (ot) 6vre szr6lnak,

o a feladat ell6t6si szerzcid6sekben rogzitlsre kertilnek tov6bb6: a rendel6si idci, a

helyettesit6s rendje, h6ziorvosok eset6ben az igyeletben val6 r6szv6tel, valamint a

szer zo d6s felmond6s 6r a 6s me gsztind s 6re vonatko z6 szab 6lyok.

Egyben felhatalmazza apolgilrmesteft a feladat ell6t6si szerzcld6sek al|irhsfrra.

Felelds : Stef6n Ldszlo polg6rmester
Hat6rid6z 2013.10. 01.

Stefiin L:iszli polgdrmester elmondja, az td6n is kiir6sra keriil a Bursa Hungarica
Fels6oktat6si osztondij p\lyhzat A t6rgyhoz kapcsol6d6 ir6sbeli el6terjesztdst mindenki
megkapta, lehet6s6g volt annak lttanulmftnyozhsttra. Hozzhfizi, az eI5z5 lveldtez k6pest a

pfiy|zat benyrijt6s6nak m6dj6ban tort6nt vhltozils csak, eszerint a p|lyhzoknak sajht
maguknak kell rogzitent a pflyhzatot az erre kialakitott rendszerben. Javasolja, csatlakozzon
az onkorm tnyzal" a Bursa Hungarica Felscioktat6si dsztondij pllyhzat 2014.6vi fordul6j6hoz
an6lkiil, hogy a jovedelmi viszonyokat vizsg6ln6k. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzottal<kal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megkdri a k6pviselciket, szavazzanak az

elhangzottjavaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6 pvi s e 16 - te s tii I e t 6 i g en sz av azattal az alf hb i hathr o zatot ho zta:

Trirev: Saj6kaza Kozsdgi dnkorm6nyzat csallakozdsa a Bursa Hungarica Fels6oktat6si

OnkormSnyzati O sztond ijp 6Iy Szat 20 I 4. 6vi fordul 6j 6ho z

Sajokaza Kozs6gi Onkorm6nyzat k6pviselci-testiilete megffirgyalta a Bursa Hungarica

Fels6oktat6si Onkormhnyzatr Osztondijp iiyhzat 2014. 6vi fordul6j anak pSlyitzali kiirisifi, es

az alitbbi dont6st hozza.
L Az onkorm6nyzat a jogszab6lyoknak megfelel6en kifejezett 6s visszavonhatatlan dont6st

hozott arr6l, hogy csatlakozni kiv6n a hittrinyos szoci6lis helyzeti fels6oktat6si hallgat6k,

illetcileg felscioktat6si tanulm6nyokat kezdo fiatalok thmogatfshralltrehozott Bursa Hungarica

F el s cj o kt at 6s i O nko rm 6n y z ati O sztondijp 6ly azal 20 I 4 . 6vi fo rdul 6j 6ho z.

2. Az onkorminyzat a felscioktat6si hallgat6k szhmitra, valamint a.. felscioktat6si

tanulm6nyokatkezdl fiatalok r1sz1re kiirand6.Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkormhnyzati
Osztondijpillyhzat 2014. evi fordul6jdnak Altaldnos Szerz6d6si Felt6teleit elfogadja, 6s

kotelezetts6getvtilal arra,hogy apflyhzatok kiir6sa, elbir6l6sa 6s a telepi.il6si onkormhnyzat
61ta1ny(rjtotttftmogaths osszeg6nek tov6bbitdsa sor6n marad6ktalanul az Altal6nos Szerzcid6si

F elt6telekb en fo gl altaknak me gfelelci en j 6r el.

3. Az onkorm6nyzatkotelezetts6get v|llal ana,hogy a Bursa Hungarica Felscioktat6si

dnkorm6nyzati lsztondijrendszer 2Ol4.6vi fordul6ja keret6ben abeerkezettptlyhzatokat 6s
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apiiyinatokr6l hozott dont6s(rt a Wekerle S6ndor Alapkezelci {italizemeltetett https://bursa.
okmt. hulpalyazatl internet cirnen el6rhetci elektronikus adatb6zisbanrogziti.
Felhatalmazza apolghrmesterl a csatlakoz6si nyilatkozat aI{tir6shra, 6s a pilly|zat kiir6sdra a
vonatkoz6 rendelkez6sek szerint.

Felel6s:
Hatdrid6:

S tef6n Lhszlo pol g6rme ster

2013. okt6ber 11.

Stefiin Ldszki poleirmester elmondja, hogy a Bigind6 Zhuvas Sportegyesiilet 1, 3 milli6
tdmogat6st ker az onkorm6nyzathoz erkezett level6ben az egyesiilet kiilonboz6 kiad6saihoz,
amelyet leveliikben r6szletese n felsorolnak.

Lfzi Istvrin Jfnos RNO ehiik kozbesz6l, nem 1, 3 m Ft-ot k6mek, b6rmilyen osszegnek

ori.ilnenek, ha az onkorm6nyzat tudn6 6ket t6mogatni. Leveliikben az osszes kiad6sukat

sorolt6k fel, nem azt, amit k6rnek t6mogat6sk6nt.

T6th Abel iesyz6 hozzhsz6l,2010 6vben sziiletet egy olyan onkormfnyzati rendelet, ami a
civil szervezetek, stb... tfunogatilsirt szab\lyozza. 2013. 6vben csup6n a polg6rcirs6g

thmogathsa szerepel az onkormfnyzat kolts6gvet6s6ben. Az a javaslata, hogy a jovci 6vben

pfiyLzzhk meg a tftmogathst az onkorm6nyzatnhl, hogy a koltsdgvet6s tervez6sekor

figyelembe tudj6k venni a k6r6stiket. Sajnos ilyen jellegri titmogatisra a 2013 6vben nincs

lehetcis69.

Stefdn L:iszl6 polsfrmester elmondja, egyet6rt a jegyz6 ir tltal elmondottakkal, nem tud

titmogathst adni az onkonn6nyzat, mivel a sportegyesiilet tttmogatdsa az idei 6v

kolts6gvet6s6ben nem szerepel. Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kiegeszitlse az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megkdri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6s6rol. Meg6l1apitja, a szavazhskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6 pvi s e I 6 - t e s tii I et 6 i g en szav azattal az alilbbi hatir o zatot ho zta:

T6rgy: a Bigindo Zhuvas Sporlegyesiilet t6mogat6si kerelme

Sajokaza Kozs6gi dnkorm6nyzat k6pvisel6-testiilete megllrgyalta a Bigindo Zhuvas

Sportegyesiilet t6mogatdsi k6relm6t, 6s jelen hatfirozatfbanugy dont, hogy azt elutasitja.

Felhatalmazza apolgfircnestert, hogy a dont6sr6l az lrintettet 6rtesitse.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Stef6nLhszl6polgdrmester

Dr. Czenke Antal alpolg6rmester elhagyja a termet

Stefiin Ldszki polgfrmester elmondja, hogy az 6vodavezet6 asszony azzal a k6r6ssel fordult
hozz6, engedelyezze atorveny adta lehetcis6g szerint a csoportl6tszdm2}o/o-al val6 tull6p6s6t,
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mivel az uj beiratkoz6sok miatt tobb gyermek felv6tel6t el kellett utasitani. Elmondja, a

jelenlegi letszhm a k6t 6vod6lban osszesen 119 f6. Mivel erre a torvdny lehet6s6get biztosit,
ezefi javasolja, hogy enged6lyezzek aletszhm emel6s6t. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzottal<kaI kapcsolatosan? MegdlIapitja, tov6bbi
kerd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott eI. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az

elhangzott javaslat e1fogad6s6r61. Meg6llapitja, a szavazhskor 5 fti k6pvise16 van jelen.

A k6 pv is e I 6 - t e s tii I et 5 i g en sz:av azattal az alilbbi hattn o zatot ho zta:

Onkormri I r\gpvlDslu - fsJ

voda maximflis
96 I 2013. I

ek k6r6s6ve

kapcsolatosan

Tfrgy: Maxim6lis csoportl6ts zhm tlill6p6se a Napkoziotthonos Ovod6ban

Sajokaza Kozs6gi Onkorm6nyzat k6pviselcj-testiilet e meglhrgyalta a Napkciziotthonos Ovoda

maximSlis csoportl6tszfm tiIl6p6se ir6nti k6relm6t 6s rigy hattrozott, hogy 201312014

nevel6si 6vre vonatkoz6an hozzhjitrul a csoportl6tsz6moknak a koznevel6sr6l sz6lo CXC.

torv6ny 6ltal megengedett htsz sz6zal6kkal tort6n5 tfiIepesehez.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Stef6n LdszIo polg6rmester

Tam6s Gyu16n6 tntlzmenyv ezetS

Stefiln Ldszl6 polsdrmester thjdkoztatja a testiiletet, hogy az uj pedag6gus b6rtdbla alapjin
m6dosul az 6vodavezetor,6s a helyettesi vezetcii p6tl6k, valamint a teri.ileti p6tlek osszege. A
fenntart6 kompetencitfa, hogy a megengedett hat6rokon beliil megilllapitsa ezen p6tl6kok

osszegeit. Javasolja a k6pviselo testiiletnek a m6dosit6s e1fogad6s6t. Megk6rdezi, van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslala, kieg6szit6se az elhangzottakkal kapcsolatosan?

Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megkdri a k6pvisel6ket,

szavazzanak az elhangzott javaslat e1fogad6s6r61. Meg6llapitja, a szavaztskor 5 f6 k6pviselci

van jelen.

A k6 pv i s e 16 - te s t ii I e t 5 i g en sz av azallal az alitbb i hathr o zatot ho zta:

Sai 2013. fix. 17.

a aNa tl6kfna ettesi

Tirgy: Napkoziotthonos Ovodavezetorp6tl6k6nak, rntezmlnyvezetl - helyettesi p6tl6k6nak,

valamint a tertileti p6t16k meg6llapit6sa

Sajokaza Kozs6g Onkormdnyzat Kdpviselo - testiilete a 2013. 09. 01 . nap16t6l az Sltal

fenntarlott Napkoziotthono s Ovod6b an

. azint6zm6nyvezeto p6t16k6t 61. 800,- Ft/h6 osszegben,

. az intezmenyvezetS - helyettes p6t16k6t 30. 900,- Ft/h6 dsszegben,
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. a nehez kori.ilm6nyek l<ozott vegzett munkS6rt j616 p6t16kot 15. 400,- Fyh6 osszegben
hatfffozzames.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: Stef6nLdszl6polgdrmester

Tam6s Gyul6n6 rntezm5nyv ezet6

Stefrin Lfszki polsfrmester elmondja, hogy jogszabfiy viitozirs kovetkezt6ben 6vodatitk6r
6s pedag6gus asszisztens fel,,r6tel6re van sziiks6g a Napkoziotthonos 6vod6ban. Pillyhzatot
kell kiirni 6s felvenni k6t ftit. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kreglszitese az elhangzottal<kal kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6sdr6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 5 f6 k6pviselci van jelen.

A k6 pv is el 6 - t e s tii I et 5 i g en szav azattal az al6bb i hatfir o zatot ho zta'.

Onkormri t K6nvisel6 - 7.)hat6ro
odrlban foslalkoztatand6

rivodatitkf ri :ill6shelv i 6vdhaevf sf 16l

Tfrgy: Napkoziotthonos Ovoddban foglalkoztatand6 pedag6gus asszisztens 6s 6vodatitk6ri
rilldshely fenntart6 iltali jov 6hagy 6sa

Sajokaza Kozs6g k6pvisel6 - testtrlete ugy
megfelelcien a Napkoziotthonos Ovod6ban
asszisztensi 6116shelv betolt6s6hez hozzhiitruI.

hal|rozott, hogy a jogszabilyi v6ltoz6soknak
egy 6vodatitk6ri, valamint egy pedag6gus

Hatfrid6: azornal
Felel6s: Stef6n Lhszlo polg6rmester

Tam6s Gyul6ne intezmlnyv ezet6

Stefiin Ldszki polgfrmester thjekoztatja a k6pviselcj testtiletet a Startmunka program

keretein beliil beadott ptiyhzathoz sziiks6ges, a ,,Mezogazdashgi munkaeszkozok

beszerzeslre" h6rom 6raj6nlatot k6rt. A belrkezett ajinlatokat az alihbiak szerint ismerleti:

. Borsod-Tours Kft. (3571 Als6zsolca Hrsz.:04819.) brutt6 9.401.4I0Ft

. Agromol lnvest Kft.(8692 Gugy J6kai u. 1.) brutto 4.587.865 Ft

' Szal-Agro Kft.(3527 Miskolc Saj6 u. 4.) brutt6 4.146.405 Ft

Javasolja, hogy a legkedvezcibb aj6nlatot fogadja el a k6pviselcj testiilet, amitjelen esetben a

Szal-Agro Kft. adott. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,kieglszitese az

elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem

hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogadrls6r6l.

Meg6llapitj a, a szavazhskor 5 fci k6pvisel6 van jelen,

A k6 pvi s e I 6 - t e s tii let 5 i g en s z av azattal az al6bb i hathr o zalot ho zta'.
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m u n ka e s zkti zii k b e s z e rz 6 s 6 r e - b e 6 rke z ett 6r ai inlat ok elb ir 6l6s a

T6rsv: Mezlgazdas6gi munkaeszkozok beszerzls6re be6rkezett ilrajdnlatok elbir6l6sa

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzaI" Kepvisel6 - testtilete a Startmunkaprogram keret6ben
mezlgazdas6gi munkaeszkozok beszerues5te beerkezett Srajfinlatok koziil a Szal-Agro Kft.
(cim:3527 Miskolc Saj6 u. 4.) 6ItaI adott, brutt6 4. 146.405,- Ft <isszegri 6raj6nlatot fogadja
el. Egyben felhatalmazza apolgirmesterl a szerz6d6s megkot6s6re.

Hatfrid6: azonnal
Felel6s : Stef6n Lhszlo polgdrmester

Steffn Lfszl6 pols:lrmester thjdkoztatja a kdpviselcj testtiletet a Startmunka program
keretein beliil beadott pflyinathoz sziiks6ges, a ,,komplett f6liasittor beszerzlslre" h6rom
irajhnlatot k6rt. A be5rkezett ajhnlatokat az alilbbiak szerint ismerteti:

. Gyirr6 6s T6rsaKft(3770 Saj6szentp6terKossuthL. u. 118.)br. 1.709.992 Ft

' Ncjv6ny-Hhz 2008 Kft.(3397 Maklfir Hunyadi J.u. 34.) br. 1.651.000 Ft

Javasolja, hogy a legkedvez6bb aj6nlatot fogadja el a k6pvisel6 testi.ilet, amit jelen esetben a
Nov6ny-H6z Kft. adott. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se
az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovibbi k6rdds, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6s6r6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 5 f6 k6pvisel6 van jelen.

ry 
5 igen szavazattal az alilbbihatfirozatothozta'.

beszerz6s6re- be6rkezett 6raifnlatok elbfrril{sa

T6rgy: Mezogazdas6gi komplett f6lias6torbeszerz1s5rebelrkezett firajhnlatok elbiriiliisa

Sajokaza Kozs6g Onkormfnyzat Kepviselci - testi.ilete a Startmunkaprogram keret6ben
komplett folias6tor beszerzlslre belrkezett frajhnlatok koztil a Nov6ny-Ha'z Kft (cim: 3527
Miskolc Saj6 u. 4.) 6ltal adott, brutt6 1.651.000,- Ft osszegri firqhnlalot fogadja el. Egyben
felhatalmazza a p ol ghrme s tert a szer zd des me gko t 6 s 6re.

Hatrlrid6: azonnal
Felelds : Stef6n Lhszlo polg6rmester

Stefdn L6szl6 nolsfrmester felolvassa Als6zsolca V6ros polg6rmesteretll lrkezett
,,Kezdem6nyezds" cim.d levelet, elmondja, sajnos Saj6kaza is hasonl6 gondokkal l<izd, annyi
ktilonbs6ggel, hogy ittlegal|bb van rendcircirs. Javasolja, hogy csatlakozzon a telepiil6s is a

kezdem6nyezeshez. Megk5rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kiegeszitlse az

elhangzottakkal kapcsolatosan? Megfllapilja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
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hangzott el. Megk6ri a kdpviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6's6r6l.
Meg6llapitj a, a szavazdskor 5 fci k6pviselcj van jelen.

A k6pv is el 6 - t e s ttil et 5 i gen sz:av azattal az alttbb i hathr o zatot ho zta:

T6rgv: Az Als6zsolca Vdros polg6rmestere 6ltalkozzetett,,Kezdem6nyez1s" al6irhs|r6l

SajSkaza Kozs6g Onkormdnyzat Kepvisel6 - testtilete csatlakozni kiv6n Als6zsolca v6ros
polg6rmestere fltalkozzltett,,Kezdem6nyez6s" elnevez6sri korlev6lhez, az abban foglaltakkal
egyetert. Egyidejrileg felhatalmazza a polg6rmestert, hogy jelen dont6sr6l az 6rintetteket - a

mell6kelten megki.ildott al|fuo k6rd6iv al|irt.sixal - 6rtesitse.

Hatririd6: azonnal
Felel6s : Stef6n Lhszlo polg6rmester

Stefiin Ldszl6 pols{rmestr:r thjekoztatja a k6pviselci-testtiletet, hogy az iskola biif6
szerzodeset Jask6 Veronika felmondta. Kdri a kepviseliiket, ha van javaslatuk a biif6
rizemeltet6sere, jelezz6k fel6. Elmondja tovilbbl, hogy a RNO lev6lben tett panaszt anyftrr
gyermek6tkeztet6ssel kapcsolatosan, felolvassa a levelet. Elmondja, hogy koszoncileveletvttrl,
mivel a telepiil6sen nyhrt gyermek6tkeztetls keretein beliil tobb, mrnt otszitz gyermek kapott
ingyen eb6det, meleg 6tel form6j6ban. Koszonet helyett sajnos kritika erkezett. Elmondja,
kozel 40 fokos meleg volt, nem lehet tudni az ebed fitveteltol szdmitva mennyi ideig volt
hrit6s n6lkiil az etel.Hozz6 is eljutott egy-k6t panasz, k6fi 6 is 6telmintifi, de nem tapasztalt
olyan probl6m6t, amelyet a leveliikben emlitenek. O meg volt el6gedve az 6tel min6s6g6vel.
Jelenleg kett6sz6z otven gyermek etkezlk ingyenesen a teleptil6s intlzmdnyeiben. Napi
szinten kis6ri figyelemmel az 6tkeztet6st, de nem tapasztalt semmi kivetni val6t abban. K6ri
elnok urat, hogy mielcjtt megir egy ilyen jellegri levelet, gy(5zodjon meg annak val6s6g
tartamftrol.

Lrlzi Istvfn Jrinos RNO elniik vilaszol, elmondja, o val6ban nem evett az etelb6l, mivel neki
nincs gyermeke, ci a testtilet hatilsira irla meg a levelet, arr6l viszont mhr 6 is meggySzddott,
hogy a tanev megkezd6se utdn nem csomagolva, hanem badell6ban erkezik az etel.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 hozz\szol, a nyfui gyerekt6borban cjk is
ettol a c6g!61rendelt6k az 6telt, de cik nem tapasztaltak hasonl6 probl6m6kat. Az 6tel bcis6ges

6s finom volt. V61em6nye szerint Lhzi umak az embereket arr6l kellene meggyfzni,hogy az

ingyenesen kapott 61e1met ink6bb meg kellene koszonni, nem pedig kritiziln|

Stefin Lhszl6 polgdrmester megklrdez| van-e valakinek tov6bbi k6rdese, javaslata,

kiegeszitlse az elhangzottald<al kapcsolatosan? Megillapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kies6szit6s nem hanszott el a rendkivtili testiileti ijlesbeziria.

Kmf.
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ke'Antal ifi. Sdrossy Sdldor
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EL6rERrEszrEs

__ 1. napirendi pont tirgyal6sShoz
Saj6kaza Ktizs6g Onkorm6nyzat K6pviset6 - testiilet6nek 2013. Og,L7,

napjin taftand6 iil6s6re

T6rgy: Saj6kaza Kozs6g Onkormdnyzat 2013. 6vi kolts6gvetdsi rendeletdnek m6dositdsa

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

Saj6kaza Kozs6gi dnkormdnyzat k6pvisel6 testulete 3lZ0L3. (Iil. L4.) sz6m0
dnkorm6nyzati rendelet6vel fogadta el az dnkormSnyzat 2013. 6vi k6lts6gvet6s6t. A2013. 6v
06. 30 - i 6llapotnak megfelellen az alSbbi el6ir6nyzat m6dosrtasok v6ltak szrlks6gess6:

I. A ko.lf6gvet6si rendelet bev6teli el6ir6nyzatg 444,110 eFt vol! amely osszeg a jelenlegi
m6dositdssal 495. 380 eFt- ra vSltozik. Aa elliranyzat - noveked6s 51. 270 eFt, amely a
bev6teli oldalon az alSbbi el6ir6nyzat m6dositdsokb6l tev6dik ossze:

' !y5ri gyermek6tkeztet6s
. Ovod5ztatisi tSmogatSs
' Gyermek6tkeztetds kieg. tim.. DifferenciSl visszap6tlSs. B6rkompenzSci6 l-G h6nap. B6rp6tl6 tSmogatSs. STARTMUNKA

Bev6tel mindiisszesen:51. 270 eFt

IIr Az el6irdnyzat - ndveked6s rigyszint6n 51. 270 eFt,
el6i r6nyzat m6dosrtdsokbdl tev6dik 6ssze:

.10.551 eFt
360 eFt

2.594 eFt
2,710 eFt
2.210 eFt
4.014 eFt

28.831 eFt

amely a kiaddsi oldalon az al6bbi

C6lEitaEFaliff@t6sra Z71O eFt
358 eFt

2.386 eFt
1.106 eFt

C6ltartal6k b6rkompenzici6 maradviny
H osszfi t5vfi kiizfog la I koztatS s
R6szmu n ka id6s kiizfog lal koztatds
JSrul6k 522 eFt
Kiizs6gi OnkormSnyzat v6d6n6k b6rkompenz6ci6 337 eFt
Kiizs6giOnkormSnyzat iskola b6rkompenzSci6 34 eFt
Polg6rmesteri Hivatal b6rkompenzici6 7t7 eFt
Napkiizi Otthonos Ovoda b6rkompenzSci6 39g eFt

NySri gyermek6tkeztet6s
Gyermek6tkeztet6s kieg. t5m 6voda
Gyermek6tkeztet6s kieg. tim iskola

Nappali SzociSlis Kiizpont b6rkompenz5ci6
Radv6nszky B6la Kultrirh6z b6rkompenz6ci6
Illeg5lis h ul lad6k STARTM UNI(A tisszesen :
- dologi
- b6r
- j6rul6k
Kiizrit STARTMU Nt(A iisszesen :

10.551eFt
934 eFt

1.660 eFt

570 eFt
156 eFt

3,500 eFt
887 eFt

2.302 eFt
311 eFt

2.13O eFt



-dologi
-b6r
-j6rul6k
Kaz6n program STARTMUNKA iisszesen:
-dologi
-b6r
-jirul6k
Mez6gazdas5gi STARTMU N KA iisszesen :

-dologi
-b6r
-j6rul6k
Belviz, Swiz v6delmi STARTM UN l(A iisszesen :

-dologi
-b6r
-j5rul6k

Kiad5s mindiisszesen:

827 eFt
1.150 eFt

153 eFt
9.270 eFt
7.965 eFt
1.152 eFt

153 eFt
7.396 eFt

800 eFt
5.700 eFt

896 eFt
6.535 eFt

885 eFt
4.950 eFt

70O eFt

51.270 eFt

III. A szriks6ges el6ir6nyzat
t6bl6zatai tartalmazz6k.

Saj6kaza, 2013.09. 05.

Saj6kaza Kiizs6gi Onkorm6nyzat k6pvisel6 - testiilet6nek ..../2013. (....) iinkorm6nyzati
rendelete az Onkorm6nyzat2013.6vi kiiltsdgvet6s6r6l sz6l6 312013. (m. 14.) sz6mri

iinkormdnyzati rendelet6nek m6dosit6sir6l

TER\rEZET

Sajokaza K0zs6g Onkormanyzat K6pvisekj - testrilete 'az 6lla:mh6nart6sr61 s2616 2011. 6vi

CXCV. tdrv6ny S7.$ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds ilapjin, a K6pvisel6 - testiilet

PdnzngyiBizotts6ganak irSsos vdlemdnydnek kikdr6se utdn a kovetkez6ket rendeli el:

1.$

Saj6kaza Kdzs6g 0nkormanyzat K6pvisel6 - tesftilet a Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzat2}l3.
6vi k6lts6gvet6sr6l sz6\6 31 2013. (III. 14.) szimtu Onkormanyzati rendelete (a tov6bbiakban: a

Rendelet) 2. $ hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(1) A k6pvisel6 - testtilet az onkorminyzat20t3.6vi kdlts6gvet6sdt:

495. 380 eFt kiilts6gvet6si bev6tellel
495. 380 eFt kiilts6svet6si kiadtssal

0 Ft kiilts6gvet6si egyenleggel
illapitla meg."

m6dosit5sokat r6szletesen a kolts6gvet6si rendelet vonatkozo

q. rcv:
\t.$a2*.n\:

2.$



Jelen rendeiet a kihirdetdst kovet6 napon l6p hat6ivba.

Stefan Lfusz\o T6th Abel
polgdrmester jegyz6

A rendelet kihirdewe: 2013.6u f ..h6 .A.$^p -,.. .r--

,,1.' 
jot n]* n''.ii'..,n

,,'.i,] ffi ',ts\

Iotn4wr ffi q

ieeylalii 'q# #ti
""1'; *.:Jb:'1"''



EL6rERlEszrfs

2, napirendi pont tSrgyal5sShoz
Saj6kaza Kiizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6 - testtilet6nek 2013. Og.t7,

napj6n taftand6 til6st{re

T5rgy: a koztertilet haszn5latd16l sz6l6 15/2005.(D(. 16.) onkormdnyzati rendelet
m6dositdsa

Tisteft K6pvisel6 - testiilet!

2013. j0nius h6nap 14- 6n kihirdet6sre kerullt Magyar Kozlonyben m6dositdsra kerult a
mozg6k6pr6l sz6l6 2004.6vi II. torv6ny (a tov6bbiakban: Mgw.) is. A m6dositils r6vdn az
MgW. 2013. 07. 01. napj6n hatSlyba lep6 34. g (5) bekezd6se 6rtelm6ben a telepul6si
onkorm6nyzat tulajdon6ban 5l16 koztenllet filmforgatdsi c6l6 haszn6latdval kapcsolatos egyes
felt€telekef a telepul6si onkorm6nyzat rendeletben szabtiyotza. A renrlelet megalkotdsiinak
hat6rideje 2013. 07. 15. napja volt.
A tdrvdny el6rrasainak eleget kell tenni, 6s ha nem is 6n5ll6 rendeletben, hanem a megl6v6,
kozterrilet hasznSlat616l szol6 onkormiinyzati rendeletrlnk m6dosit6sSval a minimdlis
szabSlyokat kell megalkotnunk.
Az MgW. v6grehajt6s6ra kiadott 205120t3. (VI. 14.) sz6m[ Korm. rendelet r6szletesen rogz(ti
a kdztertilet - haszndlatra vonatkoz6 kdrelem formdj6t, taftalmdt,a k6relemhez csatoland6
mell6kleteket stb..., ez6rL az onkormdnyzati rendeletben csak az alSbbi tiirgykoroket
sztiks6ges szab6lyozni :

. Fogatdst akadSlyoz5, de a k6relmez6nek fel nem r6hat6, valamint a rendkivr.ili
term6szeti esem6nyek eset6re vonatkoz6 kul6n felt6tel et<,t fiy alkalmazhat6 mentess6gek 6s kedvezm6nyek kore,. A hasznSlat tenileti 6s id6beli korlStai,

' A turisztikailag kiemelt kozteruiletek kore.

A kozteruilet hasznSlat dLj6t a torv6ny hatfiroza meg - igy az onkormdnyzatnak erre
hat6skore nincsen - azonban a beszedett dij a tulajdonos onkormdnyzatot illeti meg.

A filmforgat6s c6l( kozterrilet haszn6lat irSnti k6relmet a f6v6rosi/megyei kormdnyhivataln6l
kell el6terjeszteni. A filmforgat6s c6l6 kozterrilet haszndlatr6l a f6v6rosi/megyei
kormdnyhivatal Sllapodik meg a k6relmez6vel. A hat6s6gi sze.z:ldds a k6pvisel6 - testulet
j6vdhagy6s6vai v6lik majd 6ru6nyess6, efi a hat6skort hasonl6an osima" kdzterrilet
en ged6lyez6shez c6lszer[i a pol 95 rmesterre ruhdzni.

A rendelet uiirhat6 hatiisai aiogalkotiisrdl sz6l6 2O70. 6vi C)ffi( ttiru4ny tZ. A - a
alapi6n:

1. tSrsadalmi hatis: nem relevdns

2. gazdas5gi' kiilts6gvet6si hatSsl nem relevdns - ilyen jelleg( kdzterrilet - haszn6latra
az elm0lt 6Wzedekben nem volt p6lda, igy nem val6szinfi, hogy kolts6gvet6si bevdtele lehet.

3,. kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi kiivetkezm6nyei: nem relevdns



4, Aa adminisztrativ terheket befoly6sol6 hat6sa: adminisztrativ terheket nem
keletkeztet

5' A jogszab6ly megalkot6sSnak sziiks6gess6ge, a jogalkot6s elmarad6s5nak
v6rhat6 kiivetkezm6nyei: A mozg6k6pr6l sz6l6 2OO4.6vi IL torv6ny m6dosit5sa kotelez6
jelleggel irja el5, hogy a testuletnek filmforgat5s c6l6 kozterulet haszn6lattal kapcsolatban
rendeletet kell alkotnia. Ennek elmarad6sa eset6n a megyei kormdnyhivatal torv6nyess6gi
feliigyeleti eljdr6st indithat (Mow, CLICC(IX. torv6ny 132. S (3) bek.

6. A jogszab6ly alkalmaz6s6hoz sziiks6ges szem6lyi, szerezeti, t5rgyi 6s
p6nziigyi felt6telek: pl uszforrdst sem m i lyen teki ntetben nem i g6nyel

Saj6kaza,2013. 09. 05.

Sajrikaza Kiizs6g Onkormdnyzat K6pvisel6 - testiilet6nek ..../2013.(.....) iinkorm ilnyzzti
rendelete a kiizteriilet hasznflatfr6l sz6l6

1 5/2 005. GX. 1 6.) iinko rminy zatl rendelet m6 dosit6sir6l

. (TERVEZET)

Saj6kaza Onkormanyzatakepvisel6-teshilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2) bekezdds6ben 6s a
mozgS k6pr6i sz6l6 2004.6vi ILtv. 37.$.(4) bekezd6sdben kapott felhataknazas alapjdn a
mozgo kdpr6l sz6l6 2004.6vi II.tv. 34.$. (5) bekezd6s6ben ds az eryes torvdnyeknek a
k6zigazgatdsi hat6s6gi eljar6sokkal , az egyes kdzhiteies hat6s6gi nyilvantart6sokkal
6sszefiigg6, valamint egy6b tdrvdnyek m6dositasar6l sz6l6 2013.6vi L)OC(W.rv. 98.g-6ban
meghatarozott feladatkordben eljarva a kovetkez6ket rendeli el:

1.$.

A kdzteriilet hasznalat szabillyair6l sz6i6 15/2005.(IX.16.) dnkormtnyzati rendelet ( a
tov6bbiakban: Rendeiet ) a k0vetkez6 4lA. alcimmei egdsail ki:

,,,41A. A kiizteriilet filmforgatisi c6hi h*znflla;ta

4/A.$.(1) A mozg6 kdpr6l sz6l6 2004.6vi II. tv. (a tov6bbiakban Mgtv. ) szerinti filmalkot6s
forgatasa c6lj6b61 tcirt6n6n koztenilet- basmflat (a tov6bbiakban: filmforgat6s c6lir kdzteniiet
- haszniiat) vonatkoz6s6ban a rendelet szabillyait az e szakaszban foglalt elt6rdsekkel keli
atkalmazni

(2) A filmforgat6s c6if kdztenilet - haszn6lattal 6sszefiigg6 Mgtv.-ben meghatrlrozott
kdpvisel6- testiileti hat6skordket a po I g6rmester gyakorolj a.

(3) Mentessdg kizar6iag koz6rdekti c6lokat szoigal6m fiimaikot6sok forgat6sa esetdn adhat5.
Ktizdrdelc[i c6lokat szolgalnak kiiiondsen az oktat6si, a tudomdnyos, 6s az ismeretterjeszt6
t6m6jf filmalkot6sok.



(4) A koztertilet- haszn6lati dijkedvezm6ny m6rt6ke maximum 50 % lehet.

4/8.$ (1) A filmforgat6s c6hi kdzteriilet-haszndlat nem haladhatja meg az egy h6t
id6tartamot.
(2) Vas6mapra 6s iinnepnapra vonatkoz6 kdzteriilet-haszn|lat nem hagyhat6 j6v6. A
kdzteriilet- hasznitlrt naponta 7. 00 6s 2I. A0 6ra kdzdtti idltartamravonatkozhat.

(3) Forgat6st akad6lyoz6 , de a k6relmez6nek nem felr6hat6 , valamint a rendkiWli term6szeti
esem6nyek eset6n a kdzteriilet haszndlati enged6lyt olyan id6tartamban kell
meghosszabbitani 6s a kOzter0let-haszn6latot enged6lyezni, ameddig a filmforgat6s
akadilIyozott volt. A kozter0let-hasznillatot ilyen esem6ny eset6n az akaddly elharul6sa ut6n
azowtal, term6szeti esem6ny eset6n az esetleges karelhdrit6st 6s helyre 611it6st kdvetoen irjra
biaositani kel1.

(4) Kiz{r6lag st6b-parkol6s, vagy technikai kiszoig6l6s c61j6b6l tdrtdn6 kozteriilet-
haszn(lathoLazerendeletszerintikozterulet-hasznhlatihozzdjarulilsszriks6ges.

(5) Filmforyatds sor6n a szomszldos 1ak6 ingatlanok gyalogos, vagy gdpkocsival tort6n6
megkdzelitds6t a kciaenilet-hasznil6 kdteles folyamatosan biztositani . E kdtelezetts6get nem
tartalmazo hat6s6gi szeruodls nem hagyhat6 j6v6.

(6) Ha az ll;4gV. szerinti hat6s6gi szerzodds megkiildds6nek id6pofijhban a k<jzteniletre
vonatkoz6an 6rv6nyes kozteriilet- hasznfllati szerzod6s van, a kdztenilet hasznirlat
j6vfhagyfrs6t meg kell tagadni."

2.$.

Ez a rendelet a kihirdet6sdt k<ivet6 napon l6p hat6lyba, ds a hatillyba l6pdst krivet6 napon
hatdlyfrt veszti.

Sajokaza, 2013. szeptember 5.

Stefan L6szI6
poig6rmester

T6th Abel
jegyzo

A rendelet kihirdetve: 20I3.eu$ nOnup fff*O



ELOTERJESZTES

sa j6kazaKiizs6s6"tiJ,?H?1',.?Ati::il1i::lf,'".un"*2013,os.17.
napjSn taftand6 iil6s6re

T5rgy: Saj6kaza Kdzs6gi Onkormdnyzat20t3.I. f6l6vi gazdSlkodSs616l sz6l6 besz6mol6

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!
Az Sllamh5ztart6sr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. torv6ny 87. 5 - Snak 6rtelm6ben a helyi
onkormSnyzatoknak j0nius 30. napi fordul6nappal f6l6ves beszdmol6t kell k6szitenii.ik. A
beszdmol6 elk6szit6s6nek 6s elfogadSs5nak hatdrnapja: a kolts6gvet6si 6v szeptember
h6nap 15. napja. Ennek megfelel6en Saj6kaza Kdzs6g dnkormdnyzat 2013. 6vi I. f6l6ves
gazdSlkodSs6r6l sz6l6 besz6mol6t az al6bbiak szerint terjesztem a T. K6pvisel6 - testrilet el6:
OnkormSnyzatunk a feladat ell6t5s6n6l az alaptev6kenys6ggel szorosan osszefrjgg6
mfikod6si kiadSsok zavaftalan biztosilt5s6t tartotta szem el6tt. A 2013. 6v nemcsak a
kdzigazgatSsban 6s a kozoktatdsban volt a vSltozdsok 6ve, hanem az onkorm6nyzati
kolts6gvet6si alrendszerL is alapjaiban vSltoztatta meg a politikai akarat. Ez al6l egy
dnkormdnyzat sem tudta kivonni magdt. Mi vSltozott meg a kor6bbi 6vekhez k6pest, milyen
rij sza bSlyrendszer szeri nt kel I gazd5l kod nia on korm6nyzatu nkna k?

. 2013. 01. 01. napjdt6l a kordbbi normativ finanszirozSst a feladatfinanszirozSs
vSltotta fel - ezzel pdrhuzamosan alakultak 6t az rinkorm6nyzatok ellStand6
feladatai'

o Az Sttatinos iskolai oktatSs 20L3. 6vt6l Sllami feladat lett, az int6zm6nyek
fenntart5sa maradt csak onkormSnyzati k6zben,

. A kozigazgatds 6tszervez6se nem kozvetlenril nem 6rintette OnkormSnyzatunk
gazditlkoditsdt, hiszen a jdrdsi rendszer kialakitSsa nem jdrt egyUtt pdnzrigyi -
gazdSlkod5si feladatok (kolts6gvet6si tervez6s, beszdmolSs, stb...) v5ltoztatds5val,

o Az dnkormdnyzatok gazdas5gi on6ll6sdga tov5bbra is megmaradt, v6ltoztak
azonban a vagyongazdSlkod6s szabllyai, szigorodtak a hitelfelv6tel felt6telei;

. A 2013. 6v I. f6l6v6ben a megszfint egy kolts6gvet6si szervlink (Atatdnos Iskola),
egy [j viszont alakult (Nappali SzociSlis Kdzpontot fenntaft6 TSrsulSs),

. Onkorm5nyzatunk a 2013. 6v L f6l6v6ben nem k6nyszerijlt hitel felv6tel6re, s6t
ezt az elkovetkezendS 3 6vben sem tervezi. Likviditdsi gondjaink a beszdmol5si
id6szakban nem voltak.

. Kozs6grink a tSrsadalmilag-gazdasSgilag 6s infrastruktur5lis szempontb6l
elmaradott telepril6sek koz6 tartozik. A szoci6lis seg6lyre szorul6k szSma 6vr5l
6vre egyre n6.

. Jelen elSterjeszt6shez hat szdmozotL mell6klet tartozik, az alSbbiak szerint:
1. Cimrend
2. Miiktid6si, fejleszt6si bev6telek 6s kiad5sok m6rleg szerinti bemutatSsa
3. 2013. I. f6l6vi bev6telek alakulSsa szakfeladatonk6nt
4. 2013. I. f6l6vi kiad6sok alakul6sa szakfeladatonk6nt
5. Beruh5z5si 6s fejleszt6si kiad5sok alakul5sa
6. A 2013. 6v I. f6l6v6ben foly6sitott seg6lyek alakul5sa

2. szSmri mell6klet
A bev6telek 5llom5ny6ban a m6dosftott el6irSnyzat 73 o/o - or teljesiilt az l.
f6l6vben
A mfikod6si bev6telek a m6dositott el6irSnyzathoz k6pest 63 o/o - on teljesriltek, ezen behll
az int6zm6nyi mfikod6si bev6telek 52 o/o - on, a helyi ad6k 64 o/o - on teljesuiltek. A
kolts6gvet6si tdmogatdsok a m6dosltott el6ir6nyzathoz k6pest 61 o/o - on teljesljlt, a
mfikod6si c6l0 p6nzmaradvSny 100 o/e - ban felhasznSl6sra kerrllt, a TB tdmogatds 50 o/o - a
6rkezett meg az 6v els6 hat h6napj6bdr't. . ; ,:



A felhalmozdsi t6ke jellegfi bev6telek Sllom6nydban a m6dositott el6irdnyzat I22 o/o - a

tefjesUlt, ennek els5dleges oka a felhalmoz6si c6l6 SWett p6nzeszkdzok(START

MUNKAPROGMM beruh5z6sai) noveked6se.
A kiad6sok 6llomSny6ban a m6dositott elSirSnyzat 46 olo - on teljesiilt az I.
f6l6vben
A m[jkod6si kiaddsok a m6dosftott el6ir6nyzathoz k6pest 47 o/o - on teljestiltek, ezen belt]l a
szem6lyi juttat5sok fi5rul6k n6lkrll) 54 o/o - a teljesr.ilt a m6dosilLott el6irdnyzathoz k6pest. A
dologi kiadSsok Sllomdny6ban 32 o/o - os volt a felhasznSl6s, a seg6lyek 5llomdny6ban 6L a/o

- os volt a teljesit6s a m6dositott el6irdnyzathoz k6pest.
A mfikod6si c6hi tartal6k felhasznSlSs5ra nem kertilt sor.
A fejleszt6si kiadSsok (beruhdz6sok) 40 o/o - d teljesrilt a m6dosltott el6irdnyzathoz k6pest.
3. szdmfr mell6klet
A osszes teljesrilt bev6telb6l az int6zm6nyi m[ikod6si bev6telek I,76 o/o - ot, a helyi ad6k 5,

66 o/o - ot, a kozponti feladatfinanszirozls keret6ben kapott p6nzeszkozok 31 o/o - ot, a

miikcid6si c6hi Stvett pdnzeszkdzdk 30, 18 %o - ot, a felhalmoz6si c6hi 5Wett p6nzeszkozok

5, 56 o/o - ot, a felhaszndlt p6nzmaradv6ny pedig 28, 84 o/o - o tett ki.
4. szSmri mell6klet
Szem6lyi kiadSsok fi6rul6kok n6lki.ll) az osszes teljesitett kiad6s 32 o/o - 6t tett6k ki. A
teljesitett kiaddsok int6zm6nyi szinten a m6dositott el6irdnyzathoz k6pest:

- Kozs6gi OnkormSnyzat:69 o/o

- PolgSrmesteri Hivatal: 44 o/o

- Napkoziotthonos Ovoda: 45 o/a

- Radv6nszky B6la Kult0rhSz 6s KonyvtSr 6L,5 o/o

- Nappali Szoc. Kozpont: 51, 85 o/o

A dologi kiaddsok az osszes teljesitett kiad5s 20,79 o/o - 6t tett6k ki. A teljesitett kiaddsok
int6zm6nyi szinten a m6dositott el6irdnyzathoz k6pest:

- Kozs6gi OnkormSnyzat: 28 o/o - ennek els6dleges oka a L, 3, 6, L2, L4, L5

szd m il sza kfel adatokon bekovetkezett a I acsony teljesft6s.
- Polgdrmesteri Hivatall 53 a/o

- Napkdziotthonos Ovoda: 43 o/o

- Radv6nszky B6la Kultrlrhdz 6s Konyvt6r: 27,7 o/o

- Nappali Szoc. Kozpont:45 %
A p6nzeszkdz Staddsok Sllomdnya az osszes teljesftett kiad6s 28 o/o - 5t tette ki. A teljes
osszeg (66. 018 eFt) 85, 4 o/o - 5t a Polg6rmesteri Hivatalt 6rint6 p6nzeszkoz 6tad6s
jelentette: a szociSlis ellSt6sokhoz kapcsol6d6 tdmogat5sok (aktiv korriak ell6t5sa, LFI). A
plnzeszkiiz Stad6sok SllomdnySnak kisebb rdsze a kozs6gi onkormSnyzat int6zm6ny kiaddsai
kozott jelenik meg: hdziorvosok/ijgyelet tSmogatSsa (60 o/o- os teljesit6s), Stmeneti
seg6lye( v5ros 6s kdzs6ggazd5lkod6si szolgdltatSs szakfeladatok.
A felhalmoz5si kiaddsok 5llom5nya az osszes teljesitett kiad6s LL o/o - 5t tette ki, amelynek
r6szletes (t6teles) tartalmdt az 5, szdm0 mell6klet tartalmazza.
6. sz6mri mell6klet
Az cisszes dnkormdnyzat Sltal foly6sitott seg6lyb6l (57. 060 eFt) a legnagyobb r6szt (84 o/o -

ot) az FHTtette ki. Az id6skor0ak j5rad6ka, az5polSsi drj,6s akozgyogyellStds 20L3.01,01.
napjSt6l jSrdsi hat6skorbe kerrilt, azonban a tavaly decemberi kifizet6s az idei k6lts6gvet6s
kiaddsait novelte 2013. janudrjdban. Az dnkormdnyzat 6ltal teljes eg6sz6ben finanszirozott
seg6lyek Sllomdny6t (koztemet6s, dtmeneti seg6ly, temet6si seg6ly) igyekszrink a

legalacsonyabb szinten taftani.
A fentieknek megfelel6en k6rem a T, K6pvisel6 - testrilett6l az Onkormttnyzat I. f6l6ves
beszdmol6j5nak elfogaddsSt,
Saj6kaza, 20L2. szeptember 05,
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4. napirendi pont tSrgyalSsShoz
Saj6kaza Ktizs6g OnkormSnyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 2013, Og.L7.

napj5n tartand6 Ul6s6re

TSrgv: A Nappali Szoci6lis Kozpont 6s Gyermekj6l6ti Szol96lata alapit6 okirat6nak
m6dosit6s516l

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

Saj6kaza Kozs6g Onkorm5nyzat K6pviselS- testulete 6t120I3. (VI. 25.) sz6mf hat6rozatdval
fogadta el a Nappali Szoci6lis Kdzpont 6s Gyermekj6l6ti SzolgSlata alapit6 okiratdnak
m6dositds5t. A tozskonyvi nyilviintartSst vezet6 Magyar Allamkincstdr tobb ponton
hiSnyp6tlSsra hi'vta fel a bejelent6 Kozs6gi OnkormSnyzatol.
Jelen hatSrozati javaslat a m6dosit6sok 6wezet6s6t taftalmazza;

Saj6kaza, 20i3. 09. 05.

Sai6kaza Kiizs6e Onkorminvzat K6pvisel6 - testiilet6nek ....../20L3. (....) hatirozata a
Nappali Szociflis K0zpont 6s Gvermekirfl6ti Szoleflata alapft6 okiratinak m6dositds6r6l

HATAROZATI JAVASLAT

Tfrey: Nappali Szoci6lis Kozpont 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lata alapit6 okirat6nak m6dosit6sa

Saj6kaza Kdzsdg Onkormanyzat K6pvisel6- test0lete megtargyalta a Nappali Szoci6lis
Kcizpont 6s Gyermekj6l6ti Szolgfilata alapit6 okirat6nak m6dosit6sra vonatkoz6 el6terjesztdst,
es art az alfbbiak szerint fogadja el:

A Saj6kaza Kcizsdg Onkormanyzat 6112013. (VI. 25.) szlmrthaffrozaIlal elfogadott alapit6
okiratban m6dosit6sra keriil:

1) Az alapitf okirat bevezet6 r6sze hely6be zz alilbbi sziiveg l6p:

,,Sa16kaza Kozs6g Onkorm6nyzatKepvisel6 - testtilete az 6llamh6ilartdsr6l sz6l6 2011.6vi
CXCV. tcirv6ny bekezdds6ben kapott felhatalmazfls alapjin, az ilIlamhlztartdsr6l sz6l6
tdrvdny vdgrehajt6sara kiadott 36812011. (XII.31.) Korm.rendelet 5.$ (1) -(2) bekezd6sdben
foglalt tartalmi kdvetelm6nyeknek megfelel6en az alilbbi alapit6 okiratot adja ki:

2') Az alapit6 okirat 4. szimf pontjrinak hely6be az alfibbi sziivegr6sz keriil:
,,4./Az alapit6i jogokkal felruhazott ir6nyit6 szerv megnevezdse. sz6khelye: Saj6kaza Kozs6gi
Onkormanyzat3720 Saj6kaza Pet6fi S. ft 2."

9v219tr{i -\- Ih "9/
,'.'*4tt



3) Az alapitil okirat Zd'rad,fikhnak hely6be az alilbbi sziivegr6sz keriil:

,,Zfuaddk:
A Saj6kazai Nappali Szocidlis Kdzpont egys6ges Alapit6 Okirat6t Saj6kaza Kdzs6g
Onkormanyzatanak K6pvisel6 - testtilete a(z) .......12013. (.....) hat6rozatdval hagya j6v6.
Jelen Alapit6 okirat a tdrzskdnyvi bejegyz6s napj6val 16p hat6lyba, ezzel egyidejiileg hatilIyat
veszti a 7912009.(V.26.) szlmt KT. hatrlrozattal elfogadott egys6ges szerkezeti alapit6
okirat.".

Az alapit6 okirat m6dosit6ssal nem 6rintett rlszei tov6bbra is v6ltozatlanok maradnak. A
Saj6kazai Nappali Szocirilis Kdzpont egysdges szerkezetli alapit6 okirata jelen hatarozat I.
szhmtt mel l6klet6t k6p ezi.
Tov6bb6 utasitja T6th $bel jegyz6t, hogy jelen m6dosit6sok 6tvezet6s6t azonnal
kezdem6ny ezze a Magyar Allamkincstrirn6l.

Hatiridd: azowral
Felel6s: T6thAbel j egyzo

t. sz6mir melldklet

ALAPITO OKIRAT
(egys6ges szerkezetben)

Saj6kaza Kdzs6g Onkormanyzat K6pvisel6 - testtilete az 6llatnh6^art6sr61 sz6lo 20ll.6vi
CXCV. tdrv6ny bekezd6s6ben kapott felhatalmazas alapj5.n, az illlanhf:nartdsr6l sz6\6
tdrvdny v6grehajt6sara kiadott 36812011. (XII.31.) Korm.rendelet 5.$ (1) -(2) bekezd6s6ben
foglalt tartalmi kovetelm6nyeknek megfelel6en az alilbbi a\apit6 okiratot adja ki:

1"./Az int6zm6nv neve: Saj6kazai Nappali SzociSlis Kdzpont

2./Sz6khelye: 3720, Saj6kaza, Pet6fi S. ft i-3.

3./ Ellitottak szimira nyitva 6116 helvis6e:
Sq6kazaPet6fi irt 7.

Saj6ivanka Kossuth l. ft 38.
Saj6galg6c Tancsics ft 4.
Vadna Kassai trt25.
Szuhak6ll6 Kossuth tnt 7 .

D6destapolcs6ny Pet6fi ifi 21.
M6lyinka Rak6czi F. 5.

4./Az al4pit6i ioeokkal felruhizott irinvit6 szerv meenevez6se. sz6khelve: Saj6kaza
; Kdzsdgi 6nkormanyzat3720 Saj6kaza Pet6fi S. ft 2."

5./Az alapitis id6pontia 2003.

6./I(6zfeladata: Szoci6lis, gyermek- 6s ifirisdgv6delemi szolg6ltatiis

7./r{z alaptev6kenys6sek illamhiztartfsi szakfeladatrend szerinti besoroldsa:



Tev6kenvs6g meqnevez6se Szakfeladat
Id6sek nappali ellat6sa 88101 1

Gyermekj 616ti szoigdltatds 889201

Szoci6lis 6tkeztet6s 889921

H6.zi seeitsdgnyriit6s 889922

Csal6dsegit6s 889924

8./Alaptev6kenvs6ee:
a-;.n szoci'liisigazgatdsr6l6s szocialis eli6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi Ill.tdrv6ny (tovdbbiakban:

Szt,) 62. $-6ban meghatbrozott 6tkeztet6s,

b.) Szt. 63. $-6ban meghattuozotthini segitsdgnyrijt6s,

c.) Szt. 64. $.6ban meghatfxozott csal6dsegit6s,

d.) Szt. 65/F. $ - ilbmmeghrtfrozott nappali e116t6s,

f.) gyermekek v6delmdr6l 6s a gy6miigyi igazgatdsr6l sz6l6 7997. 6vi )Oil.tdrv6ny 39.$ 6s 40

$-aibanmeghatitrozottgyermekj6l6tiszolgl\tatilsifeladatok

g. l Allamblirzfartfusi szzk sazat szilmaz 8 8 9 900 M.n. s. e gy6b szoci6iis e116t6s

bentlak6s n6lkiil

L0./Illet6kess6ee, miikiid6si kiire: D6destapolcs6ny kozigazgat6si tertilete
M6lyinka kdzs6g kdzigazgat6si tenilete
Saj 6galg6c kdzs6g kdzigazgat6si tenilete
S aj 6ivanka k<izs6g kozigazgat6si tertilete' Saj6kmakdzsegkdzigazgat6sitenilete
Szuhak6ll6 kdzsdg kdzigazgat6si teriilete
Vadna kdzs6g kdzigazgat6si tertilete.

11.) Irfnvit6 szerv neve, sz6khelye: Dddestapolcs5ny - M6lyinka - Saj6galg6c - Saj6iv6nka -

Saj6kaza - Szuhak6ll6 - Vadna Nappali Szoci6lis

K0zpont Int6zm6nyfenntart6 T6rsui6s Tan6cs

3720 Saj6kaza,Petoft S. tit 2.

12./ Gazdilkoddsi besorolisa: 6n6116an mrikdd6 es gazdhlkod6 kdltsdgvetdsi szerv, de

pdnzrigyi - gazdillkod6si feladatait a Saj6kazai Polgdrmesteri Hivatal (Saj6kaza 3720 Petofi'

S. ft 2.) l6tja eI.

13./ Vezet6i6nek meebizisi rendi e:

Az intezmenyvezetl kinevez6se a ktizalkalmazottak jog6116s6r6l s2616 1993. 6vi )C(Xm.
tdrv6nyben, a torv6ny v6grehajt6sar6l sz6l6 25712000. (XII. 26.) Korm rendeletben, a

szemdlyes gondoskoddst nyujt6 gyermekj6ldti, gyermekv6delmi int6zm6nyek, valamint

szem6lyek szakmai feladatair6l 6s mrik6d6siik felt6teleir6l s2616 15/1998. 0V. 30.) NM
rendeletben el6irtak alapjin tdrt6nik.
Az tnt|znenyvezet6 felett a kinevez6si, vezetoi megbizdsi, felment6si 6s fegyelmi jogkdrt a
D6destapolcsriny - M6lyinka - Saj6galg6c - Saj6ivSnka - Saj6kaza - Szuhak5ll6 - Vadna

Nappali Szoci6lis Kdzpont Int6zmdnyfenntart6 Tarsul6s Tan6csa gyakorolja a tarsult

telepiil6sek k6pvisel6-testtiletei v6lem6nyei figyelembe v6te16ve1. Egy6b munk6ltat6i jogkor

gyakorl6ja a Tarsul6si Tan6cs elndke.

14./ Foslalkoztatottiaira vonatkoz6 foelalkoztat6si iosviszonv meeieliil6se:



Az nftezmeny dolgoz6inak foglalkortatdsijogviszonya akizalkalmazottak jog6l16sar61 s2616

1993. 6vi XXXIII. torv6nyben, a tdrv6ny v6grehajt6sfn6l sz6l6 25712000. (XIL 26.) Korm
rendelet, a szem6lyes gondoskoddst nyujt6 gyermekj6ldti, gyermekv6delmi int6zm6nyek,
valamint szem6lyek szal<rnai feladatair6l 6s mrikdd6stik felt6teleir6l sz6l6 1511998. (IV. 30.)
NM rendelet alapjin tdrt6nik.

15./ Fenntart6 neve. cfme: Dddestapolcs6ny - Milyinka - Saj6galg6c - Saj6iv6nka -
Saj6kaza - Szuhak6ll6 - Vadna Nappali Szoci6lis Kdzpont
Intdzm6nyfenntart6 T6rsulSs
3720 Saj6kaza Pet6fi S. ft 2.

16./ FeladatelLitist szols6l6 vasyon: A saj6kazai I09ll5lusz-i3720 Saj6kaza, Pet6fi S ft 1-

3. szdm alatti ingatlan - a benmik 16v6 teljes berendez6s, felszerel6s, ing6s6g - Saj6kaza
Kcizs6g Onkorm5nyzata kizdr6lagos tulajdon6ban 611, melyre az.Irftezmenyt t6ritdsmentes
hasznSlat illeti meg. Az rngatlan a felszerei6sek 6s a berendez6sek p6tl6sar6l a tulajdonosi
jogkdrt gyakorl6 Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzata gondoskodik. Az krtezmeny a
rendelkez6sre .ril16 berendez6seket 6s ing6s6gokat, mint vagyont6rgyakat a szoci6lis,
csal6dsegit6 6s gyermekj6ldti feladatok ell6tis6hoz szabadon haszn|lhatja, de nem
idegenitheti 6s terhelheti meg azokat.
Az irftezmeny v5llalkoz6si tev6kenysdget nem foiytat.

Zhrad,6kt
A Saj6kazai Nappali Szoci6lis Kdzpont egys6ges Aiapito Okirat6t Saj6kaza Kdzs6g
0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6 * testtilete a(z) .......12013. (.....) hat6rozatdval hagl'ta j6v6.
Jelen Alapit6 okirat a tdrzskdnyvi bejegyzds napjdval16p hat61yba, ezzel egyidejuleg hatalyat
veszti a7912009.(V .26.) sz6mu KT. hatarozattal elfogadott egys6ges szerkezeti alapit6 okirat.

Saj6kaza, 2013. O9l.kf nap
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5. napirendi pont t6rgyal5sShoz
Saj6kaza Kiizs6g Onkorminyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 2013.09. 17.

napj6n taftand6 iil6s6re

T6 rgv: Kozmeg hal I gat6s el6k6szit6se

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

A MagyarorszSg helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CDOC(IX. Torv6ny 45. 5 - a minden
onkorm5nyzat r6sz6re kotelez6 jelleggel irja el6 legalSbb dvente egy alkalommal
kozmeghallgatSs megtart6sSt. A k6pvisel6 - testrilet Szeruezeti 6s Mfikod6si SzabSlyzat6r6l
szol6 6120L3. ( VII. 01.) onkorm6nyzati rendelet szabllyozza a kozmeghallgat6si
megtartdsdnak szabSlyait.
A kordbbi 6vek gyakorlatSnak megfelel6en az 6ves rendes kozmeghallgat5s javasolt
id6pontja: a K6pvisel6 - testr.ilet munkateru szerint november h6napban megtartand6, nyilt
rll6se.
Jelen hat5rozati javaslatban - a K6pvisel6 - testrilet 2013. 6vi munkaterv6ben el6irtaknak
megfelel6en - 2013. 6vi kozmeghallgat6s el6k6szit6s616l az alSbbiak szerint teszek javaslatot.

Saj6kaza, 2013. 09. 05.

Sai6kaza Kiizs6e Onkormfnvzat K6pvisel6 - testiilet6nek ....../2013. (....) hatfrozata a
20L3. 6vi kiizmeehalleatfs el6k6szit6s6r6l

HATAROZATI JAVASLAT

T{rgy: Kdzneghallgat6s el6k6szit6se

A kdzmeghallgat6s helye: Radvanszky B61a Kulturhdz 6s Kdnyvtar

A kdzmeghallgat6s idej e:

A kdzmeghallgat6s napirendi pontj ai:

A lakoss6gi thjlkoztat6s form6i :

A lakoss6g ir6sbeli k6rd6seinek, indiwanyainak kezel6se:

Hatdrid6: folyamatos
Felel6s: Stefan L6szI6 polg6rmester

T6th Abel j egyzo
K6pvisei6 - testtilet tagjai

/-/il lL( / stet6n L5szl6
\J polg6rmester



Saj6kaza Ktizs6g

TSrgvr Saj6kaza Kozs6g
kotelezetts6geinek megSl

Az SllamhSztartSsr6l sz6l6
tenrez6s keretein belUl
alapjdn, hogy az
hozzitj{rulits r6szletes
meg hatd rozotla k szeri nti
szerinti ad6ssdgot
k6lts6gvet6si 6vet kdvetd

A K6pvisel6-testriletnek a
rigyleteib6l ered6 fizet6si
elfogaddsdig kell megS
beszSmol6val egyidejfi leg,

Ennek r6szletes

A fentieknek m
elfogaddsdt.

Saj6kaza, 2013. 09. 05.

EL6TERJEszTEs

napirendi pont t5rgyalSs 6hoz
nyzat K6pviselS - testiilet6nek 2013. Og.t7.

napj6n taftand6 i,il6s6re

ad6ssdgot keletkeztet6 rigyleteib6l ered6 fizet6si

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

2011. 6vi CXCV. tdrvr5ny 29. S (3) bekezd6se, a koz6ptdvir
a Stabilitdsi W. 45. g (1) bekezdds a) pontja felhatalmazSsa

az ad6ss5got keletkeztet6 ugyletekhez toft6n6
b5lyair6l sz6l6 353120LL. (XIL 30.) Korm. rendeletben

bev6teleinelg valamint a StabilitSsi W. 3. g (1) bekezd6se
rjgyleteib6l ered6 fizet6si kotelezetts6geinek a

rom 6vre vdrhat6 osszeg6t hat6rozatban kell meg6llapitani.

bev6telei osszeg6t, valamint az ad6ssiigot keletkeztet6
- 6vente - legk6s6bb a kolts6gvet6si rendelet

i. A B-A-Z Megyei Kormdnyhivatal felhivds6nak a f6l6ves
dont6s meghozatal6val teszrink eleget.

a hatdrozati javaslat L melldkletetartalmazza,

k6rem a T. K6pvisle6 - testrjlett6l a hatdrozati javaslat



HATAROZATI JAVASLAT

.t2013.

kiitelezetts6eeinek meef llapitds616l

T{rgv: Saj6kaza onkorm6ny zat adossdgot keletkeztet6 iigyleteib6l ered6 fi zetdsi
kotelezetts6geinek Ilapit6sa

Saj6kaza Kdzs6g nyzat K6pvisel6-testiilete a saj6t bevdtelei cisszeg6t, varanint az
ad6ssrigot keletkeztet6 leteib6l ered6 fizet6si kritelezettsdgeinek hrrrom 6vre varhat6
osszeg6t a melldkelt
j6vahagyja.

Itnatban bemutatottak szerint (1. meltLklet\ villtozatlan formdban

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: Stefan L6szl6

T6th Abel j

K6



I. melldklet a(d ....../201 hatdrozathoz Adatok ezer

MEGNEVEZfS Sorsz6m

Sajft bev6tel 6s ad6ssfgot keletkeztet6 iigyletb6l ered6 fizet6si
ktltelezetts6g dsszegei

20t4. 2015. 2016. ossznsoN
6:(3+4+5)

I 2 3 4 5 6

Helyi ad6k 01 32.330 32.430 32.530 97.290
Osztal6k, koncesszi6s dijak 02 JU 30 30 90
Dijak, p6tlekok, birsagok 03 12.300 t2.350 13.400 38.0s0
T6rgyi eszkozok, immateririlis javak,
vagyoni dddkii jog 6rtdkesitese,
vagyonhasznositdsb6l szarmaz6

04

Rdszv6nyek, 16szesed6sek 6rt6kesitdse 05 200 200 200 600
V6llalatdrt6kesitdsb6l, privatizrici6b6l
szinmazo bev6telek 06

Kezess6gv6l lakissal kapcsolatos
megterul6s 07

Saj{t bev6telek (01+... .+07) 08 44.860 45.010 46.160 136.030

Saj{t bev6telek (08. sor) 50%-a 09 22.430 22.505 23.080 68.01s
El6zd 6v(ek)ben keletkezett tdrgy6vi
fizetdsi kiitelezetts6g (11+.....+17) l0

Felvett, 6tvdllalt hitel 6s annak
t6ketartoz6sa il

Felvett, 6tv6llalt kdlcsOn €s annak
ttJketartoz6sa T2

Hitelviszonl4 megtestesit6 ert6kpapir l3

Adott v6lt6 T4

Penzngyi lizing l5

Halasztott fizet6s L6

Kezess6gvdllakisb6l ered6 fi zet6si
kotelezettsdg 17

Tf rgy6vben keletkezett, illetve
keletkezd, t{rgydvet terhel6 lizet6si
kiitelezettscg (19+.....+25)

t8

Felvett, dtv6llalt hitel es annak
tlketartozhsa

10

Felveft, aftfllalt kolcson es annak
toketartozitsa 20

Hitelviszon).t megtestesit6 6rt6kpapir 21

Adott v6lt6 22

Penzngyilizing 23

Halasztott fizet6s 24

Kezessdgvrillal6sb6l ered6 fi zet6si
k0telezettseg 25

Fizet6si kiitelezettsdg 6sszesen
(10+18) 26

Fizet6si kiitelezettsdggel csdkkentett
sajdt bev6tel (09-26) 27 22.430 22.505 23.080 68.01s



EL6TERJEaTTs

napirendi pont tdrgyalil
2013. szeptember 17. nap
nd6 k6pvisel6-testiileti ii el6

126. Ft ( DS-SEPIA SEC Kft
bi tta a vacsor6t)

400.000.-

20.000.-
162.000.-Ft
90.000.-Ft

egyeztetds a mrisort az 6vod6sok

oz
an

Saj6kaza Kdzs6gi
az Id6sek Vil6gnapjahoz (
o iyan saj 6kezai I akcirnmel
A rendezv6nyen meleg

Kriszontjiik a legid6sebb
parokat.

A2}Ifuas rendezv6ny i krilts6ge:

Rendelkez6sre 61i6 fon6s:

minden 6vben kdszonti a koru polgarait. A rendezvdny
iber 1.) kdzeii id6pontban

6 lakos, aki 2013. 6vben
:i. Meghiv6st kap 16 minden
i be a 70. 61et6v6t.

ival, mtisorr al v 6q ek a megj

6s n6t, valamint a 2013. dv aranylakodaimukat iinnepl6

Meghiv6k:
Vacsora vrirhat6 krilts6ge: 1

Italok, sritem6ny, kriv6 :

Az 6voda pedag6gusaival
biztositiak.

fbx 900.-Ft

tort6nt el6zetes

Kdrem, a tisztelt
id6pond6t.

Saj6kaza, 2013. szeptember 1

t tirgyalja meg az , jelolje ki a rendezvdny

Juh6sz



mijsorsorozatunkat,
meVnek cime " TUL AZ oPERENCIAN ....."

lehet r6videbb, vagy esetleg egy 10 perccel

tekintve operett, n6ia, nosztalgia,drdkzoldek

Tisztelt Poig6rmester Ur!

Hivatkozdssal telefonon tortent

vdlogathai a kedves nez6. A mUsor 6ra.: 90

ez6rt kerlUk On6ket, igeny eseten min6l

Amennyiben sikerUlt dcinteniUk, ugy k6rem..:

iotheva@-qp,etettworld,hu email cim.en id6
t-ta tova6Ui informdci6ra lenne sztlks€gUk
www.operettworld.hu
cimen 6rhetnek el, vagy neveink beUtes6vel

Bizva a miel6bbi szem6lyes taldlkoz6sban !

Udvozlettel: LeblancGYdz6

I . \JIU4I. VOolvuvll' r

mellekelten kiild0m a Kiviinsdglist6t, 6s ismetelten figyelm€be ajiinlom "j6t6konys6gi "

kivansaomusor T6th Eivdval 6s Leblanc Gy6z6vel. A mUsoridb 40-60 perc' ig6ny eseten

3)2f,ffi: ;;ftvuriuteri igenyg l.. Megrendel6skor k6rjtik sziveskedienek jelezni! MUfajdt

6lit , r"tyo"n m6r az utikctlts6g is benne van. A m6sor lektitesek id6rendben tdrtennek'

kdss6k le az eldadds napjdt 6s id6pontjet.

skedjenek megkeresni a 06 30/9609 661, vagy a 06 30/9825 543 telefonszdmon,vagy a

eoveztet6s vdqett.
kl'pcsolatban, ugy figyelmUkbe ajdnlom honlapunkat' melyet a

netes keres6n megtal6lhatnak.

2013.09.16.
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napj6n tartand6 iil6sd



I. El6terjeszt6s.

a K6pviselS-testi.ilet 20i3. Q-?. : .1 E.' r'tupi til6s6re

Tirg5r: A Saj6-B6dua Viilgye 6s Kdrnybke Hulladikkezel1si

Me ghllap o dhs hnak m6 dosit hs n

El6terj eszt 6, .qm.Y.. .|3) :. f *:. . ... p otsarme ster.

Ti s zt elt K6pv i s el 6 - t e s tiil et !

ositAs6t. Ennek
vonatkoz6 rendelkez6seivel osszhansba kell hoznunk.

Ezt meghalad6an a hullad6kra vonatkoz6 jogszabllyi rendel
Meg6llapod6s m6dositAsdnak sziiks6gess6gdt vetette fel.

A te I ep til 6 si ti n ko rm iin y z alokr a v on atko z 6 sz ab 6.Jy ok:

A Ht. 201,3 jriniusAban m6dositAsra kertil6 6tmeneti
hullad6kgazdalkod6si kiizszolgiTtatilsi szerz6d6st minden
hullad6kgazdalkodAsi kozszolgilltat6si enged6llyel 6s az O

A Ht. el6irja, hogy telepiil6si onkorm6nyzatnak a hullad6kgazd kod 6si kozszolgiltatils elI6t6s 6t
a kdzszolgaltat6val kotott hullad6kgazdilkodisi kozszo iltat6si szerz6d6s :6EAn kell
biztositania. A telepi.il6si onkorminyzat a hullad6kgazd6lk isi kozszolg6ltat6s ell6t6s6ra a

kozszolglitat6val ir6sbeli szerz6d6st kot. A telepi.il6si
kozszolgiltat6s ell6t6s6ra csak egy hullad6kgazd6lkodAsi

m|ny zat hullad6kgazd6lkodd si

telepi.ildsi onkorm6nyzat hullad6kgazd6lkod 6si kozszolgiltatl szeru6d6st csak az OHU altal
min6sitett, valarnint hullad6kgazd6lkodAsi kozszolg|ltatAsi e

szervezettel kothet.
6llyel rendelkezo gazdAlkocl6

yznti Thrsulds Thrsulhsi

v|ltozilsa is a T6rsul6si

szerz6d6st kothet. A

rendelkez6sei drtelmdben a

iil6si onkorm6nyzatnak a

kiAllitott min6sit6 okirattal
rendelkez6 gazd|Lkod6 szervezettel legk6s6bb 2013. december 3 -ig meg kell kotnie.

Ez al6l azok ak;.ozszolgiJtat6k sem jelentenek majd kiv6telg yek mAr miikodnek 6s 6rv6nyes
kozszoLgiltatilst szerz6dlssel rendelkeznek. Ebb6l kovet
onkormSny zatntak uj kozszolg|ltathsr szer z6d6st kell kotnie.

i19 hogy minden teleptil6si

Az Atmeneti rendelkez6sek 20L3 ir.inius6t6l azt is el6i hogy amennyiben a Ht.
hatal ybalep6sekor mii kod6 hu I laddkgazd 6lkoddsi kozszolgdlta ell|to gazddlkod6 szerv ezet

30-ig nem rendelkezik, ahullad6kgazdalkod6si k6zszolg6ltat6si enged6llyel 2013. jn
telepril6si onkormAnyzatoknak 30 napon beliil a hu kod6si kozszolg|ltatisi
szerz6d6st 6 h6napos hat6rid6vel fel kell mondania. (Erre
megki.ild6sre kertilt minden T6rsul6si tagunknak.) Ez azt

tkoz6 t6i6koztato lev6l m6r
ti, hogy ebben az esetben a

k6zszolg6ltat6nak a szerz6d6s felbontAs6t kovet6 6 h6napig |ltozatlanul gondoskodnia kell



szolglLtatils biztositils6r6l. 2014. janu6r 1. napj6t6l hullad
nonprofit formAban miikodhet.

Tfrsulisunk iinkormdnvzatainak hullad6ksz i,Jlitilsa

Az elkovetkezend6 h6napok feszes tennival6kat Allitanak
alapitott, melyre a Motv 90 S (1) bekezd6se alapj6n rendelkezik
t hozott l6tre a TArsul6s, mely mogott felel6ss6ggel a T6rsul6s
felel6ssdget figyelembe v6ve dsszerii ldp6s ez, hiszen az o
hozzAk l6tre (ak6r kiilon-krilon) a kozszolg6ltat6 ceget, igy
helyt6llni. Ezen gazdas6gi 6rv mellett a jogi 6rvek azok, amel
megold6st brztositlilk sz6munkra, mint jogszerii es 2014. janu6

Ezen jogi 6rvek a fentebb m6r ismertetett jogszab6lyi el6irAsok
feltdtelei:

- A KEOI? projekt sor6n l6trejov6 rendszer (eszkozok,
on6ll6 jogi szem6lyislgfi" t6rsul6s tulajdon6ba kertil, igy
gondoskodni.

- A Ht. el6ir6sai szerint minden olyan
kapcsolatos, kozszolg|ltatAsnak min6stil,
ko zszol.g|ltat6s is lesz.

- Egy onkormdnyzat csak egy kozszolg6ltat6si szerz6d6.sse

- Az onall6 jog szem6lyis6gii t6rsul6st a tagok
hullad6kgazd 6lko d 6si kozf eladat rr.egszerv ez6s6ben

val6sits6k meg, ez6rt az ezzel kapcsolatos hat6skoroket a
t6rsul6si meg6llapod6s alapjiln az uni6s tamog
tizemeltet6s6nek megszervez6s6re vonatkoz6 jog a Ti
onkormAnyzati hat6skort a tagok a t6rsul6sra ruh6
iizemeltetds6re a T6rsul6s jogosult az onkormdn
keret6ben klzszolg|ltatilsi szerz6d6st kotni.

- Az ut6bbi k6t felt6tel pedig maga ut6n vonj4 hogy
rendszer iizemeltetdsdre kozszolgaltat6si szerz6d6st
6truhiz<>tt hat6skor gyakorl6s6val teheti, azaz v6gs6

koti meg a kozszolgilltat6si szerz6d6st, igy ezzel
fog k6zszolg6Ttat6si szerz6d1ssel ami azt ered

hullad6kga zdillkodisr kozszolgiltatfisi rlszfeladatot
szervezet lesz jogosult ell6tni, hiszen az c

szerz6d\s megkot6sdre m6r nem jogosultak. Amenn
onkorm6nyzatok, akkor az uni6s t6mogat6si
brztositan|k az uni6s t6mogatAsb6l l6trejov6 rendszer
arra, hctgy azt kotelesek az onkorm6nyzatok a hu
alkalmazni (piJyLzatr feltdtel 6s a nemzeti vagyonr6l

Mindezeket figyelembe v6ve, tovihbi figyelemmel arr4 hogy
felt6teleknek megfelel6 a T6rsul6s 6ltal alapitott nonprofit
kozszolgtltat6st e116tni, ez!:rt a sziikos hat6rid6kre 6s a ko
is tekintettel az egyetlen id6ben megval6sithat6 megold6s, ha a
is tette, egy a fe:nti feltdteleknek megfelel6 k6zszolgiltat6 szer

pont alapj6n kdzbeszerz6s lefolytat6sa ndlktil jogosult kijelo
ruh|zott hat6skrrr keret6ben a hullad6kkezel6si kozszolg|ltatis wezt.

alkodAsi kozszolg|Ttat6 csak

. A T6rsul6s non-profit Kft-t
t6skorrel. Olyan non-profit Kft-
all. Mind a likvidit6st. mind a

tny z atok amennyiben maguk
ik kell a c6g mogott direktbe

k gyakorlatilag ezt az egyetlen
1-ig megval6sithat6 megold6s.

az uni6s tAmogat6s p|lyhzati

ldtesitmdnvek) az

k i.izemeltet6s6r6l is 6 koteles

tev6kenys6g, v kommun6lis hulladdkkal
igy a ldtrejov rendszer iizemeltet6se egyben

rendelkezhet.
hoztilk l6tre, hogy a

i.ittrniikodienek, 6s azt kozosen
6rsul6sra ruh6zz(k. A jelenlegi

megval6sul6 rendszer
llleti, az ezzel kapcsolatos

azaz a l6trejov6 rendszer
6ltal iltruh|zott hat6skcir

a TArsul6s egy szervezettel a

azt az onkormdnyzat 6ltaI
az onkorm 6nyzat nev6ben

tagonkorm 6ny zat rendelkezni
Zi, hogy az cisszes tobbi

l. gyiijt6s-sz6lLit6s) csak ez a

yzatok kiilon kozszolgiltatilsi
iben nem igy j|rnlnak eI az

s6rten6k meg, hiszen nern
tizemeltet6s6t. tekintettel

d6kkezel6si kozszolg|ltat6sb an

torv6ny el5irSsai is egyben).

4. janu|r L-t6I a fentiek szerinti
zszolg|ltat6 lesz jogosult csak

i elj 6rAsok kock6zatos s 6gdr a

6rsul6s l6ttehoz, uhogy ezt rneg
tet amelyet a Kbt. 9.S (1) kb)

ds a tagok 6ltal a T6rsul6sra



pontosit6sa v6lt sziiks6sess,5.

Mell\ktet: Saj6-B6dua Vdtgye 6s Kdrnytke Hultadikkezelesi Onkor

egy sbges szerkezetb e fo glalt T hrsulhsi Meghllapodhsa

t

L. sz6mi ddnt6si javaslat

Tervezett dont6stipus: A K6pvisel6-testrilgt/min6sitett meghozott hatirozata.

.-TArgy: Hathrozst a Saj6-B6daa Vdlgye 6s Kornyike Hull Onkormdnyzati Thrsulhs

m6 do sit hs okkal e gy s t g es s zerkez etb e fo gl alt T dr sul ds i Me g d elfogadhshr6l

Onkorm6nyzata K6pvisel6- lete a ,,Saj6-B6dua V1lgye 6s

Kdrnytke Hulladbkkezeltsi Onkormhnyzati Tdrsulhs Tdrsulhsi M illapodhsdnnk m6dosithsa" crn(i
el6terjesztdst megt6rgyalta 6s min6sitett tobbs6ggel az alihbihat

6nkormdnyzata pvisel6-testiilete min6sitett
tiibbs6ggel rigy diint, hogy a mell6kletben szerepl6, 9aj5-B6dua Vdlgye 6s Kdrny6ke

Hullad1lkkezel6si 1nkonndny zati T 6rsul6s m6 do s{td
T 6r suldsi Megdllap o dds 6t elf ogadj a.

egy s 6ges s z erke z etb e f o gl alt

T hrsulhs m6 dosiths okkal

yzati Thrsulhs m6dosithsokkal

Felel6s: Polg6rmester
Vdgrehajtis6rt felel6s: ........
Hat6rid6: ....... r
Mell1klet: Saj6-B6daa Vdlgye ey' Kbrnydke Hulladbkkezel4si On

egy sbges szerkezetb e fo glalt T hrduldsi Meghllapodhs a



kormrinyzati
It Tdrsuldsi

lgye 6s ]Ktirny6ke Hullad6kk$zel6si On
ositdsolkkal egys6ges szerkezftbe fogla

MegSllapodrflsa

A 2001. okt6ber 9.,
2002. december 19.,

2003. rlprilis L4.,
2005. novemb er 4.,

2006.jrilius 5.,
2008. januir 28.,
2011. mrijus 31.

2013 ... o o o........... h6 napijrln
Tiirt6nt

m6dositdsokkal egys6g$s
szerkezetbe foglalva

Saj6-B6dva Vii
T6rsul[s m6d

K6szftette:

Ndnay & N6nay Ug).v6di Iroda
(3525 Miskolc, Viroshdz t6r 9.117.)



Az alihbr felsorolt Onkorm6nyzatok Magyarorsz69 Alaptorv6nye 32. clh,k (1) bekezd6s k)
pontj6ban valamint Magyarorszhg helyi onkormilnyzatair6l sz6l5 2011. 6vi CLXXXX.
torv6ny (tov6bbiakban: Motv.) 87. $-6ban meghatitrozott t6rsul6si jog alapj6n, a hullad6kr6l
s2616 2012. dvi CLXXXV. torv6ny 36 $ (1) bekezd6s6ben foglaltakra tekintettel a

hullad6kgazdrllkodilsi feladatok korszerii, hat6konyabb 6s c6lszenibb megold6sa 6rdek6ben,
az alfibbi t6rsul6si meg6llapod5st kotik.

1. A T6rsul6s neve, sz6khelye, tagiai, miikiid6si teriilete:

1.1. Neve: Saj6-B6dva Volgye 6s Komy6ke Hu1lad6kkeze16si OnkormdnyzatiTfursulfs
1.2. Sz6khelye: KazincbarclkaVSros Onkorm6nyzata3T00Kazincharcika, EszperantSu.2.
1.3. A t6rsul6s onkorm6nyzati tagjainakneve sz6khelye:
1.3.1. T6rsult tagok:

t neve 6s cfmerma Lakossfsszdm. K6nviseli
I Abod Kiizs6g Onkormdnyzata 3153.

Abod, Magyar tt 42.
229 Resty6nszki G6bor

polg6rmester
2. Aggtelek Ktizs6g Onkormdnyzata 3759.

4gs19l"& Kqlqqlh L.ft Q,

535 Horkay Istv6n
polg6rmester

a Alacska Kiizs6g Onkormfnyzata 3779.
Alacska.|D6zsa Gv. rit.7.

748 Ujlaki B61a

ools6mester
/lT. Alsriszabda Kiizs6g Onkormfnyzata

3717. Alsddobsza, R6k6czi F. ut 44.
319 Bridi K6roly

ools6mester
5. Als6szuha Kiizs6g Onkormdnyzata 37 27 .

Als6szuha,D6zsa Gy. rit 3.

479 Hevesi Istv6n
polg6rmester

6. Als6telekes Kiizs6g Onkormfnyzata
3735. Als6telekes. B6ke it36-

13s Bodn6r Tibor
polg6tmester

7. Alsrivaddsz Kozslg Onkormrinyzata
381 1. Alsdvadfsz" F6 fi 63.

rs62 Kiss L5szl6n6
polsdrmester

8. 4.116 Nagykiizs6g dnkormdnyzata 3663.
A1116. AdvE.it162.

3686 Dr. V6mos Istvrinn6
polgfumester

9. Arnrft Kiizs6g Onkormrlnyzata 31T3.
Arn6t, Petcifi S. rit 120.

2544 Dr. Uveges Istv6n
polg6rmester

10. Balajt Kiizs6g Onkormfnyzata 3780.
Balajt, F6 ft 55.

463 Szab6 Zoltin
ools6rmester

11 Brinhorvati Kiizs6g Onkormdnyzata
3 642. Brinhorvdti, Szabads6 e ut 32.

1 335 Demeter Zoltin
oolsSrmester

12. Berz6k Kiizs6g Onkorminyzata 3575.
Berz6k" Pet6fi S. tLt 42.

TI45 Farkas Lhszlo
polg6rmester

1a
lJ. Borsodnddasd V:iros Onkorminyzata

3671. Borsodnridasd. Alkotm6nv irt 3.

3007 Kormos Kriszti6n
polgdrmester

14. B6cs Kiizs6g Onkormfnyzata 3574.
B6cs. Hcisok rit 2.

2754 S. Nagy Ldszlo
ools6rmester

15. D6destapolcsriny Kiizs6g
Onkormdnyzata 3 643 . D6destapolcsfny,
Petcifi S. ft 21.

r426 Luk6cs Lilszlo
polgiirmester

16, kormdnvzata 372IDiiv6n 283 Szentsvorgvi Veronika



, ll6k6czi F. ft 11 polgdrmester
17. Edel6ny Vfros Onkormfnyzata 3780.

Edel6ny, Istviln Kir6ly itia 52.
10019 Moln6r Oszk6r

polg6rmester
18. Egersziig Kiizs6g Onkormfnyzata 3757

Egersziig, B6ke rit 15.

43 Pozsgai Istviln
polg6rmester

19. Farkaslyuk Kiizs6g Onkormfnyzata
3608. Farkaslvuk. J6szerencs6t t6r 1.

1759 G6bor Dezsci
pols6rmester

20. Fels6kelecs6ny Kiizs6g Onkormfnyzata
37 22. Fels6kelecs6nv, Szab adsSgitt 1 6.

364 Nugy Albert
polg6rmester

2r. Fels6nyfr:id Kiizs69 Onkorm{nyzata
3721. Fels6nydrrid, AlkotmSny irt 8.

980 Kirila Ferenc
pols5rmester

22. Fels6telehes Kiizs69 Onkormrinyzata
373 5. Fels6telekes, F 5 itt 64.

683 Fecske S6ndor
polg6rmester

^aLJ. Gesztely Kiizs6g Onkormfnyzata 3715.
Gesztelv, Szabadshg ter 2.

2798 Simon Istv6n
polg6rmester

1/1LA, Giimiirszdl6s Kiizs69 Onkormdnyzata
3728. Giimiirszdl6s. Kassai ft 38.

77 E.Kov6cs Judit Eva
polg6rmester

25. Hangony Kiizs6g Onkormdnyzata 3626.
Hangony, R6k6czi F. ft 138.

i480 Hangonyi Ldszlo
polg6rmester

26. Hernfdkak Ktizs6g Onkormfnyzata
3563. Hernddkak. F6 ft 50.

1632 Hajdu Jfnos
pols6mester

27. Imola K.iizs6g Onkormfnyzata 3725.
Imola. R6k6czi F. ft 48.

96 Osv6th Katalin
pols6rmester

28. Izs6falva Nagykiizs6gi Onkorminyzata
374l.Izs(ifalva, Izs6 M. it 64.

t739 Fodor Albert
pols5mester

29. Jdkfalva Kiizs6g Onkormfnyzata 372I.
Jdkfalva" D6zsa Gv. irt 12.

525 Vilcsek Emci
polg6rmester

30. Jfrd,6nh6.za Kiizs6g Onkormilnyzata
3644. Jir'dfnh6za, IV. B1lait21.

1792 Kov6cs G6bor
polg6rmester

31. J6svaf6 lKiizs6g Onkormiinyzata 3758.
J6svaf6. Petcifi S. irt 33.

235 Garan B6la
polg6rmester

32. Kazincbarcika Vfros Onkormfnyzata
3700. Kaz:incbarcika. Fci t6r 4.

28664 Szitka P6ter
polg6rmester

aa
JJ. Krin6 Ktizs6g Onkormdnyzata 3735.

Krind," Sz6ch6nvi rit 7.

r63 Gyenesn6 Garan Edina
polg6rmester

34. Kelem6r Kiizs6g Onkormdnyzata 3728.
Kelem6r, Tompa M. ft 17.

525 Kov6cs Liszlo Csaba
polg6rmester

35. Kissikftor Kiizs6g Onkorm{nyzata
3627 . Kissikritor. Szabadsils.it 4.

312 Kocsik Lflszlo Csaba
polg6rmester

36. Kond6 Kiizs6g Onkormdnyzata 3775.
Kondt6, 9lz ab adshg it 3 4.

601 Lovas Bertalan
polg6rmester

37. Kurityrln Kiizs6g Onkormdnyzata 37 32.
Kuritvrin. Kossuth L.iLf 36.

1 598 Szirirczki S6ndor
polgdrmester

38. Lridbeseny6 Kiizs69 Onkormrinyzata
3780. L:idbesenv6. Kossuth L. it 64.

271 Horvrith R6bert
polg6rmester

39. Mrilyi Ktizs6g Onkormrinyzata 3434.
Mrilyi, Sz6ch6nyi L ttt 12.

4t11 Viszokai Istviin
polg6rmester

40. Mflyinka Kiizs6g Onkormfnyzata 3545.
Mdlvinka. R6k6czi F. rit 5.

475 Mih6ly Ferenc
polg6rmester



+1. Meszes Kiizs6g Onkormfnyzata 3754.
Meszes, Ird ft 39.

t57 Rozgonyi Tibor
polgdrmester

42, Mrftcsony Nagykiizs6g Onkormfnyzata
3744. Mricsonv. F6ut2.

3095 Viszlai Viktor
ooledrmester

43. Nagycs6cs Kiizs6g Onkormfnyzatn 3 598.
Nagycs6cs, Apponyi rit 9.

776 Guly6s Ott6
polgSrmester

44. Ny6kkidhfza Vfros Onkormrinyzata
3433. Ny6kl6dhf za,Yas:frtiLt 16.

5001 Urb6n S6ndorn6
polgSrmester

45. Onga Kiizs6g Onkormiinyzata 3562.
Onga, R6zsa F. rit 18.

4775 Madzin Tibor
polgiirmester

46. Ormosbrtnya Ktizs69 Onkormfnyzata
3743. Ormosbfnva, Pet6fi t6r 1.

1610 Sike Ferencn6
polgdtmester

47. Ozd V6ros Onkorminyzata 3600. Ozd,
Vhroshhzter I.

33750 Ftirl es P 61 polg6nnester

48. Parasznya Kiizsdg Onkormfnyzata
3777. Parasznya, R6k6czi F.ut23.

tt66 Hol6th Jilnosn6
Kecskem6ti Ildik6
polg6rmester

49. Perkupa Kiizs6g Onkormdnyzata 3756.
Perkqpa, Kossuth L. itt 12.

819 Moln6r Zolthn
polg6rmester

50. Putnok Vfros Onkormfnyzata 3630.
Putnok, Kossuth L. ilt 5.

6634 Tam6s Barnab6s
polg6rmester

51. Radostyrin Kiizs6g Onkormrinyzata
3776. Rarlostvrin. R.6k6czi F. irt 40.

591 Kelemen J6zsef
polg6rmester

52. Ragrily lKiizs6g Onkormrinyzata 3724.
Ragdlv, Fi.6k6czi F. ft 16.

649 id Dusza Lfszlo
polg6rmester

53. Rudolftelep Kiizs6g Onkormdnyzata
37 42. Rudolftelen. J6zsef A . ifi 43.

l14 Rozlozsnik Jfnosn6
polg6rmester

54. Sajribfbony Vfros Onkormfnyzata
3792. Sajribribony, Bocskai I. it 2.

2782 Nagy Imre
pols6rmester

55. Sajrf ecsep; Ktizs6g Onkormdnyzata 31 93 .

Saj6ecseg;, Sz6chenyi I. it 27 .

1007 Rabi J6zsef
polg6rmester

56. Sajrigalg(ic Kiizs6g Onkorminyzata
3636. Sai6eale6c. T6ncsics M. ifi 4.

365 Bartus J6zsef
polg6rmester

57. Saj6ivfnha Kiizs6g Onkormdnyzata
3720. Saj6ivfnka, Kossuth L. rit 38.

60s Sesztiik Ott6
polg6rmester

58. Saj6kaza Kiizs6g Onkormfnyzata 3120.
Sai6kaza, Pet6fi S. ft 11.

3403 Stef6n Ldszlo Mih6lv
polg6rmester

59. Saj6kripolna Kiizs6g Onkormfnyzata
37 I 3 . Saj,6krlpolna, Szabadsae tdr 25 .

404 Vass Lajos
polg6rmester

60. Saj6keresztrir Kiizs6g Onkormfnyzata
3791. Saj,Skeresztrir, R6k6czi f. ift 40.

1 505 Kolllr Mikl6s
pole6rmester

61. Saj6lriszkifalva Kiizs6g Onkorm inyzata
37 I 3 . S^iflLiszl6falva,Vorosmarty irt 1 5.

4r9 R6cz Lajos
polg5rmester

62. Sajrfvelezd Kiizs6g Onkormrinyzata
3656. Saidvelezd, R6k6czi F. irt 10.

221 P6l Katalin
polg6rmester

63. Ser6nyfalva Kiizs6g Onkormfnyzata
3729. Ser6nvfalva. Kossuth L. it 63.

910 Szerna Csaba
polg6rmester

64. Sristrifalva Kiizs6g Onkormrinyzata
3716. S6st6falva" Kossuth L. it36.

262 Sztrakon B61a
polgSrmester



65. Szalonna Ktizs6g Onkormfnyzata 3754.
Szalonna" Petcifi S. ft 5.

r027 Balogh Zsolt
polg6rmester

66. Szendr6kfd Kiizs6g Onkormfnyzata
3751. Szendr6lid, F6 ft. 63.

2062 YaddsziBela
pols6rmester

67. Szikszrf Vfros Onkormfnyzata 3800.
Sziksz6. K61vin t6r 1.

5348 Ftizess6ri J6zsef
poledrmester

68. Sziigliget Kiizs6g Onkormfnyzata 37 62.
Sziisliset. Kossuth L. ifi 57 .

606 T6thn6 Mihalik Katalin
polg6rmester

69. Sz6l6sard6 Kiizs6g Onkormfnyzata
3757. Sz6l6sard6, Sz6ch6nyi tt 10.

100 Holl6Istv6n
ools6mester

70. Szuhaf6 Kiizs6g Onkormfnyzata 3726.
Szuhaf6, lPetcifi S. ft 4.

r41 SzaI6czy Gyul6n6
polg6rmester

71 Szuhakflltd, Kiizsdg Onkormdnyzata
313I. Szuhakflki, Kossuth L.it7.

946 D6vid Istv6n
pole6rmester

72. Tardona Kiizs6g Onkormdnyzata 3644.
Tardona, Kossuth L. itt 32.

101 1 Danada J6nos
polgdrmester

73. Teresztenye Kiizs69 Onkormrinyzata
3757 . Teresztenve. R6k6czi F. ilt 18.

20 Brogli Attila
ools6rmester

74. Trizs Kiizs6g OnkormrlTyzata 3724.
Trizs. Petcifi S. irt l9.KOZSEGI On,

19s M5csi Istv6nn6
oolsSrmester

75. Ujcsaldnos Kiizs69 Onkormfnyz,ata
3116. Ujcsanilos, Hcjsok tere 1.

867 Perge Istv6n
oole6rmester

76, Vadna Kiizs6g Onkormfnyzata 3636.
Vadna. Kassai ut25.

597 Bencze P6ter
ools5rmester

77. Varb6 Kiizs6g Onkormfnyzata 3778.
Varb6. Riik6czi F. ft 41.

1087 Uveges G6za
ools6rmester

78, Varb6c l(iizs6g Onkormfnyzata 3756.
Varb6c.I)ozsa Gv. itt 18.

46 Ifi MolnSr Lilszlo
polg6rmester

79, Zhdorfah,a Kiizs6g Onkormdnyzata
3726. Zfdlorfalva, Nagy irt 16.

480 Rusz6 Zorfn
polg6rmester

80 Znbogy JKiizs6g Onkormfnyzata 3123.
Zubow, lizabads6g rit 1.

577 Pozsgai Viktor
oolg6rmester

81 Csokvaornfny Kiizsdg Onkormhnyz,nta
3647 . Csokvaomdny, Sz6chenyi irt i.

843 Mustos Tibor
ools6rmester

82,, Damak l(iizs6g Onkormiinyzata 3780.
Damak, Sra

234 Barunyay Bamabirs
polgSrmester _

83 Debr6te Kiizs6g Onkormfnyzata 3825.
Debr6te, 1let6fi ft 3.

2I Kelemen J6zsef Gyula
polg6rmester _

84,, Hegymeg Kiizs6g Onkormfnyzata 31 86.
Hesvmes. Petcifi $t20.

t04 YargaZoltSnnd
polg6rmester

85 Hidv6gardri Kiizs6g Onkormdnyzata
3768. Hidv6gardr6, Tomai tit 106.

507 Matusz Tam6s
polg6rmester

86 Komjriti Kiizs6g Onkorm6nyzata 3765.
Komjfti, Pet6fi ft 13.

254 BhrcziLhszlo
polg6rmester

87, Lak Kiizs6g Onkorminyzata 3786. Lak,
Kossuth it 1. v 2.

604 Garai Bertalan
ools6rmester

88 L6nrirddarrfc Ktizs69 Onkormdnyzata
3648. L6nrirddar6c. D6zsa Gv. ft 66.

289 B6rdos Istv6n
Guszt6vn6 Bolega
Mariann ools6mester



89. Nek6zseny Kiizs6g Onkormfnyzata
3646. Nek6zsenv. Kossuth L. ft 1.

735 YargaBela
polg6rmester

90. Rakaca Kiizs6g Onkormfnyzata 3825.
Rakaca,I'et6fi iLt92.

125 Kiss B61a polg5rmester

9r. Rakacaszend Kiizs69 6nkorminyzata
3826. Rakacaszend, Fci ilt 13.

338 Luk6cs Attil6n6
oolsfumester

92. Saj6mercse Kiizs6g Onkormdnyzata
3656. Sai6mercse, Pet6fi S. it27 .

221 Kov6cs Zolthn
polg6rmester

93. Saj6vdmos Kiizs6g Onkormfnyzata
3712. Sai6vrimos, Munk6csy irt 2.

446 Komj6thy Lajosn6
polg6rmester

94. Srita Kiizs6g Onkormhnyzata 3659. Sfta,
Sz6ch6nvi I. ft 19.

r03l Bakos P6ter
polg6rmester

95. Selyeb Kiizs6g Onkormfnyzata 3809.
Selyeb, Hunyadi J. itt 2l.l l.

489 Task6 B61a

oolq6tmester
96. Tomor Kiizs6g Onkormrinyzata 3181.

Tomor, K.ossuth ut75.
219 Szilvai Attila

ools6rmester

97. To rnabarakony Kiizs 69 Onkorm 6ny zata
3165. Tornabarakony, D6zsa Gy. tit 34.

15 Dr. Szil6gyi Ferenc
nolsdrmester

98. Tornanfdaska Ktizs6g Onkorminyzata
3767 . Tornanidaska, Kossuth rlt 44.

688 Beri Tamds
ools6rmester

99. Tornaszentandr:is Kiizs6g
OnkormriLnyzata 3165.
Tornaszentandrfs, Hunyadi itt 4.

193 Krajny6k D6nes
polgSrmester

100. Tornaszentjakab Kiizs6g
dnkormrirnyzata 37 69 . Tornaszentj akab,
Rdk6czi ut23.

203 Kond6sn6 Galk6
M6nika polg6rmester

101. Uppony Kiizs6g Onkormrinyzata 3622.
Upponv, Sz6ch6nyi ft 65.

309 Balogh B61a

ools6rmester

r02. Viszl6 X.iizs6g Onkormfnyzata 3825.
Viszl6o Fo ut 70la

62 R6p6si Mih6ly
polg6rmester

103. Hangrics Kiizs6g Onkormfnyzata 3795.
Hangfcs, Szabads6g tfi 2I.

513 Hajdf Zoltttn
polg6rmester

r04. Nyo-6r Kdzs6g Onkorminyzata 3795.
Nyomfr, Szabadsdg it 45.

327 Bhrtfai Attila
ools6rmester

I 05. Becskehfza Kiizs69 Onkormrinyzata
3903. Bec,skeh{za, Fd rit 10.

44 Sz6kely Jen6
pole'ttmgqler

106. B6lapdtfarlva Vfros Onkorm:lnyzata
33 46. B6lapftfalva, IV. B6la ifi .7 0.

2996 Ferencz P6ter
polg6rmester

107. Borsodbdrta Kiizs6g Onkorm{nyzata
3658. Borsodb6ta, Sz6ch6nvi it ZZ.

857 Guly6s J6nos

oole6rmester

108. Brfdvalenke Kiizs69 Onkormdnyzata
3168. Briclvalenke, Petcifi S. ft 1.

184 T6th J6nos
polg6rmester

i09. Boldva lKiizs6g Onkormrinyzata 3794
Boldva. Sz6chenvi ft 50.

2331 Csabai Gyula
polg6rmester

1 10. Borsodszirrik Kiizs6g Onkormdnyzata
3796 Borsodszirrik" Bart6k B. ft 48.

LI99 T6th Attila
polg6rmester

111 Bdnr6ve Kiizs6g Onkormdnyzata 3654
Brinr6ve. Kossuth L. u. 158. hrsz.

r271 Hajdu G6bor J6zsef
polg6rmester

TI2. Berente Kiizs6g Onkorminyzata 3704. TIIT Juhisz J6zsef

6



Berente. Esze Tam6s itt 18. polgilrmester

1 13. B6dvarf k6 Kiizs6g Onkormrinyzata
3764. B6dvarfk6, Szabads6g it22.

94 Farkas Arp6d
polgdrmester

II4. Bridvaszilas Kiizs6g Onkormdnyzata
3763. B6dvaszilas. Kossuth irt2I.

1 005 Ftilop J6zsef
polg6rmester

1 15. Domahfza Kiizs6g Onkormdnyzata
3627.Domahfza. Pet6fi S. u. 9.

815 Elek Istvdn
polg6rmester

I 16. Galvrics Kiizs6g Onkormrinyzata 3152.
Galvfcs, Bereg ft 10.

9I Slezs6k J6zsef
polg6rmester

tr7. Martonyi Kiizs6g Onkormrinyzata 37 55.
Martonvi. F(i ilt 52

374 V6csei Istv6n
oole6rmester

I 18. Muhi Kiizs6g Onkormrinyzata 3552.
Muhi. Rlik6czi nI I.v 2.

533 Czingleme T6th Gizella
polg6rmester

II9. Nagybarca Kiizs6g Onkorminyzata
364I. Nagybarca, Kossuth trt32.

1049 Vadnai ZoltfrnGeza
polg6rmester

t20. Rudabrlnya Viros Onkormfnyzata
3733. Rudabdnya, Gvadiinyi tt 41 .

2488 Szobota Lajos
pols6mester

T2T. Szendr6 Vfros Onkormiinvzata 3752.
Szendr6, Hcisok tere 1.

4062 Tomorszki Istv6n
polgiirmester

t22. Szin Kiizs6g Onkorminyzata 376I. Szin,
Szabads6s ft 18.

738 Otvos Brllint
pols6rmester

123. Szinpetri Kiizs6g Onkormfnyzata 376I.
Szinnetri. DSzsa Gv. 58.

220 Doszpoly Krlroly
polg6rmester

t24. Szuhogy Kiizs6g Onkormfnyzata 3734.
Szuhocv. J6zsef A. rLt 52.

I 184 F6ris Siindor
pols6rmester

125. Tornakf polna Kiizs6g Onkorminyzata
3757 . Torrnakfpolna, D6zsa Gy. 31

LJ Doszpoly Lor6nd
oole6rmester

1 . 4. Mlikod6si teriilete : a t6rsult onkorm6nyz atok kozigazgathsi teriilete
1.5. Torv6nyess6gi ellencirz6st ell6t6 szerv: a Mcitv. I27. $-a szerint a sz6khely szerint
ill etdkes korrnlinyhi v atal.
1.6. Kolts6gvet6s6nek feliigyeleti rendje: a T6rsul6s kolts6gvet6si feliigyeletlIKazincbarcika
V6ro s Onkorm 6n yzat K6pv is elcj Testiil ete 16tj a el
L7. Torzskonyvi azonosit6 szdm 549989

2. A T:irsulds id6tartama:

A Tilrsul6s hatifuozatlan id6re iott l6tre.

3. A T{rsukisra ftruhrizott iinko rminyzati feladat - 6s hatriskiiriik, tev6kenys6gi kiire:

Magyarorszhghelyi onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 13.$-a alapjttn
helyi onkormfinyzati feladat a komyezet-eg6szs6giigy (koztisztashg, teleptil6si kornyezet
tisztasitghnak biztosit5sa) rovar- 6s r6gcs6l6irt5s); biztosit6sa illetve a lakrls- 6s

helyis6ggazd6lkod5s, 6s hullad6kgazd|lkodils megoldrisa. A hu11ad6kokr6l s2616 2012. 6vi
CLXXXV. torvdny (Ht.) 36.$-a alapjiln a teleptil6si <inkorm6nyzatok hullad6kgazdtikodSsi
feladataik ellfiIhsa 6rdek6ben egymilssal t5rsulhatnak.



A T6rsul6s celia a a Motv 13$ (1) bekezd6s6nek 19. pontjdban foglaltak szerinti
kotelezci hullad6keazdillk i feladatai ell6t6s6nak biztositfsa, Iovihbd hat6kony, t6rs6gi

rendszer fenntart6sa 6s fejleszt6se, valamint e c6lkitriz6sekszintii hullad6kga zdiiko d
alapjfin ig6nybe vehetd i Uni6s 6shazai t6mogat6sok el6r6se, ig6nybev6tele 6rdek6ben
a sziiks6ges jogi 6s iigyi el6felt6telek megteremt6se, kiilonos tekintettel a

KEOPl .I.llclI3 Telepii il6rdhullad6k-gazd6lkod6si rendszerek eszkozparklinak
t6se t6rgyri programra.fej leszt6se, informatikai

vonatkoz6 kozszolg|ltatils megszervez6se osszehangolt fejleszt6se, kozos t6rsul5si programok
kialakit5sa abb61 a c6lb61, hdgy u Saj6-B6dva volgye 6s korny6k6n korszeni, az EU komform

jogszab|ly el6k6szit6si fel[datok ellirtilsa, igy kiilonosen: a hulladdk keletkez6s6nek
megel6z6s6re, mennyis6g6dek 6s vesz6lyess6g6nek csokkent6s6re, szelektiv gffit6s6re
vonatkoz6 tervez6si 6s ellen(frz6si, valamint kapcsol6d6 szaktan6csad6si 6s oktat6si feladatok
elliltd;sa 6s a TSrsul6skozigazgat6si tertilet6re vonatkoz6 egys6ges hullad6kgazdfilkoddsi terv
k6szit6se.

re gion6li s hulladekgazd|l i rendszert alakitsanak ki, a megl6v6 rendszert fenntarts6k es

fejlessz6k, 6s a t6rs6gben its6k a felhagyott korszenitlen 6s i11eg61is hu11ad6k1erak6k
projektet dolgozzanak ki, a megval6sit6shoz nemzetkozifelszitmolils6t, korn

pdnziigyi alap timo elnyer6s6re, valamint a t6rsul6s feladatainak megval6sit 6;strttoz

szi.iks6ges egy6b belfoldi pflyfnatot k6szitsenek 6s nyfjtsanak be az <inkormhnyzatok 6s

szakmai befektetcik kozrem{ikod6s6ve1. Ennek mesfelel6en a T6rsul6s feladata a t6rsul6s
kozigazgat6si tertilet6n a hirllad6kgazdillkodhssal kapcsolatos adminisztrativ, tervez6si 6s

Fentieken tirlmen6en a T 6s feladata a T6rsulilsbanresztvevci onkorm6nvzatok 6s szakmai
befektetcik kolcsonos egyiitt
t6rs6gi, region6lis, korszeni
mely mag6ban foglalja a

iiko d6s 6vel az onkorm ftny zatok kozigazgat6si teriilete it itfo 96,

f i rahaszno sitdsht a v 61

lerak6n val6 elhelyezls5t. fentiekhez kapcsol6d6 technikai 6s technol6giai rendszerek
kialakit6sa, az eszkozok a szriks6ges beruhhzitsok megval6sit6sa, az lllegfilis
hullad6klerak6k felsz6mo , a felhagyott hullad6klerak6k rekultiv6ci6s munkai,
hullad6khasznosit6s6nak i eghathrozhsa 6s megval6sit6sa is a T6rsul6s feladat6t kdpezi.

A megval6sitand6
magas technikai 6s

region6li hullad6kgazdSlkodSsi rendszertrek alkalmasnak kell lenni, a

hullad6kgazd|lkodilsi rendszer rnegval6sitisa 6s tizemeltet6se,
szllfird telepiil6si hullad6k szelektiv gyijt6s6t, vhlogathsht,
maradvilnyanyagok korszer[i, az EU szabSly ozhsnak megfelel6

Mindezek figyelembev6tel6rvel a Tagok sajitt fonhsaik kieg6szit6se, hullad5kgazd6lkod6si
feladataik megfelelci szintQn tort6n6 ellirthsa 6s fejlesztese c6Ijdb6l, a szolgilltat6sok
fenntarthat6s6g6nak biztositfsa, a folyamatos kozszolg|ltaths biztosit6sa c6l16b6l tovilbbh a

megfogalmazott c6lok megyal6sithsa, a m6r megval6sitott hullad6kgazdilIkoddsi rendszer
tov6bbfejleszt6se, b6vit6se 6! mrikodtet6se 6rdek6ben Onkom.rhnyzati T6rsul6s keretei kozott
szervezlkkotelezdenell6tand6kozf eladatalkat.

A kotelez6en ell6tand6 teleflril6si szil6rd hullad6kkezellsikozszolgiitat6si feladatok koztil a

mtiszaki infrastukturrilis elciirrisok mesval 6sitirsir a a Ht. rendelkez6seire



A T6rsul6s jogszabillyszeni kolts6gvet6si mrikrid6s6nek
plnzngyi bizotts6g ritj 6n gon{o sko dnak. Tovdbbi szakmai

elleh6rz6s616l
elledcirzesre a

a T6rsul6s tagSar a

T6rsul5si TanScs erre
szakosodott ellencirt is felk

6.4.Int6zm6ny, m6s
rendelkez6sek

ko zo s alapithsdr a, az alaptoi j o gb k gyakorl 6s 6r a v onatko z6

koztulaj donb an 6116 gazdasilfii t6rsas6gok takar6kosabb mii I szol6 2009.6vi CXX[.
torv6ny hatilly a al6 tarto zik.

7. A Trirsulfs szervezete

Trirsul6si TanScs

elncike

TSrsulSsi tan6cs

Szakmai
konzorcium

Pdnzijgyibizottshg

1a
IJ



A T6rsul5si TanScs a Motv. .$-a alapj6n T6rsul6s legf6bb $zerve, mely a T6rsu15s tagtrart

k6p ezd onkorm6nyzatok kd isel6testiil etei 6Ital deleg6lt k6pi4isel6inek az osszess6g6b6l 611.

tasokra is kotelez6ek.Hatirozatu a meg nem jelent

egy tagot deleg6l a T5rsul5si Tan6csba.Valamennyi T6rsult o

A Tfrsul6si Tan6cs
iltruhi"zott, valamint
hatilskorten.

a jelen

yzal

szerzldlsben mesha 6s a T6rsulSs tagSai 6ltal
uodu*oro jogszab6lyok altal t sai6t feladat 6s

I T6rsul6s tagtra 6ltal ir6sban meglratalmazotthelyettes k6pvise16

dont
a

Szav azni szem6lyes e n, v agy
irtj6n lehet.

v 6 gzett tev6kenys6 giikr6l.

A T6rsu16s tagSa az |ltalavfldsztott k6pvisel6t visszahivhatja.

A T6rsu16s Tanfcs megal{kultnak tekintendS, ha a k6pyisel6 testiiletek
j6vfhagyta a meg6llapod6st, fnegv|lasztotta kdpvisel6j6t 6s a il6rsul6si Tanilcs
kimondt a a me galakulfisht.

l.l.l.A T6rsul6si Tan6cs tagaib6l elnokot 6s k6t alelnokot v6l:irszt.

7.I.2. A T6rsul6si Tandcs kizdr6laeos hat6skorbe tartozlk:

a/ dont6s minden olyan - a Projekt c6lok megval6sitSs6n kipri.il - jogiigylet megkot6s6r6l,

mindegyike
alakul6 iil6se

amelyben a T5rsul6s 10.000.000,- Ft-ot, azazTizmllli6 forintotlmeghalad6 mert6kbenvilllalna

visszahiv6sa. A felsoroltak fefadatalkat dilazhs n6lkiil l6tj6k el. i

cl atagokat terhel6 dij 6s ko tel ez ett s 6 g me g6llapit6s a
dlatagkizttrilsf tnak,l6jtagfel]v6tel6nekelhatfxozhsa,
eel a T6rsul6s kolts6wet , 6v v6gi besz6mol6j6nak 6s 6vejs m6rleg6nek elfogadfsa,

! a3.4. pontban foglaltak s ti meg61lapod6s j6v6hagydsa 
i

A c-dl pontokban meghatttrQzottak 6rv6nyess6g6hez T6rsul6pi
(Motv 94 $ (7) bekezd6s.) dotpt6se sztiks6ges.

Tan6cs min6sitett tobbs6eli

A mindsitett tobbs6ghez Ielgalilbb annyi szavazSta sziiks6ges, amely el6ri a

fel6t 6s flz ilItaluk k6pviselt telepiil6sekt6rsul6sban r6szt vev6 tasok Bzavazathtak
lakoss6gsz6m6nak a fe16t.

I

SJZT]
I

tag igen
tobb mint

A Trlrsul6s tagSai mindegyik6t'rek min6sitett tobbs6gri dont6se
a/ jelen T6rsul6si meg6llapod{s j6vShagy6sa 6s m6dosit6sa,
b/ a T6rsul6s megsztintet6s6ndk elhatfuozfsa

L4

ks6ges, az aIilbbi esetekben.



7.I.3. A Tiirsul6si Tan6cs ii16q6t sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal, aTanircs
elnoke 6ltal meghat|rozott id$pontban kell osszehivni. A Tan6cs ii16s6t minden esetben cissze

kell hivni, amennyiben jelen szeruodes 7 .1.2. pontj6ban meghalitrozott k6rd6sben donteni kell,

torv6nyess6gi ellen6rz6si jog$or6ben elj6rva, azt a torv6nyessqtgi feltigyeleti jogokat a Motv
1 2 7 $ -b an fo glaltak alapj 6n glakorl6 Korm6nyh w atal kezdem 6jryezi.

1.L4. A T6rsu16si Tan6csot {z ijl6s napjfrt legalilbb 8 nappal megelSzoen a Tan6cs elnoke,
akadillyoztat6sa eset6n az alelirok hivja ossze ir6sban.

lJ.5.A T6rsu16si Tan6cs ta/laitalkot6 Onkormdnyzatokk6pviselcije a T6rsul6si Tan6csban

e gy szav azattal rendelkezik.

7 .1.6. A T6rsu15si Tan6cs hiltinozatklpes, ha a 7 .l.5. pont al]apj6n meghathrozott szavazati
joggal rendelkezri k6pviselcik l;ragy azok szabilyszenien meghfialmazott helyettes-k6pviselcije
tobb, mint fele az iil6sen jeled van. A T6rsul6si Tan6cs 6rv6nyps dont6s6hez alegalttbb annyi
tag igen szavazata szi.iks6ges, amely meghaladja a jelen l6vci tagok szavazatainak a felet es az

61ta1uk k6p vi s elt tel epiil 6 s ek I f ko s s 6 gs z fiminak e gyharcnadSt.

A Tan6cs hathrozatkeptelen{ege eset6n az eredeti iddpontctt kovetcj '7. napra, illetve a

meghiv6ban megjelolt id6plntra kell a Tanfcsot ism6teltenl osszehivni. (Motv 94 $ (8)

bekezd6s)

A T6rsul6s tagSa fltal a helyettesit6sre adott meghatalmazilS csak egy alkalomra sz6lhat,
melynek hat|lya kiterjed ahalitrozatk6pteler-rs6g miatt megism6lelt tan6csiil6sre is.

J.*-..J-^-^...-.r'^-f,---.^..-.-a-.---|

ha azt b6rmelyik tag a ndpirend egyidejri megjelol6s6vel inditvilnyozza, illetve ha a

7.L9. A Szakmai Konzorci tagSai a T6rsul6si Tanircs ii16s6n tanfrcskozilsi j oggai vesznek
hozzfiszSlhatnak. illetve hozzh keIIreszt. Inditv 6nfi6teli j oguk v n, 6s b6rmely napirendhez

sz6lniuk, ha b6rmely k6pvi aztkdri.

7.i.10. A T6rsul6si Tan6cs jelenl6ti ivet, valamkrt jegyz6konyvet kell k6sziteni. A
j e gyzcikonyv nek Iartalmazni kell a megjelent k6pvisel6k 6s,meghivottak nev6t, a tbrgyalt

ozhs lltyeget, a szavazhs szitm,szeri eredm6ny6t 6s a hozottnapirendi pontokat, a tantt
dont6seket.

A jegyzcikonyvet a Tdrsu i Tan5cs Elnoke 6s a T5rsul6si Tanhcs 6ltal felhatalmazott
szem6ly irja al6. A jegyz6ko yvel az Elnok a torv6nyess6gi f'eliigyeleti jogokat aMotv I27

16 Kormdnyhivatalnak 15 napon peltil megkiildi.$-ban foglaltak alapjin gyak

7 .L1.L. A t6rsu16s tagtrai a t6r$u16s mrikod6s6t - a tttrsulitsi meg6llapodilsban megltalfirozottak
szerint - c6lszenis6gi 6s gazlashgi szempontb6l jogosultak e[len6rizni. A T6rsul5si Tan6cs

tagSai f6l6vente egy alkalorrlmal kotelesek k6pvisel6-testtiletpiknek besz6molni a T6rsul6s

mrikod6s6rcjl, szakmai tev6{enys6gdr6I, mellyel egyrtt tort6nik a 7.3. pontban foglalt
pdnzijgyi ellen6rz6s eredm6nll,dnek 6rt6kel6se is.
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me gb izaths6n ak m e g s ziin d

A Tdrsul6st az Elnok k6pvi
hat6s6gok e16tt.

harmadik szem6lyekkel szemben, valamint bir6s6gok 6s m6s

A T6rsu16si Tan6cs tagtrai 6b61 k6t alelnokot villaszt Az alelnokok seeitik az

munk6j6t 6s teljes jogk helyettesitik az Elnokot. Megb'izatisttk iddtarlamdra a

Inokre vonatkoz6 rendelkez6sek az ir6nvad6ak.

7.2, Az Elniik. a T:irsulis

1 .2.I. A T6rsul5si Tan6cs
fo glaltaknak megfelelcien.

hatrlskor6t nem s6rtve a

kolts 6geke t a p lnzigyi h

7.2.10. Az Elnok koteles
benyrijtrls6ra. K6pviseli a 6rsul6st a kozbeszerzlsi elifiriis

vilasztjQ meg a 7.I.2. 6s 7.1.6. pontban
onkorm6nyzatn6l betoltott tiszts6g6nek,

Elnok
7.2.1.

rij Elnok
az ijgyek

meghatin ozott p6ly |zatok
folvamathban a Kozvetitli

pontban megfo galm azott, az

7.2.3. Az Elnok ellStia aT 6s iigyeinek intezeset. A T6rsuf6si TanScs a t6rsul6s gazdas|gi
feladatainak ell6t6siira Mu tethoz 16tre, amely nem kolts6gvet6si szerv.

7.2.4. A T6rsul6si Tan6cs jogosult az Elnok visszahivlls6ra, valamint az

megvillasztilstra. A kor6bbi Etnot< koteles a vflaszthst6l szSnlitott 30 napon beltil
rntezeset azujonnanmegv6lalsztott Elnok6nek 6tadni, 6s teljes elsz6mol6st k6sziteni,

7 .2.5. A Munkaszervezeten til az Elnok:

a/ irinyitja a T6rsul6s gazdil fLt,

bl gondoskodik a Tilrsuld m6rleg6nek, vagyonkimutat6g6nak, kolts6gvet6s6nek, 6ves

b esz6mo l6i 6nak elkeszi

yr szabillyoknak megfelelSen gazdillkodik, a mrikod6ssel j6r6

1 6s tago k p 6nzij gy r ho zz 6j 6ru1 /4s 6nak terh6re abb 6 I f e dezi.

7.2.8. Az Elnok jogosult m I lemondani. Az itj E]tnok megviiaszt6s6ig koteles a

T6rsul6si Tan6cs Elnoki shval jhro kotelezetts6gqit ell6tni, koteles a T6rsul6si
Tan6cs ti16s6t a lemond6st6l sz6mitott 15 napon beli.il osszehivni, aki megvillasztja az uj

7.2.9. Az Elnok feladatainaktellltdstthoz szak6rt6t is ig6nybe vehet a Trlrsul6s kolts6g6n.

jelen szerzodls 6.2.2. pontjdQan

7 .2.6. Az Elnok az rlyen tisztb6get betoltci szem6lyektcjlelv6rhat6 gondoss6ggal koteles eljSrni.
Kotelezetts6g6nek megszeg{sevel a T6rsul6snak okozott kVrlrt a polghd' jog szabfilyai,
v al amint a v onatko zd j o gszab ftlyo k s z erint fel el.

7.2.7. Az Elnok a T6rsul6s fev6teleivel a Penzigyi Bizotts6!, valamint a T5rsul6si Tan6cs

ellencirz6se mellett a Mun|<aszewezettel egyiittmrikcidve, on6116an, a T5rsul6si Tandcs
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Szewezet (KSZ) 6s a Kozb$szerz6sek Tanicsa fel6. Al6irja a kozbeszerz6si pflyhzatokon
nyertes cdgekkel kotend6 szer]z6d6seket.

Az Alelnokekre egyebekben 4z Elnokre vonatkoz6 szab6lyok u4 ir6nyad6ak.

7 .2.1I. Az elnok megbizilsanlegsziinik:
- onkorm6nyzati tiszts6g6nek lmegszrin6s6vel,
- az 6t deleg5l6 onkorm6nyzal6ltal tort6n6 visszahiv6ssal,
- a T6rsul6s TanScs 6ltal 1'rrrt6h6 visszahiv6ssal.
- lemond6ssal,
- elhalfloz6ssal

A Tan6cs alelnok6nek meglizatdsi idcitartamhra az elnokre vonatkoz6 rendelkez6sek az

- a T6rsul6s TanScs 6ltal 1'rrrt6h6 visszahiv6ssal.
- lemond6ssal,
- elhalfloz6ssal

A Tan6cs alelnok6nek meglizatdsi idcitartamhra az elnokre vonatkoz6 rendelkez6sek az

ir6nyad6k.

A Tan6cs alelnoke az elno! munk6j6t segiti, illetve akadilIlloztat5sa eset6n - a T6rsu16si

Tan5cs Sltalmeghathrozott h{lyettesit6si rendben teljes jogkorrbl helyettesiti.

7 .3. P 6nzig.vi Bizottsf g

^1.i-;;- ^^-,A1 ^--+;^ ^ D6--ii^-'.;

ir6nyad6k.

7.3.1. A T6rsul6si Tan6cs tdgtrai koziil az Elnok javaslata alqpjin megvftlasztla a P5nzigyr
Bizotts6g 9 tagSht. A P6nztiglr BizottshgtagSai koziil Elnokot v'6Iaszt.

odik a T6rsul6s jogszabhlyszeni kolts6gvet6si mrikod6s6nekA P6nziigyi Bizottsitg
ellencirz6s616l.

A P6nzrigyi Bizottshg
tort6ncj gazdSlkodhshl,

szerv ezeten kereszti.rl

a T6rsu16s p1nztfrii,
ellenlrzi az Elnok gqzdas|gi

t a T6rsul5s konyveibe betekinteni,
6ru6llominy6t,szerzld6seit6bbanksz6ml6j6tmegvizsg|lhatja.

mulaszt6st tapasztal.

A P6nziigy BizottsSg tagja npm lehel az Elnok, valamint az Alglnok.

koteles a T6rsp16s tev6kenys6 9616l keszitett7.3.2. A P6nztigyi BizottsS
beszSmol6t valamennvi k

dvente egyszer koteles a T6rsplas tevekenysegerdl keszitett

el6-testtiletnek megki.ildeni. A rT6rsult onkormSnyz atok 10oh-

6nak inditvinyira a Pdnzi Bizotts6g koteles az inditv inyban meghat itr ozott ell en6rz6st

lefolytatni.

7 .4. Szakmai Konzorcium
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A T5rsul6s jelen
6rdek6ben Szakmai

3. pontj6ban meghathroz6sra keri.ilt feladatainak teljesit6se
segits6g6t veszi ig6nybe, melynek tagai:

EHG Hulladlkgazdfi Zrt. k6pviselcije
CIRKONT Hullad6kgpzd6lkoddsi Zrt. k6pviselcij e

Ozdi Hullad6k isi Kft. k6pviselcije

A T5rsul6si Tan6cs. valami a Szakmai Konzorcium tagSal, a

pontj aban me ghathr ozott fel alainak telj esit6s e s or6n val amennyi
me gvitat, haI6r ozati j avasl v6lem6nyezi.

].
2.
a
J.

A projektek megval6si val elk6szitend6

T6rsul6si meg6llapod6s 3.

l6nyeges k6rd6st egyeztet,

l6tesitm6nyek iizemeltet6s6vel felmeri.ilci

koteles a Szakmai Konzorcium t5mogatovalamennyi l6nyeges k6rd
s z akv 61 em 6 ny 6t b eszer ezni.

a TanScs

7.5. Munkaszewezet

A t6rsul6s munkaszervezeti fi a t5rsul 6s s z 6khel yo nk ornfny zata, Kazincb arcika V 6ro s

OnkormSnyzatalfitla el, mel)i feladatok ellfitfsfra 3 f6 kiilon kijelol6sre kertil.

A Munkaszervezet az nhdk feliigyelete mellett keszitr el6 a T6rsul6s mrikod6s6vel,

fenntafi6s6val, iizemeltet6sdvel, el6irhnyzat felhaszn6l6s6vpl, el6irfnyzat-m6dosit6s6val,

vagyondnak hasznillattwally hasznosit6s6val, a keszpenzkezel6ssel, besz6mol6si

kotelezetts 6ggel, beruh6z6ssa,[ kapcsolatos feladatokat.

A Munkaszewezet3 tagb6l all
- gazdas 6 gr, miszaki v ezeto, ]v al amint admini s ztr6tor

A T6rsul6s alkalmazottaina{ jogviszonyhra a kozszolgiiati rtisztviselcikr6l szol6 2011. 6vi

CXCX. torv6ny, tovhbbh afzal osszhangban a Munka Torvdnykonyv6rcil sz6l6 2012. 6vi I.
torv6ny egyes rendelkez6sel az ir6nyad6k. Egy6b foglalkozt'atfsa irhnyul6 jogviszotyra a

Polg6ri Torvdnykonyvrcil sz6[6 1959.6vi IV. torv6ny azthnya!6.
A t6rsul6s alkalmazottai fele[t a munk6ltat6i jogkor gyakorl6S6ra a thrsulils elnoke jogosult,

azzal, hogy a Munka Toru6fykonyv6rcil sz6l5 2012. 6vi I. tdrv6ny 207 * (2) bekezd6s6ben

foglaltak tekintet6ben is a T61sul6s Elnoke gyakorolja a tulajdqnosi jogokat.

7.6. Kiilts6gvetdsi Irrinyit6 $zerv

A T6rsu16s tagjait k6pez5 [ntormanyzatok jelen meg6llapod6s elfogad6s6val a T6rsul6s

kolts6gvet6si feliigyeleti szerVek6nt
- Kazinch arcika V 6ro s 6nto {man y zatinak K6p vi s el 6 T e stiil etdt j elo lik ki

A feli.igyeleti szerv koteles lnamnaztart6sr6l sz6l6 20Il.6vi CXCV. torv6ny, valamir:/' az

|llamhhztarlfsi torvdny vlgrehajtilshr6I szolo 36812011 (XII. 31.) KormSny

rendeletrendelkez6seiben fogfialt kcitelezetts6geinek eleget tenni.

8. A Tdrsulfsra itruhdzott iinkorminyzati diint6si jogkiir
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A T6rsul6s tagSait kdpezS onkorm6nyzatok kepvi sel6-testriletei sziiks6g szerint az

Motv. 42.$-6ra is - aonkorm6nyzati rendeleteik idejri m6dosit6sa mellett - figyelemmel
T6rsul 6sra ruhhzzik az alilbbi t 6s hat6skoroket:

a) jelen szeru6d1s 3.4. pontji me ghaIlr ozott S zakmai Konzorciummal val6 meg6llapo d6s

megkot6se, a T6rsul6si T jovhhagyitsa eset6n

b) jelen szerzSdds 3. pontj6b
szerzodlsek megkot6se,

me ghathr ozott feladatok telj esit6s6vel kap csol ato s tizemeltetci i

c) jelen szerzcid6sben a T5[su16s feladatainak elllthsa 6rdek6ben a T6rsul6si Tan6csra

T6rsul6shoz jrrrteno csatla valo hozzitjilrulfnhoz. A T5rsu16s jogosult az otszhg

hatfratn tul, ktilfoldi o k onkorm6nyzataival a 3. pontban meghathrozott feladatok

teljesit6se 6rdek6ben meg6llafod6st kotni.

9.2. A Tdrsul6shoz csa a naptfirr 6v e1s6 napjilal lehet. A csatlakoz6si szinddk

kinyilv6nititsithoz a t5rsu kiv6n6 k6pvisel6-testiilet 6 tr6nappal kor6bban mincisitett

tobbs6ggel meghozott ha sztiks6ges, melyrcil a T6rsulSsi tan6csot 6rtesiteni kell' A
hathr ozatb an kotel ezci en ro
megval6 sit Ssfttoz r6esci kol

ist nyer, hogy a testi.ilet elfogadja a t6rsul6s c6ljait, a feladat
tsi hozzhj 6ru16st bizto sitj a.

A csatlakoz6s telies el eset6n a t6rsul6si megdllapoddLst a tagok kor6re vonatkoz6an

m6dositani kell 6s av|ltozits VtAK-hoz be kell jelenteni.

10. A Tdrsul6s, tagsdgi vi ny megsziin6se

10.1. Jelen T6rsul6si Mee611 megszrinik:

a.) a tagok mindegyik6nek m nSsitett tobbs6ggel hozott dont6s6vel

b.) ha atagokszttmaegy
c.) bir6sdg jogercis dont6se a

d.) ha a t6rsu15s jelen n me ghat6r ozott feladat6t telj esitette,

e.) az onkormhnyzali 6s vonatkoz6 jogszabSlybanmeghathrozottesetben.

10.2. A T6rsul6s megszrin6$e eset6n a tagok elsz6molni kcitelesek. A megszrin6s eset6re

tulaj doni h6nyadok szerinti obztatlan kozo s tulaj don5ba kertil.

a

9.1. A T6rsul6shoz tortend bsatlakozSsr6l a T6rsu16si Tan6os hatfuoz 6s hagyja azt j5v6,

krzfuolag hullad6kkezel6s 6$ kornyezetv6delmi feladatok ellindsa 6rdek6ben csatlakozni

kiv6n6 azon - megyei avaly megyehat6ron trili - onkormhnyzatok k6pvisel6-testiiletei

szdmhra, akikkel a mriszaki kapcsolat m6r megvan, illetve az kialakithat6, 6s akik jelen

szerzSdestmagukra n6zve teljes m6rt6kben kotelezdnek ismerik el. A T6rsul6sban r6szt vev6

k6pviselcitestiiletek mindeg!flk6nek mincjsitett tobbs6g6vel hozott dontdse sztiks6ges a

vonatkoz6 e1sz6mol5s tekintbt6ben a tagok az alilbbiak szerint 6ilapodnak meg. A T6rsul6s

megsziin6se eset6n a T6rsul6! tulajdon6ban 5116 vagyon - aSzakma Konzorciummal' illetve

iizemeltetdkkel tort6n6 elsf6mol6s ut6n - a t6rsult tagok lakoss5gar6nyosan szttmitott
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A kiv616 tag dont6se megiozatalakor koteles a thmogathst szerzod6sek (p1: ISPA) ide

vonatkoz6 pontj ait fi gyelembb venni.

10.4. A TSrsul6si Tan6cs lfgal5bb hat h6nappal kor6bban min6sitett tobbs6ggel, hozott
hathrozathval a napthri 6v utdls6 napjhval - december 3l-i hatilllyal - kizhrhatja azt a tagot,
akr a meg6llapod6sban foglplt kotelezetts6g6nek ism6telt fslhiv6sra hat6ridciben nem tett
eleget.

Ilyen fontos oknak mincisiil f6ld6u1, ha aplnzigyihozzdjfirul6stag ameg|llapod6sban vtllalt

lehet. A Motv. 89.$ (2) bek{zd6se alapjfn a kiv616sr61 sz6l6, mincjsitett tobbs6ggel hozott
dont6st a k6pvisel6-testiilet 1{ga16bb hat h6nappal korabban koteles meghozni, 6s a T6rsul6si

Tand:ccsal kozolni.

Kiv616s eset6n a kiv516 tag iltal nyrijtott p5nz:ijgyi hozzttlhrulits a T6rsuliis tulajdonaban

marad.

Kiv6l6s eset6n a tag koteles I t5rgy6vi p6nziigyi hozzhjilrul6snak megfizet6s6re 6s koteles a

kiv6l6s6val a TSrsul6snak jogpllenesen okozott kdr teljes koni megt6rit6s6re.

kell.

11. Egy6b rendelkez6sek

Jelen meg6llapod6s a mindeir tag iltal tort6n6 alttirhsitnak napjhn, - ha ez nem egy idijben

tort6nik - a legk6s6bbi al6ir6$ naplitnllphathlyba.

Az Elnok koteles a T6rdul5si meg6llapod6st a torv6nlress6gi feltigyeletet gyakorlo

Korm6nyhwrtalhoz tort6nci benyitjt6st kovet6en a Magyar Allamkincstfnhoz benffitatniI\UIITI4ITJIILV qLqrtLVL LVrrVuV uvrrJ eJLseL

torz skonyv i ny llv 6ntart6sb a'/ 6tel 6rd ek6b en.

A T6rsu16s bllyegzSje: korbplyegzl a titrsul6s nev6nek feltiintet6s6vel, melynek k<izep6n a

tdrsul6s embl6m6j a van.

A Tagok vit6s k6rd6seiket el!6sorban tSrgyal6sos riton, egSrmds kozotti egyeztet6ssel kis6rlik
meg rendezni, ennek sikerdelens6ge eset6n a Tagok kozott a tarsul6s mrikod6se sor6n

felmertil6 vit6s k6rd6sekbed a kozrgazgatSsi 6s munkaiigyii bir6s6g dont a Motv.92.$-a
alapjin.. Az egyrn6s kozodti egyeztet6sekbe Tagok kotelesek bevonni a torv6nyess6gi

el1en6rz6st ell6t6 szervet. S.gyeztet6seik sor6n a Tagok jogosultak medi6tor (kozvetit6)

p lnzigyi ho zzhj 6ruI6s 6t nem frzeti me g.

Akizirlstmegel6z6en az Elrlok k6t alkalommal koteles a teljesit6si hatttrid6 meg|llapithshval
felhivni az erintett k6oviselci-testiiletet.felhivni az &intett k6pviselci-festiiletet.

A tagkivfllsfua vonatkoz6 tpzabalyokat a tagkrzhr6sa esetdn is 6rtelemszerien alkalmazni

szolgiltaths6t i g6nybe vennl.

20



Jelen Trirsul6si mes6ll
helvi onko rmhnvzatair ol
sz6l6 2011. 6vi CXCV. t0
(XII. 31.) KormSny rendelet

A fentiek szerint a jelen T
k6pvisel6 testiileteinek
dont6se alapjhn eredeti
hathrozatszfimfinakfelttint

20II. 6vi CLXXXIX. trirv6nv: valamint az fillamhhztartisr6l
y, illetve az illlarrrhtntart6s mrikpd6si rendj6r6l s2616 36812011
irhnyad6.

itett tobbs6g6 hatilrozattal hozphI j6v6hagy6 6s felhatalmaz6

6s csatol6s6val.

21

nem szabillyozott k6rd6sekben els6sorban Magyarorszilg

meg6llapod6st a tagok k6prlisel6i - a tag onkorm6nyzatok

yban j6vdhagy6Iag alilirthk a ddnt6s d6tumiinak 6s



KIVONAT

Saj 6kaza Kozsdgi Onkorm6nyzat k6pvisel6-testtilet6nek 20 1 3. szeptember 17 . napjan
megtartott nyilt i.il6s6nek j egyz6kcinyv6b6l

ek92 /2013.
Ji TA

Tirgy: Saj6-B6dva Volgye 6s K<irny6ke Hullad6kkezel6si Onkormrinyzati T5rsul6s
m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt T6rsul6si Meg6llapodds6nak elfogad6sa

Sai6kaza Kozs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilete a ,,Saj6-B6dva Vdlgye 6s Korny6ke
Hulladdkkezeldsi Onkorm6nyzatr Tfnsul6s TSrsul6si Meg6llapod6s6nak m6dosit6sa" cimri
e I o terj e szt6 st me gt6r gyalta 6 s mi no s itett tribb s6 g gel az alilbbi hatdr o zatot ho zta:

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselotestiilete min6sitett tcibbs6ggel rigy dont, hogy a
mell6kletben szereplo, Saj6-B6dva Volgye 6s K<irny6ke Hullad6kkezel6si Onkorm6nyzati
T6rsul6s m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt T6rsul6si Meg6llapod6sSt elfogadja.

Felelos: Stef6n L6szl6Pols6rmester
lJatiridf: azonnal

Tdth Abet
jegyzf

Dy. Caenke Antsl
j egyzdkdnyv hitelesftd

A kivonat hiteldiil

Stffin Ldszld
polgdrmester

Sdrossy Sdndor
jegyzdkdnyv hitelesftd

m6dositisokkal ews6ses szerkezetbe foelalt Tdrsulfsi Mesillapodfs6nak elfoeadisfr6l

BudaiZolt6nnd
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1. sz:imri mell6klet
Az ajflnlatot az al|blti eszkiiziik beszerz6s6re k6rjiikl

Megnevez6s Brutt6
mindtisszesen

komplett f6liasftor

Saj6kaza, 2013. augusztus 1 5,

/1-l', -,, l'/**q
t"

T.gYFIlyr n ir i1 2008, KFT.
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Bigindo Zhuvas Amen Kozhasznri Kulturrilis 6s sportegy
3720 Saj6kaza Raik6czi rit 29.

sportegyeslet.bigindo@gmail.com i

saj6vo I gye Ta ka rd kszcivetkezet : ss 4ooztt - 1,ro4o22o - o0o0oo00

Tisztelt Steflin Liszl6 polg6rmester fr!

A Bigindo zhuvas Amen Kultur6lis 6s Sportegyestilet elncike,
nev6ben azzal a k6r6ssel fordulok Onh<iz, hogy amennyiben
tevdkenysd get thmo gatni sziveskedj 6k.

Big|.40 Zhuvrs Anen Kdzhmznri

. _ 
Iftltur{lis 6r Sportegrmfi ht

A mell6kelt tfblinatban a lehets6ges felmeriil6 kiilts6geinket klthatja!

Bigindo Sportegyesiilet 2013-as 6vi tervezett kiaddsa

Kiilts6g megnevez6se Megyei lll-as bajnoksdg
20t3l20t4-es szezon

Nevez6sidij 70 000
titittittseg 245 000
Bir6ivezet6idij 154 000
Uuito 184 000
Tisztit6szer 1L0 000
Oryggi igazolSsok (ifi, fetn6tt) 1"20 000
Focipdlya rendberakds 80 000
Kdnyvel6s 180 000
6sszesen 1 143 000

Mivel tudjuk, hogy az Onkormrinyzat anyagilag nem 6ll jd,l, birmennyi timogat6st
szivesen fogadunk.

Tisztelettel:

s(Q.Sajdkazar
Addszdmr iB0zisi6i.dd

az egyesiilet 6s a foci csapat
lehetos6ge van, M egyestilet

Rdk6czi 6t 29,
1-05 \q-s-<r>

-ffim:*ffifi#rlr-

elniik

Sajdkuza, 201 3. szeptember 1 1.

tla ioriiu;



Napkozi Otthonos Ovoda
Vezetoje
3720 Saj6k aza P apszer rrt 2.

Ikt. sz6m: 52-88212013 Tirgyz maxim6lis csoport letszftmtirlldp6se

Ktizs6gi Onkormf n yzat P olgirrmestere
Stel'6n Lr{szl6
-3720 Saj6kazaPetflfi S. u.2.

Tisztelt Polgdrmester rir!

Napkdzi Otthonos Ovod6nkban a 201312014 nevel6si 6vre 119 gyermek van nyllvtntutva.
Papszer riti Ovod6banJ0 gyermek, S6lyom telepi Ovoddban 49 gyermek van beirva.F,z a
letszitm 6v kozben novekedhet, rii beiratkozt,smiatt.

Ovod6nkban jelenleg kdt 6vodli csoport van, ahol a maxim6lis l6tsz6mot 6t16pjrik.

| {:lqpofqtf!y-___- --l
I Patrszer fti Ovoda I i ;

l@ i ,r(iltagletszarn.; I 18 
i_i____l

I N,{ocorg6 Vlack6 csoport I Z5 i 24 |

i fiijndiirgii csoporl | 25 | 27 |r------. + ____..I___ |

I S,qlvo_rn tetrcpi C)voda I I I

I t{{p'ssq cw1s{__ 2s I z+ 
|

i_!f 'pqjE',.s[" 
--- -*T- x 

-- t ___- 26_ ___ _]

A 2011. 6vi CXC tiirr*6ny a Nemzeti kiizneveldsrfil ,,25. $ (7) Az 6vodai csoportok,
iskolai oszt6iyok, koll6giumi csoportok minim6lis, maxim6lis 6s 6tlagldtsztmat a 4. melldklet
hatdrozza meg. Az dvodai csoportru, iskolai osztdlyra, koltdgiumi csoportra megtillapitott
muximdlis l4tszdm a ne.veldsi dv, illetfleg a tan[tdsi dv ind{tdsdndl a fenntartd engeddlydvel.
legfbliebb hfisz szdzaldkk&l dtldphetf, tovabbd fiiggetlentil az inditott oszt6lyok, csoportok
sziiniatol, akkor is, ha a neveldsi ev,tanitdsi dv sor6n az,6j gyermelc, tanul6 6tvetele, felv6tele
Lniatt irxlokolt..."

J'rgl'trlrl llolgarmester tJrat, a maxinrd.lis csoportlltszfxn 6tl6pdsdt a torvdnyi eloir6soi<nak.
inegi'elel6en engedelyezni sziveskedj en.

Tisztelettel:

;;;;"ffi;s
6vo da v eze't6" f".',,'1aL9

Sai6kaza, zAn. szeptember lb.



# Oszttily- ds cs op ortldts zdmo k

#
AB

#
I rntdzm6nytipus/oktat6si forma oszt6ly- 6s csoportl6tsz6mok
cF

2 B+.
mlnlmum

#
t r:rJ {,j1, Orlet 13

#
43i2 Gy6gypedag6giai 6vodai csoport, iskolai 

"r osztdlv f
#

5 Altalwtos iskola 1-4. 6vfolyama 14

#
6 Altal6nos iskola 5-8. dvfolyama 14

#
7 Gimndzium 6s szakkcjz6piskola 26
#

8 Hat 6s nyolc dvfolyamos gimn6zium 26

#
9 Szakiskola elmdleti k6pz6s 16

#
10.rrr L1:\\:ruoiskola, 

szakiskola gyakorlati 
6Kepzes

dts

I I Alapfokil miivcszeti iskola,i I 
zenemuves zeti dg 6

#
t) Alapfoku mrivdszeti iskola, egydblz ---,,-.1.,. -DJ -" 

8muveszetl as

#
i3 Mriveszeti szakkrizdpiskolakcizismereti 14

Hh

I4.u! Mrivdszeti szakkoz6piskola szakmai 
6elmelet

HF
15 Kolldgiumi nappali foglalkoz6s 1g

HF

1 6 Kollegiuini djszakai feli.igyelet
dptiletenkdnt 6s nemenkdnt

#
1,j Hidprogramkcretdbenszervezetl.
ll ^-,,.1 8osztaty

BB
maximum

23

t3

27

27

34

34

28

I2

15

20

29

29

26

t20

10

BC
6tlag

2{}

9

aaLJ

aaLJ

28

28

aALA

10

I

10

aaZJ

10

25
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Kezdem6nyez6s

Als6zsolca vd'ros I(6pvisel6-testiilete 2008-ban nyilt lev6lle1 fordult Szili Katal inhoz azorszdggyilds akkori elnokdhez. E levdlben felhivtuk a dcint6sho zoinkfigyelm6t azol<ra at6rsadalmi 6s f6leg oktat6si-, szoci6lis probldm6kra, melyek egyre rrilyoJuuu *6rt6kben
varurak j elen telepril6stinkon.

Leveliinket emellett tov6bbitottuk vS.laszt6kenilettink akkori orszftggyilesi kdpvise l6jehez,ndhdny miniszterhez, arra szilmitva,hogy azabban fograltakkd vegre"riatatcii< el kezdenekkomolyan foglalkozni.
Ndh6ny vdlaszlevlllrkezett, amelynek tartalmfn ugyancsak megdobbentrink, mert avdraszt ad6k onnan a messzi t6volb6l megmagyarttztak nekriJ<,;"tt;.dil" r,"* j6l l6tjukazt ahelyzetet, amelyet mi nap mint nap megtapasztalunk. Sajnos J, 

"gynugy 
t uourc voltsz6munlra, mert azuttnis b6rhol, bdrmilyen f6iumon rdl<ivdntukirfnyitania figyelmet

ezel<re a srilyos probl6m6kra, akkori felelos vezet6ink vfiaszrasem m6ltattak bennunket.
ugyanaldcor a kezdemdnyezdsrink - drdekes m6don - rendkivi.il nagy pozitivvisszhangra
tal6lt, mert az orczag minden ft'szdrbr- csongr6dt 61 zalaig- erke#lr akezdemenyez6srinket
t6mo gat6 vi sszaj elzdsek.

A levdl megir6sa 6ta eltelt imm6r cjt 6v 6s az6ta sok minden megv6ltozott. Ha lehet
mondani, ahelyzet sold<al sirlyosabb, afesziiltsdg j6val nagy obb, i,el6gedetlens6g
fokozottabb, mint ald<or volt. Ez6rt - vdgs6 elkes-eredettseitinknek ds ag"godalmunknak
hangot adva - rijabb seg6lyki6lt6ssal fordulunk onok fel6.

Az elmirlt hdt tortendsei rijra affa az elhatdrozttsra juttattak benni.inket, hogy ism6t
hallassuk a szavunJ<at.
A napokban Als6zsolcdn bdk6s id6s 6llampolg6rokat fenyes nappal t6madtak rneg cig6ny -
szemmel lfuhatoan- rdszeg emberek.

Az esem6ny elozmenye, hogy az onkormdnyzatnill aznapvolt a seg6ly kifizetds. Ekkor
az€tt 

'Ihetetlen 
a teleptilds, mert ilyenkor a vencl6gl6t6 egysdgekben Jr"gety"r.ttek egy rdsze

- sokszor csal6dtagiaildcal egyiitt - szorukozik, italozik ,liajd-ahazafele ieiet6riton 6s alak6kdrnyezetlben az 6ltal6nos viselkeddsi kultirr6t -"iloru" botranyosan viselkednek.
Folyamatos a lakoss6gi 6szrev6tel 6s jelzds, hogy tegyiink valamit a csend- es rendhaborft6

egydnek ellen.
Mi6ft ds meddig vagyunk kcitelesek elturni ezt azid6r6l id6re megismdtlod6 6llapotot?!

Egydrtelmuen 16tjuk, hogy a segdlyek, szoci6lis juttat6sok jo resze az italboltol<ba kerril.Az egyre bovril6 t6rnogat6sok - idedrtve a gyermekek ut6n j6i6 juttat6sokat is - ellen6re sok-
sok dv alatt semmit nem javult az &intett rdteg helyzete.

Teleptildstinkon mindennaposak a betdresel, teimdnylop6sok. sajnos err6l - mint ahogyan
a fent emlitett vereked6srol sem - nem irnak azrijs6gokiett6l nem hangos am1dia,pedig ez
nem csak Als6zsolca, hanem az egesztdrsdgiink oridsi plobldm6ja. Egi-"gy lop6s onma g6ban
val6ban nem olyan mdrtdkri, mint egy tdbb;ili6s ad6csal6s, de az ell-opoi"OrtOt U.n minden
esetben sok-sok munka 6s falads6g van, amely forintokkal nem mindig m6rhet6. A m6sok
kdtdta eikovetett brincselekmdnyeket, a faradsdgos munk6val megterm"etr t mezigazdas1gi
termdnyek eltulajdonit|sffi, a zoldsdges kertek feidirl6s6t, a gyrimolcsflik letarol6s6t a
legnagyobb j6indulattal.sem lehet,,megdlhetdsi btinozdsneklineyezni, mdg akkor sem, ha amindenkori dontdshoz6ink ezt er6ltetik r6nk. trlyen sz6munkra nem ldtezif atimas
tulajdon6t, drtdkdt ellopja vagy rnegkiirositja, annak igenis i<omoly bilntetdsben kellene
r6szesrilnie, mert csak fgy lesz ennek visszatart6 ereie.



Als6zsolc6n megjelent a ,,Xxr,szhzadi sdsl<ajards", Tal6n ez alegtalill6bb kifeje z6s ana ajelensdgre, amikor ?0-39- f6reg gyermek 6s fiatalkorir - szem6ly zs6kokkal, nagyszatyrolrkal gatlSstalanul betodul a telepulds hat6r6ban 16v6 kukor icatablaba 6s mfnsaszLmralopja a f6zntvalo kulcoric6t, A mez6orSk minclennapos kiizdelmet vivnak amezogazdas6gi
tertileteken ezekkel a szemdlyekkel a bdkds,-dolg ori, ,"orgulmas emberek 6itai megtermelttermdsek meg6rzdsdben. Nem kivdtel ez al6ra kozfoglalkJztatasi program k.sr:et6ben azdnkormanyzati tenileteinken termesztett zdids6g r"n]M6r. eztis 6riz{etni.ink kell,haazt
lkarjyk, hogy a konyh6nlal 

!s maradjon valami. A t6lt6l el6re rettegrink, mert mdr akeftekben 16vd gyiimolcsfaink sincsenek_biztons6gban, g6rnliLo, gftl6stalanul kiv6gj6k 6sellopj6k afi$.'hahideg van 6s nincs trizeld. De uglanigf .ituniL a'i<eritds, 
" 

iynr., de sokszormdg egy-egy diszno is 6s m6g hosszan lehetne tiytutii aieisorol6st alcar' az.on1<orm6nyzati
intdzmdnyek drtdkeinek eltulajdonit6s6val,kfuokozasa,uur ir, 

-^--*"- *'* :-sY^ 
:

Mikor lesz erurek vdge? Akik az orsz6gunkat iranyitjdk*iLo, veszik vdgre 6szre,hogy ezigy nem mehet tovabb?l Nem volt eleg into p6lda u rir"nveteni id6s ferfi esete?l Mi nemszeretndnk, ha n6lunk is ilyen helyzet ailna e16! Vdgre teii kellene valamit azoknak,akiknek
erue m6djuk ds lehetosdgrik vanl
Mi is szeretn6pk csendesen, b6k6sen tolteni napjainkatl

- Megtapasztaltuk_a rend6rs6g folyamatos jelenldtdnek j6t6kony hat6s6t amikor Als6zsolc6n
l6t1gj.o1t,u KMP 

fo.da' 
K6rjrik ennek a visszaaili tdsat, vafy on6ll6 Rend6r6rs l6trehoz6s6t!

uiabb munkaheiyek kellenek. Ne csak az_ onkormdnyin attutbiztosftott munkahelyjellltse uz egyetlen.*iilib.o1 ad6d6 jovedelemfo rrilstlz6rintetr rdtegneki 
''

Kdrjiik a szoci6iis :ll{6s] rendszer gyokeres 6tal,akit6s6to1y m6doi ,hotgy azne
osztdnozzon senkit a felel6tlen,gyermekv6ilal6sra. A gyermekek neveldsd i" sza*.
t6mogat6sokat az olctat6si, neveldsi tntezmenyet< kapjik, ahol aztfelelosen, jondosan vai6ban
a gyermekek nevel6sdre lehet fordftani!

Elfogadjuk 6s t6mogatjuk a korm6nyzati sz6nddkot a jdrasihivatalok kralal<it6sa, az
egdszsdgrigy, oktat6sugy ds sok mdr teriilet trtalakitilsa,korszeriisitdse, racion altzitl;sa
tatgyfiban, B6rmennyire fontos 6s nagy horderejri, komoly er6feszitdst kiv6nnak ezek onokrdszdr\l, sz6munkra mdgis eltdrptilneli a mi protl6m6ink mellett. Ugyanis mindezek hat6safolyamatos anvalik erczhetove sz6munkra , de a sajatlak6kornyezetrinkben felldp6 gondokat
sokszorosan feleroscjdve; napont a tapasztaliuk es lrezzrik, Ezek a gondok or proUfenl il< az id(5mirl6s6val azonban egyre csak szapor.odnalc.

Ebben kdri'a segitsdgtiket ds hatdkony intdzked6siiket Als6zsolca lakossagal

Als6zsolca, 2013, augusztus 05.

Als6zsolca v6ros lak6i nevdben:

Zsiros S6ndorn6
poig6rmester



Alulirottak egyet6rti.ink 6s t6mogatjuk a mell6kelt kezdemdnyezdst, mely azAls6zsolc6n
kialakult kozbiztons 6gi helyzet javitilsfrair6nyul:

N6v Lakcfm Al6frr{s



sajdkaza Ktizs6g Roma Nemzetis6gi onkorm inyzata
3 720 Saj6k aza p et6fi ut 2.

T:irsy: Kozetkeztet6s a helyi 6ltalinos iskol6ban

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
Tisztelt Stefrin Liszl6 polgdrmester rir!

Tisztelt T6th Abet jegyz| firl

Alulfrott Sajtikaza Kiizs6g Roma Nemzetis6gi Onkorm'dn yzata, azzal a k6r6ssel
fordulunk onhiiz 6s hivatalfhoz, hogy az Sitalilnos iskolai kozetueztet*r.t kapcsolatos
terryeird I tdjfikoztatri s t kiildj ii n meg r6sziin kre.

A nyd'ri 6tkeztetdssel kapcsolatban tobb sziil6 keresett meg minket azzal apanasszal, hogy akapott 6te1 gyakran megsavanyodott, ehetetlenn6 viilt mire a gyerekeik kezebekenilt.

Ezzel kapcsolatb an m/tr egyszer Juhdsz Lhszl6n6 intezmenyvezet|vel a kapcsolatot felvethik,
6s ig6retet tett, hqgy az 6tkez6ssel kapcsolatos panaszokat jglzi az 6telk6szii6 c6gnek,

A Belik f6le konyha megsziin6s6t kovetcjen nem tudjuk, melyik .eg rogu a gyeimekeink
6tkez6s6t biztositani. A sail6ktcjr azt .hallottuk, hogy ugyan azon ceg1ill fbg 1rkezni az6ltal6nos iskol6ba az eb6d, Bmely anyfut 6tkeztet6st hiia el. Ez ellen aliliihsgyiir6st v6gezrek.

Mell6kelt 10 db al|iro iven a sztil6k a ielenlegi 6tkeztet6st biztosit6 c6g ellen gyrijtottek
altitdst, 

Tnnak rem6ny6ben, hogy friss 6s ehetd 6tkez6st biztosit a gyeniek ek sz6m6ra azOnkorm6nyzat.

Mivel az 6ltal6nos iskolakban ktitelezd az, egesz napos oktat6s, szeretndnk onoket megk6rni,.,hogy t6j6koztassanak minket areggeliztet6s, eb6deltet6s 6s LtzsonnLztatas terveircjl. .

Saj6kaza, 2013.augusztus 29.

Tisztelettel:

Lazi Istvrin Jiinos
RNO
Elnrik



ril6sre

Tisztelt k6pvisel6-testtilet !

i:l:f:l Kdr:,"ff 6nk9ry6nyzat kfipviseld-testtilete 6vek 6ta tdszt vesz a Bursa Hungarica
Unkormfrnyz ati O sztond ij p dly inatb an.
Az onkorm6nyzatok szfrnttra a Bursa llungarica Osztondijrendszerben val6 r6szv6tel
onk6ntes.
Az EPER-Bursa rendszerben a pillydzok a rcgisztrhci6t kovet6en maguk rogzitik adataikat -azok'rt a tov6bbiakban teljes bi.intetcijogi felel6ss6g et villlalva - jelerit6sen "csokkentve 

igy a
t6ves adatszolgdltutdsr.. A p6ly6zat benJijtfusa utdi a pillydzbknak lehet6s6grik nyilik arra,
hogy az elbir6llst61 az osztondij kifizet6s6ig nyomon t<ovessOt< pilIyazafakat.
Az elbiritl6 onkorm6nyzatok a kor6bbi gyakorlathoz rgazadvi a Tdmogat1skezel6 6Ital
felajrinlott p\lyhzati irlap szociilis mez6i1 elektronikusan b6vithetik valamint a kotelez6
melldkletek list6j6t is kieg6szfthetik az onkormdnyzat 61tal meghathrozott mell6kletekkel az
EP ER-Burs a rendszer onkorm6nyzati feltil et6n.
A telepul6si onkorm6nyzatoknak a pillydzok 6ltal elektronikusan kitoltott 6s az EpER-Bursa
rendszerb6l kinyomtatott pdlyfnati rirlapon az cinkormdnyz athoz beny(rjtott pillyinatok
befogad6s6t, formai ellen6rz6s6t 6s elbir6lis6t ke1l elvdgeznirik. az EpER-Bursa rendszerben.
A telepiil6si onkorm6nyzatok csatlakoz6s a a p|lybzati fordul6hoz egyben az EpER-Bursa
rendszerhez tortenl csatlakoz6st is magaban foglalja, azaz a rendszer hasznfl.ata kotelez1 a
phlydzat lebonyolft6s6ban r6szt vev6 onkormdnyzatokr6sz6re. A rendszerheznem csailakoz6
onkorm6nyzatok a Bursa Hungarica dsztondijren dszerhez sem tudnak csatlakozni ) azaz a
palyilzatot nem irhatj6k ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rdgzitett phly1zatot nem
bir6lhatnak el.
Az elmrilt 6vekben m6r minden p6lydz6 rdszdre - aki megfblelt az alapkiir6sban szerepl6
felt6teleknek, nappali tagozatos, aktiv jogviszonnyal rendilkez6 hallgit6 - a k6pvisei6-
testiilet egys6gesen 2,000 Ft I f6 I h6 tdmogathst it6lt meg a csal6dok jovedelm6nek szigor(r
ellen6rz6se n6lkiil.
,,A" tipusti pitlylzatot azok ,a hallgat6k ny0jthatnak be, akik alap-, vagy mesterk6pz6sben,
egys6ges, osztatlan k6pz6sben, vagy fels6fokri szakk6pz6sben vesznek rdszt, nappali
tagozaton.

,,B" tipusti p|lyizatot azok,a hallgat6k nffithatnak be, akik Z0l3.6vben el6szor nyemek
felvdtelt felsSoktat6si int6zm6nybe.
A testuletnek azt kell eldontenie, hogy csatlakozik -e a 2013. evi pdIylzatL fordul6ho z, vagy
sem.
A csatlakoz6si nyilatko zatbekttldesi hat6rideie 2013.okt6ber 1 I .

Sa16kaza, 2013 szeptember 1 6.



HATAROZATI JAVASLAT

Tf rsv : S aj 6kaza Kozs6gi Onkormdn yzat csatlakozilsa
Bursa Hungarica Fels6oktat6si onkorm6nyzatt 6sztondijp6ly6,zat20l4.6vi fordul6j6hoz

Sajokaza Kozs6gi Onkonn6nyzat k6pvistd6-testiilete meg!fugyalta a Bursa Hungarica
Fels6oktat6si dnkorm ilnyzati osztondijp llyhzat 2014,6vi fordul6j 6nak p6ly6zati kiirds1t, es
az alilbbi dont6st hozza.

]' At onkorm6nyzat a jogszab6lyoknak megfelel6en kifejezett 6s visszavonhatatran dont6st
hgzot:t arr61, hogy csatlakozni kiv6n a hftrinyos szoci6lis helyzetb fels6oktat6si ha1lgat6k,
illet6leg felscjoktat6si tanulmilnyokat kezd6 fiatalok tdmogathshra l6trehozott Bursa Hungarioa
Fels6oktat6si onkorm hnyzati osztondijp 6ly tnat z0 r 4. 6viforout63 6hoz.2' Az dnkorm6nyzat a felscioktat6si hallgat6k szdmdra, valamint a fels6oktat6si
?""P6"v* at kezd6 fi atal ok r 6szdr e kiirancl6 Burs a Hungari ca Fel s6oktat6ri d;;;;;;;i
osztondijpLlyhzat 2014. 6vi fordul6j6nak Altalanos sZerz6d6si Felt6teleit elfbgadja, 6s
kotelezettseget v611al ana, hogy a pillydzatok kiir6sa, elbir6l6sa6s a telepiil6si onkorm ;nyzatiltal nylltotttdmogatds osszeg6nek tovribbit6sa sor6n marad6ktal arntl azhiiuianor szerz6d6si
Felt6tel ekb en fo glaltaknak megfel el 6 en j 6r el.
3' Az onkormhnyzatkotelezetts 6getvilllal ara, hogy a Bursa Hungarica Fels6oktat6si
onkormdnyzati Osztondijrendszer 20I4.6vi fordul6ja keretdben ib"6rk"""ttp6ly6zatokat 6s
apdLydzatokr6l hozott dont6s6t a Wekerle S6ndor A1apkezel6 iltalizemettetett
https://bursa.okmt.hu/p aTyazall internet cimen ei6rhetd elektroniku s adatbLzisbanrogziti.
Felhatalmazza apolghrmestert a csatlakoz6si nyilatko zat alilirdshra, 6s ap6Iy6zatkiir6s6ra a
vonatkoz6 rendelkez6sek szerint.

Felel6s: Stef6nLhszl6polg6rmester
Hatdnd6: 2013.okt6ber,11.
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