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MEGHiVO

Magyarorsz6g helyi onkormiinyzatokr6l sz6l6 2011.6vi 189. t6rv6nyben biztositott jogkdromben elj6rva a
k6pviselS-testtl let rend kilvi.i I i ti l6s6t

2013. november 22. napj6n B 00 6r6ra dsszehiivom,

Az til6s helye: Polgdrmesteri Hivatal tan5cskoz6terme

A testiileti [il6s napirendi pontiai:

t. A[6sfogtalSs kialakitdsa Eur6pai Mez6gazdasdgi 6s Vid6kfejleszt6si alapb6l nyrijtand6
ilj g6pj5rmfi beszerz6s6vel kapcsolatosan
Ea.: Stef6n L5szl6 polgdrmester

IndrW6nyok, javaslatok

Saj6kaza, 2013.november 21.

Meqhiv6t kapj5k:
- k6pvisel6-testUlet tagjai minden napirendi ponthoz
- T6th Abel jegyz6
- Bundzik Attila bizotts5gi killtag
- P6sztor J6zsef bizottsSgi ki.iltag
- Gacsal Litszlo bizottsdgi krjltag
- JuhSsz L5szl5n6 Nappali int6zm6nyvezet5

. - TamSs GyulSn6 6vodavezet6
- LAzi IsWdn Jdnos RNO elnok
- Hegedfis G5bor int6zm6nyvezet6
- Ocsovszki Gyorgy ligyvezet6
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JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Sajokaza Kozs6gi onkorm6nyzat k6pviserci-testtrlet6nek 2013. november 22' nap16n

r*gtuttott rendkiviili iil6s6rtil

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

Jelen vannak: Stef6n LSszlo
Dr.Czenke Antal
Hegedrisn6 Petkovics Katalin

Izso P6l
Kis KfroiY
ifi. S6rossY S6ndor

polg6rmester
alpolg6rmester
teleptil6si k6Pvisel<i

telepiil6si k6Pviselci

teleptil6si k6Pvisel6
teleptil6si k6Pviselci

T6th Abel jegYzS

SteffnLriszlt'polgfrmestertisztelettelkoszontiaziil6senmegjelenteket,meg6llapitja,hogy
a k6pviser6_testiileta-rozatk6pes, mivel a torv6nyesen megv 

'rasztoft 
7 f6 k6pviselcib6l 6 f6

jelen van. Javaslatot tesz ris Kar"it et r'9 P61..te1epti16si k6pvise16 jegyztikonyv

hitelesitcjnek tort6n6 kijelol6s6re, -"gie'dl'i OU"t', v6l1aljik-e a legyzokonyv hitelesit6i

kijelentik, megbiz6suk eset6n villlallttk a

Kis Kirolv telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be' kozli' nem vesz r6szt a szavazhsban'

A k6pviseld-testtilet 5 ieen, 1- 
]p. 

nem szava zolt szavazattal Kis K6ro1y telepiil6si k6pviseltit

1.gyAf.tt"yv hitelesit6nek kij e161i'

Stef'n L:iszl6 pole6rmestg.r.meg\.- a k6pvise16ket, szav.azzanak arr61' hogy egyet6rtenek-e

Izs6p11telepiil6siLw-"-;-lil j.,lyT,ltottyuhitelesitcimegbizhsdval?

Izs6 p6l teleptil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a szavazilsban'

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1..f t"- szavazott szavazattal Izs6 P61 telepiil6si k6pvisel6t

i "eyotki^yv 
hitelesit6nek kij eloli'

StefdnL6szl6polef{mesterismertetianapirendipontokat'megk6rdezi'van-evaiakinek
tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a naprendi pontokkal kapcsolatosan? Meg6llapitla' tov6bbi

iavaslat, kieg6szit6s az i.i16s napirendi p"r,i'"*"r kapcsoratosan nem hangzott el. Javaslatot

feladatot.



Iesz a napirendi pontok elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pvisel6ket' szavazzanak az ismertetett

""prt"ra 
etrogaoasar6l. Meg6l1ap it1a, a szavazilskor 6 f6 k6pvise16 van jelen'

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alihbrnapirendet hagyja j6v6:

1. All6sfogla16s kialakit6sa Europ atMezlgazdas6gi 6s Vid6kfejleszt6si alapbol nyirjtando

rij g6pj 6rmri b eszetzlstvel kapcsoiato san

Ea.: Stef6n Liszl6 Polg6rmester

Inditv6nyok, j avaslatok

l.napirendi Pont megtdrgval6sa

Stef:in L6szl6 polsirmester elmondja, hogy meagl-ent a vid6kfejleszt6si Miniszter

r03rz0r3.(x.8.) vtf6_-.t", mely ituplan"n"ropui uni6s vid6kfejlesztlsi alapb6l civil

szervezeteknek 6s onkorm6ny zatoknai lehet6s6ge nllik ilj S2yiaynt;re p6ly6zni'

Szem6lyg6pkocsira kevesebb, mikrobuszta azonbanmagasabb a keret' H6tf6n nyitj6k meg a

p6ly6,zatot 6s mindadd ig, amig a keret ki nem mertil, addig lehet regisztralni' El6gg6 le van

szrikitve, hogy milyen tipusokra lehet p6ly6zni, o m6r 6rdekl6dott is aut6keresked6sekben' A

legtobb kereskedci h6rom h6napra el6finanszifozza az onkormtnyzatok szitmfura a v'telt,Jrt'

Mivel apiiyftzatnett6finansziiozhsu az AFA-1 az onkormtnyzatnak kellene fizetnie' Civil

szervezeteknek, mint pl. a Polg6r6r Egyesiilet, viszont 100%-os finanszirozilst biztosit a

p6lyinat.

hozzhsz6l, var a telepiil6snek m6s civil

Stef6n Lhszlo polg6rmester v6laszol , rgaz) de nem l-t-o"" hely6nval6 ' ha a Nonprofit Kft'

g6pjirmij6I" az onkorm6ny zat haszn{1n6.. Az a v6lem6nye, hogy a jelenleg haszn1lt

mikrobuszt adn6k oiu uNonprofit Kft r6sz6re, mert a Kft-6 mir elegrossz 6llapotban van'

Javasolja, hogy a testi.rletnek hogy adj6k be a villyTzatot irj g6pj6trnn beszerz6s6te'

megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6ratr", javaslata,kieg6szit6s e az elhangzott javaslattal

kapcsolatosan? Meg6llapitla,tov6bbi k6rd6s,'jivaslat,kiegeszitds temhangzott el' Megk6ri a

k6pviselcik et, szavizzuiui uhathrozattjavasiat e1fogad6sar61. Meg6llapit1a, a szavazilskor 6

f6 k6pvise16 van jelen.

A k6pvis el 6 -t e s tiil et 6 i gen szav azattal az althbi hat6t o zatot ho zta:

T6rsv: A kist6rs6gi kozleked6si szolg fltatts fejleszt6se c6I' pillySzatr felhiv6sithoz val6

csatlakoz6s

lin
szewezete is Pl. a NonProfit Kft'



Sajokaza Kozs6g 6nkorm6n yzat6nakK_6pvise]6; testtiletejerenhathrozathvalp6ly6zatot kiv6n

beny6jtani azEur6piMez6gazda.agi viaer.rqleszt6si Aiapbol nyirjtand6' a vid6ki gazdas1g

6s a lakos s6g sz6,mira nyirjtott urupoJlatat6sok fejleszt6s6ri ZOtg-tot ig6nybe vehet6

t6mogat6sok r6szietes tetietlteirOt srotO"t03l20l3'(Ix'8') VM rendelet (a tovabbiakban

n"rraa"tl 2 $ (1) bekezd6s ba) pontjaban foglalt t6mogat6si form6ra.

Apiry1z6sajokaza Kozs6g dnkorm6nyzat K6pvisel6-testtirete nyilatkozik, hogy a g'piiLrmn

beszerz6s6vel Sajokaza kozs6gben a kolleked6si szo1g6ltat6s fejleszt6s6t kiv6nj 6k javitant'

Egyidejrile g felhatalmazza Stef6n L6szl6 polg6rmestert, hogy a pily|zat benyrijt6's6hoz

sziiks6ges int6zked6seket tegye meg'

Felel6s : Stef6n LhszlS polg6rmester

Hatfrid6: szovegben

Stef'n L6szl6 poleirmestgt me.g$6tdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se' javaslata'

kteg6sziIeseaz"@ta1kapcso1aiosan?Meg611apitja,tov6bbik6rd6s,javasiat,
kiel6szit6s nemhangzJn el a rendkivtili testirleti ilesbezhtja'
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