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JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Sajokaza Kozs6gi Onkormdnyzat kepvisel6-testiiletenek 2014. febru6r 04. napjfn
megtartott nyilt ii16s6r6l

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

Jelen vannak: Stefan Lfszlo
Dr. Czenke Antal
Hegedrisn6 P etkovics Katalin
IzsoP6l
Kis K6roly
Solt6sz Lajosn6

Tanricskozrisi ioseal r6szt yett az iil6sen:

polg6rmester
telepi.il6sri k6pvisel6
telepril6si k6pvisel6
telepi.il6rsi k6pviselci
telepril6r;i k6pviselci
telepiil6si k6pviselci

T6th Abel jegyzt
Juhdsz L|szlone intezmenyv ezetS
Hegedris G6bor mb. int6zm enyv ezeto

telettel koszonti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a

mivel a tory6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pviselcjb6l 6 ftj
jelen van. Javaslatot tesz Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviselci 6s Hegedtisn6 Petkovics
Katalin telepiil6si k6pviselci jegyzlkonw hitelBsitcjnek tort6nci kijelo16s6re, megk6rdezi oket,
vd,llaljitk-ea jegyz6kisnyvhitelesiIlimegbizasl,?

i k6pvisel6k kijelentik,
1.

,1!:Hi-b"""5"\i:i:tr;?:#;E:::^X;F'egve'f6r'fenek-e

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 6rifitetts6get jelent be, kozli, nem vesz rcszt a
szavaz6sban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fd nem szav
k6pvi s el cit j e gyz6konyv hitel esitcinek kq el o li.

Stefiin Lriszl6 polstrmester megk6ri a k6pvi
e Hegedtisn6 Petkovics Katalin teleptil6si k6p

Hegediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6bvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem
v esz r6,szt a szav az6sb an.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fcj nem szavazott szavazattal Hege:drisn6 Petkovics Katalin
tel epiil 6si k6pvi s el6t j e gy zokonyv hitel esitcinek kij elo li.

Stefiin Lriszl6 polsdrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napilendi pontokat. Elmondja,
hogy egy napirendi ponttal kregesziti a meghiv6ban szereplSket. A 13. napirendi pontk6nt a
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Modem oktatdsi kornyezet megteremt6se a sajokazai 61ta16nos iskol6ban cimri projekt
kivitelez6s6re ir6nyul6 kozbeszerz6si elj6rds5nak megindit6sa: felel6ss6gi rerLd 6s
dokument6ci6 tervezel elfogad6sa. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se,
javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Megrillapitja, tov6bbi javaslat, kiegeszirtes az
i.il6s napirendi pontjaival kapcsolatosan nemhangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok
elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az ismertetertt napirend elfogadiis6r6l.
Megfllapitj a, a szavazdskor 6 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6rrvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbi napirendet hagfia jovd,:

tegveznek a t6nvlegesen
t:irsvalt napirendi pontokkal:

1 . Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat 2013 . 6vi kolts6gvet6s6rcil szolo 312013. (III. 14.)
onkormdnyzati rendel et m6 do sit6s 6nak me gt6r gy al6s a
Ea: Stefiin L6szl6 polgfrmester

2. Sajokaza Kozs6g 6nkorm6nyzat2074.6vi kolts6gvet6s6rcil sz6l6 rendelettewezet
megf.fugyalisa
Ea: Stefiin L6szl6 polgfrmester

3. A p6nzbeli 6s term6szetben nyfjtott szoci6lis 6s egyer; szem6lyes gondoskodiist
nffi t6 ell6t6sokr6l szolo rendeletterv ezet meg!.itr gyalfsa
Ea: T6th Anet legyzO

4. A szll|rd hulladdkkezelesi k$zszolgiltatrisr6l s:2616 1312013. (XI.28.)
onkorm6nyzati rendel et m6 do sit6s 6pak me gt6rg y altsa
Ea: Trith Abel jegyzd

5. A nem kozmrivel osszegytijtott hfntarthsi szennyviz', begy'rijtes6re
kozszolgilltatds teljesit6s6re 6s ahfiptartdsi szennyviz itrt.almatlanitlstra
ko zszol gttltator szerzo d6 s megkot6sp
Ea: Trith Abel jegyzd
A nem kozmrivel osszegffitotth|ltarttsi szenrryviz begffit6s6re vonatkozo helyi
ko zszol gttlt at 6 sr6 I s z 6 I 6 rend el ett erir ez et me gl ttr gy al is a
Ea: T6th Anet legyzO
Saj6 2014.6vi ilzleti terv6nek elfoga<16sa
Ea: ij,gyvezetf
Saj6 Hivatal Etikai Szabtlyzatinakmegtirgyalilsa
Ea: Trith Abet legyz6
S aj okaza Ko z s 69 20 I 3 . 6vi e g6sz s 6 gu gyi helyzetlnek 6rt 6kel 6 s e

Ea: Dr. Czenke Antal h{ziorvos, pr. Kornis Attila hiiziorvos, Dr. Sdri Kfroly
fogorvos, Dr. Minfr Gyula szolgiitatS fllatorvos, Kiihlern6 Solt6sz Judit
v6d6n6, Tamrisi Zsoltnf v6d6n6
S aj okaza Ko z s 6 g Onko rm 6n y z at KQ zb e sz er z e si S z ab 6ly z:,at6nak el fo g ad 6s a
Ea: Stefiin Lhszl| polgfrmester
Sajokaza Kozs6g 6nkorm6nyzat 2014. 6vi osszesitelt kozbeszerzesi ter,,z6nek
elfogaddsa

T.a: Stefiin L6szl5 polg{rmester
Ugyrendi Bizotts6g besz6mol6ja a vagyonnyilatkozat-ellen6rz6si eljhrhs
eredm6ny6rcil
Ba: Ugyrendi Bizottsdg elniike

vonaLtkoz6

vonatkoz6

6.

7.

8.

9.
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11.
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13. Modern oktat6si kornyezet megteremt6se a sajokazai 6ltal6nos iskol6ban cimii
projekt kivitelez6s6re ir6nyulS kozbeszerzesi eljirtrs6nik megindit6sa: felel6ss6gi
rend 6s dokumentdcio tewezet elfogadfsa.
Ea: Stefi{n Lhszl| polgrirmester

Inditvrinyok, j avaslatok

l.napirendi pont mest6rgval6sa

Stefdn L,riszl6 polgfrmester elmondja, hogy az irdsos anyagtt mindenki megkapta, a
Penzigyi Bizottsiig osszevont iil6sdn megfhrgyalta. Megk6rdezi, van-e valakinek kdrd6se,
kieg6szit6se, j avaslata az elciterj eszt6s sel kapcsolato san.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6: abizottsitgtitmogatja a rendelet m6dosit6s6t

Stef{n Liiszki polsdrmester megkerdezi, van-e valakinek tov6btri kieg6szit6s e, javas:lata a
2013. 6vi kolts6gvet6s6rcil szolo 312013. (I1I.14.) onkorm6nyzali rend,elet m6dositfs6val
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Javaslatot tesz a
2013. 6vi kolts6gvet6s6r6l sz6l6 312013. (III.14.) onkorm6nyzzLti rendelet m6dosi1.6s6ra.
Megk6ri a kepviselciket, szavazzanak a javasl4t elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazd:;kor 6
f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbi rendeletet alkotta:

Sajrikaza Kiizs6gi Onkormrinyzat k6lvisel6 - testiilet6nekl/2014. (II. 05.)
2013. 6vi kiilts6gvert6s6r6l sz6l6 3 /2013. (III.

rendeletdnek m6 do sritris rirril

- testiilete az Alaptorv6ny 32. cik]< (2)
i hat6skcireben, az Alaptorv6ny 32. cikk (1)

bekezd6s 'f) pontj6ban meghatdrozott feladatkorr6ben eljtrva - a K6pviselcj - testtiletPenzigyi
Bizottsilginak ir6sos velem6ny6nek kik6r6se ui6n - a k-ovetkezoket rendeli el:

1l$

sti.ilet a Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyz at 2013.
ri onkorm6nyzati rendelete (a tovilbbiakban: a
16p:

,,( 1 ) A k6pviselci - testrilet az onkormhnyzat 2C]] 3 . evi kolts6gvet6s6t:

701. 8t 2 eFt kiilts6gvet6si bev6tellel
701. 892eFt kiilts6svet6si kiadrissal

0 Ft kiilts6gvet6si egyenleggel
|llapitja meg."

2.$

Jelen rendelet a kihirdet6st kovetci napon 16p haf6lyba.

J



Stefan Ldszlo
polg6rmester

T6th Abel
jegyz6

2. napirendi pont mestdrgval{sa

A pdnztigyi csoport rdszdr6l Szabados Bdldnd megjelent a testilleti illdsen.

TOttr inet ieeYz6: koszonti a megjelenteket 6s elmondja, hogy a rendelettervezet
elfogad6sdnak hatSrideje 2014. febru6r 05. nap1a. F6 cimszavakban osszefoglalj a az ir1sban
megkiildcitt anyagot. Kiemeli, hogy a feladat frnanszirozfsi r:endszer )Ot+. 6vben is
megmaradt, a 2014.6vi kozponti koltsdgvet6si torv6ny rendszer6ben nem volt l6nyeges
viltozds a 2013. evrhez k6pest. Az onkormfnyzat v6gleges k5lts6gvet6snek elfogadTsi
hat6rideje 2014. m6rcius 75. napja,ha ez nem torl6nik meg, az szankciot von magautfn.
2014. 01.01. naplfitol nincs sziiks6g a Korm6ny hozzflilrulitsift.roz - tobbek kozott - a
tel epril 6si onkorm6nyz atoknak a likvid hitel felvdt elehez.
2013. janu6r 01. napj6t6l az 6ltaliinos iskola, mint koltsdgvert6si szerv megszint, rij
kolts6gvet6si szervk6nt bel6pett az Int6ztn6nyfenntart6 T6rsu16s. Az onkormfnyza-t
int6zm6nyein6l osszesen 53 fd dolgozik koztisztvisel6i, kozalkllmazotti 6s alkalmazottj
munkaviszonyban. A kolts6gvet6sben akozhasznir munkav6llal6k letszftmifi is hozni kell. A
kozszolg|lati tiszts6gvisel6krcjl sz6l6 torv6ny szerinti illetm6nyalalt 2014.6vben 38.65r0.-Ft,
a cafeteria-juttatiisok kozterheket magfiban foglal6 egyi.ittes osszege 2014. 6vben nem
haladhatja meg a brutt6 200.000.-Ft-ot.

Stefdn Lriszl6 polgf rmester megkdrdezi, v an

hozz
k6zgy6gy. igazolvhnfi. Ezek a lakosok meg fQgnak jelenni ahlata"lban 6s kovetelni fogl6k a
ko z gy o gy . i gazolv itny okat.

Trith Abel ieevz6 kozli, hogy a Kazincbarci
napjittol a kozgyogy. rgazolvdnyok kiad6sa.
m6ltilnyossilgi alapon kiadott kdzgyogy.
gazdiiko dirs 6t b efo I y6so lj a.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megdic
ilyen r6szletesen, alaposan a 2014.6vi koltsdg
ez 6vi koltsegvet6s osszeg magasabb, mint ta
beruhdzhsai.
A kolts6gvet6si tartal6kb6l 6 M Ft iltcsoportositiis6t kezdem6nyeztek. aPractdr 6s a Ravataloz6
p iiy fnatok b eruhhz 6s air a.

Stefiin Lriszki polgfrmester szeretnl, ha nevesitve lenne ez a6 MFt 6tcsoportositfsa. l]z az
osszeg olyan bels6 munk6latok elv6gz6sdre kell, amelyek a pfiyhzati anyagban nem
szerepelnek. A kivitelezotol ttrajinlatot k6r, holy Llssuk az osszegel<et. V6lemenye szerint az
i.izlethelyisdgeket teljesen k6szre kell kialakitani, hogy uthna min6l hamarabb b6rbe lehessen
adni.
Megkdrdezj, hogy ezzelkapcsolatban van-e mdg valakinek tovrlbbi k.6rd6se, 6szrevdtele?



Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 iegwo rir javaslatot tett a koztiszts6gviselcik
alapilletm6ny elt6rit6s6nek 10%-1612\o/o-ra tort6n6 emel6s6re. Ezt aPenzrigyi Bizotts6g nem
thmogatja.

Izsrf Pril teleptil6si k6pvisel6 megk6rdezi, hogy a Nonprofit Kft cafeteriaja 12.OO0.-Ft/ftilh6,
a kciztiszts6gvisel6k, kcizalkalmazottake pedig 5.000.-Fyfd/h6. Irre6lisnak tafi1a, hogy a
Nonprofil. Kft alkalmazottjai tobbet kapnak. Mib6l til ez ahavi cafot6ria osszeg?

Stefdn Lriszl6 polgfrmester javasolja, hogy ezt a k6rdest a 7. napirendi pontn6l besz6lj6k
meg.
Szem6ly szerint thmogatja a koztiszts6gviel6k alapilletm6ny elterites6nek 2OYo-ra tort6ncj
emel6s6t.

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 az onkormiinyzat koltsegvet6se milyen cisszeget bir el

T6th Abel ieevz6 pontositja akoztisztviselcjk alapilletm6ny elt6rir6s6t l6nyeg6t. A fenntart6
2012.01.01. napjfttol rendeletben hatftrozza meg a m6rt6ket. Ezt 2012. 6s 2013.6vben a
koztisztviselcik megkaptdLk. A kozponti kolts6gvet6si torv6ny 8,51 fcire ad fed,ezetet, amely
rendelkezesre 611. A testiiletnek 2014. koltsegvetdsi 6vre kell, hogy dontson a 2\o/o-os
megemelt osszegrcil.

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 v6lern6nye szerint uttna kell n6zni, hogy porrtosan
milyen cisszegre adnak fedezetet

megtregyzi,hog! ez adhat6 p6t16k. Ivti6rt csak a koztisztviselcjk
l: dajka, nappali szociAlis kozpont dolgoz6i m6rt nem kapnak?

Ha meg meg is emeljtik 2}o/o-ra, akkor hogy is van ez? Nem 6rti, hogy a tobbiek mi6rt nem
kapnak ilyen kieg6 szitest?

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 tisztinni kell a feladat frnansziroz6st, amig; nem
tudjuk v6lem6nye szerint merlegelni kell hogy akoztisztviselcjk koziil ki mennyit kaplon.

Liszlone intezm1nrwezeto felvetette a hhzi

, hogy jelenleg 200.-Ft intezmenyi oradijjal
s6gnffit6sra adott normativ t6mogat6s vessztik

figyelembe az 188.000.-Ft. A komyezci telepi.il6seken is ingyen3s nomativlt kapnak 16.
Tobben is jelezt6k, illetve felm6r6st v6gzett, hogy ig6nl taftantnak ftt, ha ingyenes lenne a
h6zi segits6gnffitds.
LetszitmbSvit6st nem ig6nyel a tobbletfeladat ellififtsa, kozha::zni munkav6lla16val is
engedllyezett a feladat ellfitt.sa.

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 hozzdsvol, errcil m6r r6gebben is volt sz6.

Steffn L:iszkf polsfrmester tftmogatja az ingyenes hhzi segits6gnffitSst, ha az ad,ott
normativ6b6l tobb r6szorul6 lenne ell6tva.
Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata ezZel a h6rom tem|val
kapcsolatban?
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Megkeri a k6pvisel6ket, szavazzanak a kolts6gvet6si tartal6kb6l 6 MFt nevesitett elktiltonites
elfogad6sfr6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 fti k6pvisercj van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal elfogadja a m6dosit6st

Stefiin Ldszl6 polgfrmester megk6ri a kepvisel6ket, szavazzanak
alapilletrn6ny elt6rit6s6nek 2jo/o-ra torl6nci emel6s6nek elfosad6s6r6l.

a koztisztvisel6k
Meg|llapitja, a

szavazilskor 6 f5 k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 1 igen, 3 nem,2 lartozkodfls mellett nem fogarlja el a m6dositiist

Stefiin I''6szl6 polgfrmester megk6ri a k6pviselciket, holly szavazzanak a hhzi
segits6gnyrijt6s ingyeness6 tdtel6nek elfogadds 6rol. Megitllapitja, a szavazhskor 6 fcj k6pviselcl
van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal elfogadja a m6dosit6st

Stefdn L:iszkf polgflmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6btri kieg6szit6se, javaslata a
Saj6kaza Kozs6g Onkormiinyzat 2014. 6vi kolts6gvet6s6rcit szoTo rendeletteruezet
m6dosit6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovdbbi javaslat, kie;g6szit6s nem hangzott el.
Javaslatot tesz a Sajokaza Kozs6g Onkolm6nyzat 2014. 6l'i koltsegvet6s6rcil szolo
rendelettervezet m6dositdsftra. Megk6ri a k6pViselcikel, szavazzanak a javaslat elfoead6s6,r6l.
Megl,llapitja, a szavaz6skor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazatral az alihbi rendeletet alkotta:

Sajrikaza Kiizs69 OnkormrinyzatK1pvisel6 rtesttilet6nek 2/2014. (II. 06.) iinkormfnyzati
rendelete

Saj 6 kaza Ktizs 6 g Onko rmf n yzai|nak 2014. 6vi kiilrts 6 gvet6s 616l

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pv
bekezd6s6ben meghat itrozott eredeti jog
bekezd6s I pontj6ban meghatfrozott fela
Bizottsdgdnak iriisos v6lem6ny6nek kik6r6

cikk (2)
cikk (1)

PEnzijgyi

1.$

A rendel$t hat[lya

A rendelet hat|lya a k6pviselci-testiiletre, annak bizottsiryatra, a polgdrmesteri hivat aba es az
onkormdnyz at ir ilnytfs a al6 tarto z6 ko lts 6gvet6si sz ervekre terj ed ki.

2.$

A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiad:fsai

( 1 ) A k6pvis elci-testi.ilet az onkormhnyzat 20 | 4. 6vi kolts6gvet6s 6t :

1.931.990 E Ft Osszes bev6tr:llel
1.952.472 E Ft dssszes kiadiissal

6,



20.482 E Ft Kiilts6gvet6si egyenleggel
20.482 E Ft -ebb6l mrikiid6si c6lf

hiri'ny

6llapitja meg.

(2) A mrikod6si hiSny belscj finanszirozdshnak 6rdek6ben a k6pviselci-testtilet az eI(>zd 6v
kolts6gvet6si maradvinyinak, vfilalkozitsi maradvinyinak ig6nybev6tel6t, tovilbb6 likvid
hitel felv6tel6t rendeli el.

3.$

A kiilts6gvet6s r6szletezflse

A K6pviselcj-testrilet az onkormhnyzat 2014. 6vi kolts6gvet6s6t r6szletesen a kovetkezcjk
szerint 6llapitjameg:

1) Az Onkorminyzat 2Ol4.6vi kolts6grletes6nek osszevont m6rleg6t bev6telenk6nt 6s
kiad6sonk6nt az l. szfumi mell6klet tartalmazza.

2) Az Onkorm6nyzat 2014. 6vi kolts6gvet6s kotelez(i feladatainak m6rleg6t
bevdtelenk6nt 6s kiad6sonk6nt az l. 7. szfimu mell6klet tartalmazza.

3) Az Onkorm6nyzat 2014. 6vi koltsdgvet6s onk6nt v6llalt feladatainak melrleg6t
bev6telenk6nt 6s kiadrisonk6nt az 7. 2. szitmu mell6klet tartalmazza.

6hi bev6teleinek 6s kiad6sainak m6rleset a2.

si c6lu bev6teleinek 6s kiad6s ainak m6rles6t a

i) felhalmoz6si kiarl6sainak beruh6ziisonk6nti
kirnutat6s 6t a 3 . szttmt mel I 6kl et tartallnazz a.

i ad6s ainak b eruhdzir sonk6nti elSir inv zatat a 4 .

$

1) Az Onkormhnyzat 2014.6vi, uni6s thmogat6ssal megvalisul6 projektek bev6telei,
kiad6sai, hozzflitruIfsai beruhdzdsonk6nti bont5sban az 5. szdmu mell6kletben
szerepelnek.

2) Az dnkormhnyzat 2014.6vi bev6teieit 6s kiad6sait, ki\telezd 6s nem kotelez6

3)

4)

s)

feladatonk6nti bontrisban, kiemelt elQirhnyzat csoportonk5nt 6.1. szfmu mell6klet
tartalmazza.

A Sajokazai Polg6rmesteri Hivatal 2014. 6vi bev6telerit 6s kiad6sait, kiemelt
ell ir ttny zat c s op o rto nk ent 6 .2 . szitmu m el I 6kl et tartalmazza.

Az Onkorm6nyzat int6zm6nyeinek '2014. 6vi bevdteleit 6s kiad6sait, kiemelt
elSirdnyzat csoportonkent6.2.7., 6.2.2., es a6.2.3. szdmunLell6kletek tartalmazzttk.

Az Onkorminyzat elismert ad6ss6grlllomfnyhrol sz6l6 adzLtszolgl,ltathst a 7. sz6mu
mell 6kl et tarlalmazza.



6)

/l

Az OnkormSnyzat 2014.6vre vonatkoz6 el6ir[nyzat - felhasznililsi terv6t a 8. szttmi
mell 6kl et tartalmazza.
. ;i,Az Onkormanyzat a kiadilsok kozott 0 Ft 6ltal6nos, 20. 000 E Ft c6ltartal6kot 6llapit

meg.

s.$

A kiilts6gvet6s v6grehajtisinak szabrilyai

(I) Az onkormSnyzatr szintii kolts6gvet6s v6grehajthsircrt a polg6rmester, a konywezet6ssel
kapcsolatos feladatok eIl6tasS6rt ajegyz\ a felelcis.

(2) Az 6nkormdnyzat gazdftlkod6s6nak biznons6gdert a k6pviselcj-testiil et, a gazdeilkod6s
szab ily szeris 6 96 611 a p o I g 6rm e s ter fel el ci s .

(3) A kolts6gvet6si hi6ny csokkent6se 6rdek6ben 6vkozben folyamatosan figyelemmel kell
kis6rni a kiad6sok csokkent6sdnek 6s a bev6telek novel6s6nek lehetcis6geit.

(4) A kolts6gvet6si szerveknel a jutalmazisra fordithat6 es kifizethetci osszeg nem haladhatja
meg a rendszeres szem6lyi juttatiisok ellir'frnyzatiinak 10 o/o-ifi. Ennek fedezete a szem6lyi
juttatdsok evkozi megtakarit6sa lehet.

6t s

Az eliiir 6ny zatok m6 d o s itds a

(l) Az Onkorm6nyzat bev6teleinek 6s kiada]sainak m6dosit6s6r ol, a kiad,frsi elciir6nyzatok
kozotti dtcsoportosit6sr6l a k6pviselci-testdlet dont.

(2) A k6pvisel6-testiilet a jovdhagyott kiad
minden esetben fenntartj a mag6nak.

(3) A kolts6gvet6si szerv a kolts6gvet6se ki
beliili rovatok kozott 6tcsoportositrist hajt

(4) A k6pvisel6-testi.ilet a kolts6gvet6si rendel
m6 do s itds, el6ir irny zat- 6tcs op orto sit6s 6tv
dcintdsie szerinti idcipontokban), de I
elk6szit6s6nek hatriridej6ig, december 3 1 -
Ha 6v kcizben az Orszttggyiles a hozz
azokat csokkenti, torli, az int6zked6s kih
testiilet el6 kell terjeszteni a kolts6gvet6si

(5) Amennyiben az onkormhnyzat 6v kozb
ismert tobbletbevdtelhez jut, va1y bev6telei a tervezetti;l elmaradnak, an6l a
p o I g6rm e s ter a k 6p vi s el ci - te stril et et tdj eko zlatj a.

(6) A k6pvisel6-testiilet 6ltal jovdhagyott kierinelt eloirhnyzatokat valamennyi kolts6gvet6si
szerv koteles betartani. Az elStinyzattilllpes fegyelmi felel6ss;eget von maga ut6n.

7.$

A gazd,iikodfs szab rilyai

(1) A kolts6gvet6si szervek rendeletben meghat6rozott bev6teli 6s k.iad6si elSirhnyzatai felett
az intezrnenyek vezetiii elSthnyzat-felhasznrillsi jogkorrel rendr:lk eznek.



(2) A koltsegvet6si szervek az alapfeladatai ellitilsat szolgtio szrem6lyi juttat6sokkal es az
azokhoz kapcsol6d6 j6rul6kok 6s egy6b kcizterhek elSirdn.yzataivai minden esetben,
egy6b elSkitnyzatokkal a munkamegoszt6si megiillapod6sban foglaltaknak megfelelclen
rendelkezik.

8.$

A kiilts6gvet6s v6grehaj trisrinak ellen6 rz(rse

(l) Az dnkorm6nyzati kolts6gvet6si szervek ellencjrz6se a bels6 l<ontrollrendszer keret6ben
val6sul ffieg, melynek letrehozdshert, mrikodtet6s6rt 6s tov6bbfeileszt6s66rt az
onkormdnyzat eset6ben a jegyz6, az intezmenyek eset6b en az itfiezmenyvezet6 felelcjs.

(2) Az dnkorm6nyzat a belscj ellencirzds kialakit6Ls6r6l onkcrm6nyzati t6rsul6s ritj6n
gondcrskodik' A megfelelci mtikodtet6srdl 6s a flrggetlens69 bizt:osit6s6rol a jegyzdkoteles
eondoskodni.

Zdr6 ds vegves rendelkezesek

Ez a rendelet a kihirdetds6t kovetcj napon
napl rlt6l sziiks6ges alkaknazni.

hatiiyba., de rendelkez6seit 2014. 01. 01.

ej

l6p

Sl.efan Lfszlo
polg6rmester

T6th Abet
jegyz(5

alkotta meg a helyi rendelet6t,
rendelet sem tartalmilag, sem

rendelet megalkot6sa torv6nyi

A legfontosabb vfltozitsok a kcivetkez6k: megsztinik a m6ltlmyos kozgy6gy ell6tiis,
6nzbeni elliitrlsok kifizet6se kiziwSlag utal6ssal tort6nik, 6s 6letbe l6p az
ti seg6ly intezmenye. Ez maghbarl foglalja a temet6si, 6ltal6nos onkorm6nyzati-
se96lyt.

szintqin szabiiyozza az ogyes szociiilis elllt6sok
etes szab|lyart 6s ad le:hetcis6get a k6pviselci-
lyozhassanak egyes t6makor:oket.

$olt6sz Laiosn6 teleptil6si k6pvisel6 k6ri, hogy pontositsa jegyz(5 rir a rendelettervezet t2.g.
(4) bekezdds6b en megfo galm azottakat.

Tr6,th-:\bel ieevzd elmondja, hogy a jogszabilryi elciirrisok alapj6n csak
k6relmet, aki saj 6ka zai lakcimmel rendelkezik .

az nyijthat be



Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 v6lem6nye szerint ezzel gc'nd lesz, vissz6s hangulatot
fog kelteni.

Hegedtisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 szerint is ez nem fog minderrkinek
tetszeni.

Izsrf Pfl telerriil6si k6pvisel6 v6lem6nye szerint csak akkor adjunk temet6si seg6lyt, ha az
elhunyt is 6s a temettetci is saj6kazai lakos.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 v6lem6nye szerint meg kelll n6zni, hogy a kornyez6
tel epiil 6s eken milyen gyakorl at van, ho gya n szab iiy o ztilk.

Stefiln L{szl6 polsfrmester javasolja, hogy a rendelet a temetcin k:gyen kifiiggesztve

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy a Szoc. t<jrv6ny szerint a koztemet6s kolts6geit rdszben
vagy eglszben elengedhetciek. Ezt szemely szerint nem t6mogatja, Legfeljebb r6szletfizetlst
lehet v6lem6nye szerint enged6lyezni.

Juhdsz Lriszkin6 int6zm6nwezet6 elmondja, hogy 6tmeneti jd6szakra is kaphassanak
szocidlis etkeztet6st azok, akik r6szorulnak (be[egs6g), k6ri a rendelet kieg6szit6s6t.

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy
onkorm6nyzatok hat6ro zatb an elfo gadj 6k
m6dosit6sra kertil.

ha az Intlzmdnyfenntart6 T6rsul6sban r6szvevci
az irtgyenes hazi segitsegnyfjthst, azt a rendeletben

hozzdszol,
el is leszneft

nyfjt6 ellhtrisokrril

ndja, hogy mint eddig is, ezutin is szivesen
lilshhoz.

Steffn Lfszli polsfrmester megJ<erdezi, vdn-e valakinek tov6bbi kieg6szit6s e, javaslata a
p6nzbeli 6s tetm6szetben nyfjtott szoci6lid 6s egyes szem6l)res gondoskod6st rryrijt6
ell6Lt6sokr6l s2616 rendeletterv ezettel kapcsolat[s an?Meg6,llapitja, tc'virbbi j avaslat, kieg6szit6s

slatot tesz a penzbeli 6s termdszetben nyrijtott
nyujt6 ell6t6sokr<il s2616 rendeletterezet

ri a k6pviselSket, szavazzanak a rendelet
k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testtilet 6 igen szavazattal az alihbr rendeletet alkotta:

Sajrikaza Kiizs6g Onkormrinyzat k6pviseld-iestiilet6nek 312014. (II. 05.) iinkormdnyzati
rendelete a p6nzbeli 6s term6szetben nyrijtott szocirilis 6s egyes szem6lyes gondoskoddst

hogy a gyogyszer seg6ly 6vente h6romszor
gondok. Mindenki :m6sk6pp fogSa ertelmezni,

az Alalrtorv6ny 32. cikk (2)
szoci6lis igazgatilsrSl 6s szoci6lis

Sajokaza Kozs6g Onkormdnyzat k6pviseld-testtilete
bekezd6sdben meghathrozott feladatkor6ben tgljhwa, a



ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi IIL tcirv6ny 132.$ (4) bekezd6s a), c), d) 6s g) pontjaiban kaport
felhatalmazis alapjin a kovetkez6 rendeletet alkotia.

I. Fejezet

A rendelet hatdlya

1. $ (1) E rendelet hatiiyakiterjed aSaj5kazaKozs6g kozigazgat6s:iteriilet6n 6lci
a) magy ar 6ll ampo I g6rokra,

b) bev6ndoroltakra 6s letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hat6s6g 6ltal menekriltk6nt elismerl szem6lyekre.

(2) A rendelet hat|lya az Szt.7. $ (1) bekezd6s6ben rneghat6rozot:t ellltitsok tekintetdben az
(1) bekezd6sben foglaltakon trilmencjen kiterjed az Europai Szoci6lis Kartfl- megercisitci
orsz6goknakSajokazhntartozkodo|llampolgitrairais.
(3) A rendelethat|lya kiterjed tovfbbd az Szt.3 $ (3) bekezd6s6ben foglalt szem6lyekre is.

II. Fejezet

Elj:irrisi pzabdlyok

2. S (1) Az e rendeletben szabillyozott val{mennyi szoci6lis ell6t6sra 6rv6nyes rlltal6nos
6s szoci6lis e116t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III.
a meg.

speci6lis elj6r6si szztbfiyokat az adott e115t6si

atkoz6 elj6r6si szab6lyokat az Szt. 5. $ (1)

ir6sban elciteriesztetl: k6relemre vasv

\rozott dokumenturnokkal igazol6sokkal,
tt kell benyrijtani.
erjesztett k6relmek iigy6ben a hi6nyp6tl6si felhiv6st a k6relem
5 munkanapon beli.il meg kell tenni.

4. $ A klrelmezSnek a k6relemben - 6s ha tan, akkor az annak mell6kletek6nt benffitott
dokumentumban - feltiintetett jovedelem-adatokat az Szt. 10. $-5ban meghathrozottak szerint
kell igazolnia.
5. $ A penzbeli ell6t6sok kifizet6se krzhrolagutal6ssal tort6nik.
6. $ A jogtalanul felvett szociillis ell6t6sok melt6rit6sdvel kapcsolatos elj6rSsi szab6lyokat az
Szt. 17. $- atartalmazza.

II. Fqjezet

P6nzbeli ellftrisok

7. $ (1) Az onkormftnyzat a jogosult rdsz1|g jovedelme kieg6silit6s6re, p6tl6shra csak a
penzbeli szocidlis e116t6sok koziil csak onkorminyzati seg6lyt iilapit:meg.
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(2) Az onkorm6nyzat k6pviselci-testiilete csak az aktiv koruak ellaIilsira vonatkoz6an 
^llaoitmeg elj 6r6s i szab 6ly okat.

1. Onkorm 6ny zati seg6ly

8. $ (1) Az onkormfnyzat k6pvisel6-testtilete onkormSnyzati se:g6lyre val6 jogosults6got
fillapit meg azon szem6lyek resz6re, akik onmaguk, csal6djuk l6tfennt arthsfrol m6s m6don
nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmank6nt jelentkez6 tobbletl,:iad6sok, vagy a gyermek
h6tr6nyos helyzete miatt anyagi segits6gre szorulnak.
(2) Onkorm ilnyzati seg6ly az 6ves kolts6gvet6qben elciirdnyzott ossz:eg erej6ig nyfjthat6.
9. $ Az orkorm6nyzati segely form6i:

a) eseti onkorm6nyzati seg6ly,
aa) [ita.l6nos eseti onkorm6nyzati seg6ly,
ab) gycigyszerkiadilsokra tekintettel meg6llapitott onkorm inyzatr seg6ly,
ac) temet6si ko lts 6gekre tekintettel megrlll apitott onkorm imyzati s e g6ly.

10. $ (1) llseti onkormhnyzati seg6lyre jogosult az a szem6ly, akinek csal6dj6ban az egy fdre
jut6 jovedelem az oregs6gi n),ugdu mindenkori legkisebb osszeg6nek t30 6/o-6t tr"* 6ltuaiu
mes.

Q)-AltaI6nos eseti onkorm6nyzati seg6lyt egy naptdri 6vben maxinrum egy alkalommal lehet
adni.
(3) Az egy alkalommalkifizetett |ltalflnos eseti onkorm6nyzati segely osszege 15. 000,- Ft.
(4) A k6relmezcjnek a k6relm6ben indokolnia kell az iitalinos eseti onkorm6nyzati segdlyre
val6 r6szorultsl,ghL.
(5) R6szorultnak azt a szem6lyt kell tekinteni, dki
a) erci szako s brincs elekm6ny, b etor6s, lop6s fld,ozata lett,
b) ing6 6s ingatlan vagyoni.i- elemi kir (trviz, fi[izeset, j6ges6) 6rte,
c) egy6b rendkiviili elethelyzetbe kenilt (hal6lebet, baleset).
(6) Az 6ltal6nos onkorm6nyzat k6pviselci_
testiilet6nek felh nester dont.
11. S (1) Gy6g e jogosult az a szem6ly,
akin - r 6gi nyugdij mindenkori legkisebb
cissz 

az oregsl

(2) zatr segelyt egy naptiri 6vben maximum
h6rom alkalommal lehet adni.
(3) Az egy alkalommal kifizetett gyogyszerkiah6sokra tekintettel aclott cinkorm6nyzati seg6ly
osszege 3. 000,- Ft.
(4) A k6relmezcjnek a k6relm6hez csatolnia lell a gy6gyszerkiarl6sair6l szolo szftmlhkat,
valamint szakorvo s igazolisdt a gy 6 gy szerek szfi ks 6ges s 6 9616 l.
(5) A gyogyszerkiadrisokra tekintettel k6rt or{korminyzati seg6ly:e val6 jogosults1grt:l az
onkormiinyzat k6pviselS-testiilet6nek jelen felhatalmazhsa alapjhn, 1truh6p,otf hatiiskorben a
polg6rmesl.er a k6relem be6rkez6s6t kovetcjen hfrom napon beliil dorrt.
12. $ (1) A temet6si kolts6gekre tekintettel di,rkormiinyzati seg6ly'e jogosult az a szem6ly,
akinek csalldj6ban az egy ftire jut6 jovedelem az orcgsdgi nyugrlij mindenkori legkisebb
osszeg6nek 300 %-6t nem haladja meg.
(2) A tenLet6si kolts6gekre tekintettel onkorlm6nyzati seg6ly csak a temet6si kolts6gek
r6szbeni 6s ut6lagos megt6rit6s6re k6relme zhetd.
(3) A seg6ly cisszeg6t k6relmenk6nt a helyben szok6sos legolcs6bb temetfsi kolts6g
cisszeg6nek T0 o/o-a, azaz 10.000,- Ft. A helyben szokiisos legolcs6bb temet6s kolts6ge 100.
000,- Ft.
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(4) A k6relmezcinek a k6relm6hez csatolnia kell k6relmezci vagy a vele azonos lakcimen 6lcj
kozeli hozz\tartoz6ja nev6re - ki6llitott szitmla eredeti p1ldiinyi-i-, valamint a halotti
anyakonyvi kivonatot.
(5) A temet6si kolts6gekre tekintettel onkormilnyzati seg6lyr,: val6 jogosults6g6l az
onkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek felhatalmazhsa alapjhn, htruhdzott hat6skorben a
polg6rmester dont.

2. Aktiv korriak ellftisa

13. $ (1) AzSzt.33. $ (7) bekezd6se alapjirt a k6pviselci-testi.ilet az aktiv koruak ellltfsttra
val6 jogosults6g egy6b felt6telek6nt a k6relem benyujt6ja, illetve az: ellitthsjogosultja szftmhra
a lak6komyezete rendezetts6g6nek biztosithsftra vonatkozoan az alilbbi felt6teleket hatiitrozza
meg:
a) az fltala lakott ingatlan udvar6n, valamint
elhelyez6se 6s rendeltet6sszeni hasznillata,
b) a lakdshoz taftoz6 udvar, kerl rendben
taltihato szem6t 6s lom elt6volit6sa,

a lakilsban egy - egy darab szemettttrol6 ed6ny

lartilsa, kiilonos tekintettel az esetlegesen ott

c) az ingatlanhoz tartoz6 kert rendeltet6sszeni haszntiata, gyommerLtesit6se,
d) az ingatlan elltti jdrdasnak fi6rda hi6ny6ban egy m6ter sz6les tertilets6vnak), a jirda
melletti zolds6v rittestig terjedci teljes teriilet6nek gondozisa, tisztdn tarttsa, szem6t - 6s
gyommentesit6se.
e) a lak6s rendeltet6sszer6hasznflata az al6bbiak szerint:

ea) a I akf s fol yam ato s tisztin tartdsa, takafit65 a,

eb) vizes helyis6g 6s illemhely rendel(et6sszeni haszn|lata, rendszeres takarithsa,
fert6tlenit6se,
f) az ingatlan, valamint ahozzittartoz6 kert, udvar rfgcs6l6kt6l, k6r:evciktcjl val6 mentesitese,
g) az |llattart6sra 6s a teleptil6s tisztashgirra voiratkoz6 szabdlyok betart6sa.
(2) A k6relmezci koteles az (I) bekezd6sben felsorolt 6llapotot a.jogosultshgmegilllapitdsdt
kovetcien is folyamatosan fenntartani.
(3) Az Szt. 34. $ (2) valamint 36 $ (2) bekezd6s6ben foglaltakon tril meg kell sziintetni az
aktiv koruak elliftishra val6 jogosultsdgdt annak a b6rp6tl6 juttatiisrrr jogosult szem6lynek, aki
a (1) bekezd6sben foglalt kotelezetts6g6t nem teljesiti, vagy nem gondoskodik annak
fenntartdsiir6l.
(4) A jogosults6g felt6telek6nt az (l) bekezd6sben foglalt szabillyokbetaftisitt a Polg6nnesteri
Hivatal ezzel megbizott koztisztviselcije, a Csaliidsegitci Szolgdlat k6pviselcije, valamint
Sajokaza Onkorm5nyzat Klpviselci - testiilet6nek lgazgatitsi 6s Kisebbs6gi Bizotts|ghnak
tagtra - az aktiv koruak ellitdsttra val6 jogosullsiig meg6Ilapithshra ir6nyul6 eljilr6sban, illetve
feliilvizsg6lata sor6n - ellencirzik.
(5) A (4) pontban felsorolt szem6lyek az akttv koruak elliftilsa irlmti k6relem benyfjt6s6t6l
szfimitott tiz napon beliil helyszini szemle sor6n ellenlrzik az, e rendeletben foglaltak
teljesiil6s6t. Amennyiben sztiks6ges, a jegyz\ egy alkalommal, ot:napos hatilridcivel ir6sban
felszSlitja ak1relmez6t, illetve a jogosultat az alv6gzend6 tev6kenysr6gek teljesit6s6re.

14. $ Az onkorm6nyzat k6pviselcj-testtilete Saj6kazai Nappali Szociflis K6zpont Csal6dsegitd
Szolg|lathtjeloli ki az Szt. 3l lA. $ (1) bekezd6se szerinti egytittmrik.od6sre.
15. $ (1) Az onkormdnyzathivatala aklrelmezSt a k6relem benffitlLsakor titjekoztatja

a) a rendszeres szoci6lis seg6ly foly6sit6srln4k felteteleircil, valam int
b) az egyittmrikod6sre kijelolt szerv megnev,ezdserSl, el6rhetclsep;6rci1.
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(2) Az egy0ttmrikod6sre kijelolt szerv szitmira az onkormfnyzati hivatal a rendszeres
szociAlis seg6ly megitel6s6rcll s2616 hatfrozalot a hatdrozat kiad6srlt6l szttmitott 15
munkanapon beliil megkiildi.
(3) A seg6lyezett koteles - az egeszs6gk6rosodott szem6ly kiv6tel6r,el - a rendszeres szoci6lis
seg6ly megit6l6s6rcil sz6l6 hathrozat joger6re emelked6s6t kove:tci 15 munkanapon belil
szem6lyesen megkeresni az egyiittmtik-od6sre kijelolt szervet az6rl., hogy ott nyilv6ntartitsba
vetesse magtfi.

@) Az egyiittmiikod6sre kijelolt szerv ellenonzi, hogy a hivatal 6ltal megktildott, rendszeres
szoci6lis seg6lyt meg5llapit6 hatfrozatjogosultja a (3) bekezdesbel 

^ghutirtotott 
hat6ridcjre

nyilv6ntart6sb a vetette-e mag6t.
(5) Ha a segelyezett nem tesz eleget a (3) bekezddsben meghatirctzott kcitelezetts6g6nek, az
egyiittmtikod6sre krjelolt szerv a (3) bekezd6sben meghatirozott latdrid6 Iejirtht kovet6 15
munkanapon beli.il ir6sban felszolitja a segelyezetett a nyllvintar.6sba v6teii kotelezetts6se
telj e sit6s 6re, 6s viz s giilj a a hatiridl mulasztils 6nak ok6t.
(6) Ha a seg6lyezett a (5) bekezd6sben rneghatdrozott kotelerzetts6g6nek a felsz:,olitfts
kezhezvltelet(il szSmitott irjabb 30 munkanapon beliil nem tesz eleget, iz egyittmiik6d6sre
ktleldlt szerv tflekoztatja a hivatalt an6,l, hogy a segelye:zett az 

"gytitt-ritoAerikotelezetts6g6nek nem tett eleget.
16. $ (1) Az egyiittmrikod6sre kijelolt szerv

a) a me gj el ent k6relme z6t nyrlv fntart6sb a veszt,
b) a k6relmezdt nyllvhntartisba v6telt kovet6en ttlekoztatja
ba) a beilleszked6st segitci program elcik6szii6s6nek menet6r6r,
bb) a beilleszked6st segit6 programok tipusdir6l,
bc) az egytttmrikod6si szab6lyokr6l val6 meg6llapod6si kotelezer:ts egrdl,
c) kidolgozza a segelyben r6szestilci szem6ly szoci6lis helyzetenek 6s ment6lis rillapot6nak

megismer6sdhez szriks6ges megbesz6l6s, tij6koz6dfts alapj6n iLZ egy6ni elethelyzethez
igazodo beilleszked6st segitii pro gramot,

d) a beilleszked6si programr6l a seg6lyben r6szesiilcj szem6llyel irhsban a nyilv6ntartiisba
v6telt kovetcj 30 napon beliil megdllapod6st kotf

e) folyamatosan kapcsolatot tart a nem follalkoztatott szem6llyel, 6s legal6bb 3 havonta
szem6lyes talfikozits ftjrin figyelemmel kis6ri l beilleszked6st el6segitci programban foglaltak
betartisht,

f) legaldbb 6vente ir6sos 6rt6kel6st keszit a beilleszked6st segftci program vegrehajtis1rol,
6s amennyiben szriks6ges - a nem foglalkdztatott szem6ly bevon6s flal - m6dositia a
programot.
(2) Az egyrittmrikcid6sre kijelolt szerv kciteles

a) jelezni a jegyzonek, ha a nem foglalkoztalott szem6ly egytittmrikoddsi kotelezetts6g6nek
nem tesz eleget,

b) megkrildeni a jegyzSnek a beilleszkdd6st segitci prograrn v6grehajt6srir6l szdl6
6rt6kel 6s 6t, ezzel tfl ekoztatv a a pro gram v6grehaj t6s 616 l.
17. $ A beilleszkedest segitci programok tipusai a kcivetkez6k

a) kapcsolattartis az egytittmtikod6sre kijelolt szen.vel 6s a munkiib a hllfust sesitci
szewezeteld<el - az illldskeres6k klubja,

b) az egveni k6pess6geket fejlesztci foglalkoz6sokon varo r6szv6tel,
c) az 6letm6dform6l6 foglalkozrlsokon val6 l6szv6ter. ezen beliil
ca) az lletvezetlsi k6pess6g megdrzds6t, javithsdt celzo az e6;y6nt 6s csalidj6t erintci

szem6lyes megbesz616sek, csoportos foglalkoz6pok,
cb) az alapvetci szem6lyi higi6nia kialakitrls6qa ir6nyul6 csoportfol;lalkoz6sok,
cd) a seg6lyben r6szesril6 lak6kornyezetenekrendben tarLdstft c6lz6 csoportfoglalkoziisok,
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d) a felajrinlott 6s az iskolai v6gzettslgnek megfelelo oktat6sb an, k6pz6sben tort6n6
reszvetel, kiilonosen az ftltalinos iskolai vegzettslg6s az elsci szak1,:6pesit6s megszetzdse,

e) a munkavegzlsre tort6n6 felk6sziilesi programban val6 r6szvd,tel,
f) munkalehetciseg felaj 6nl5sa,
g) az filami foglalkoztat6si szervn61 6ll6skeres6k6nt tort6n6 nyllvhntart6sba v6tel, 6s az

elhelyezked6s 6rdek6ben az filamr foglalkoztat6si szervvel val6 egriittmrikod6s,
h) a munkav6llalAsi es6lyek novel6se 6rdek6ben a munkaad6n6l tor16n6 rendszeres

6rdeklcid6s, j elentkez6s.
18. $ (1) Az egylittmrikoddsre kijelolt szerv felveszi a kappsslaf6l, es folyamatosan
kapcsolatot tart azol<kal a szervekkel, melyek a beilleszked6st se65itci programok int6zm6nyi
hdtter6t biztositj6k. Az egyiittmrikodesre kijelolt szerv koteles t6j6koz6dni a beilleszked6si
pro gramok me gval 6 sit 6s ithoz sztiks 6 ges int6zm6nyi lehetci s 6 gekr ol i gy,

a) a helyi szo ci6lis int6zm6nyh iiozat szolgiiltathsair6l,
b) a Kazincbarcikai Jirisi Hivatal J6r6si Munkaiigyi Kirendelts6genek k6pz6seircil.

(2) A beilleszked6st segitci programr6l kotott meg6llapodfsnak tartalmaznia kell
a) a program taftalmifi,
b) a programban meghattrozott tev6kenys(gek, magatart6sok te ljesit6s6nek olyan leirdsii,

amelybcil egy6rtelmri, hogy a kotelezetts6g teljesit6se mikor val6sul meg, ennek 6rdek6ben
c llszerii nte ghattr o zni a ko tel ez ett s 6 g r endj et, ld6taft amitt d s m 6rt 6tr r 6t,

c) azokat az eseteket, koriilm6nyeket, melyek miatt a meg6llapod6s nem teljesit6se az
egyiittmrikod6si kotele zettseg megszeg6s6t j elenti.
(3) A seg6lyezetl megszegi az egyittmrikod6si kotelezetts6gdt akko.r, ha

a) a28. $ (6) bekezd6seben meghatftrozott eset 6ll fenn,
b) nem mtikodik kozre a 29. $ (1) bpkezd6s6ben meghathrozott es a segelyezett

ko zremtiko d6s 6vel el16that6 feladatok v6 grehaj tiis iib an,
c) a seg6lyezett a beilleszked6st segitci progtamr6l kotott meg6llapod6sban a szfrmdra eISirt

kotelezetts6geket nem, vagy nem az el6irt m6don teljesiti.

III. trlejezet

Term6szetb en nyrij tptt szo ciflis elkitrisolk

19. $ A koztemet6s kolts6g6t nem lehet a he
magasabb o sszegb en me gttllapitani.

2. Lakfsfennta

20. $ (1) A lak6sfenntart6si t6mogatds osszegbt az onkormhnyzattirl szeru5d,6ses viszonyban
fllokozizemi szolgirltat6hoz kell havonta egydnlci r6szben utalni.
(2) Ha a jogosultnak nincsen szerzldese olyan szolgiltatoval, arielynek az dnkormSnyzat
utalhatna, abban az esetben a thmogaths osszqg6t p6nzbeli ell6t6s torm6jdban havonta kapja
meg,
(3) A normativ lak6sfenntart6si t6mogat6s irdnti k6relemben szerelS lakdsnagys 6got a
po I g6rm esteri hivatal ezzel megbizott igyrntezlj e a hel yszinen ellendrzi.
(4) A normativ lak6sfenntartiisi thmogatds ir6nti k6relem benyrijt6sa folyamatos.

IV. Fbjezet

1. Kiiztemet6s
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Szem6lyes gondoskodfst nyrijtri ellftds ok

21. $ Az onkormdnyzat a szoci|lisan r6szorultak rdszere a szemrilyes gondoskod6st nyrijt6
ell6t6sok keret6n bel:d,l az allbbi szoci6lis alapszolgilltat6sokat biztositja:

a) 6tkeztet6s,

b) huzi s e gits 6 gnyirj t6s,

c) csal6dsegit6s,

d) idclsek nappali ellittisa.

1. Etkeztet6s

22. S Q) Az 6tkeztet6s keret6ben azoknak a szoci6lisan rdszotlltaknak a legal6bb napi
egyszeri meleg etkezeserSl kell gondoskodni, akikmegfelelnek azSzt.62. $ (1) bekezdes6ben
me ghatirr o zo tt felt6tel ekn ek.
(2) AzSzt.62. $ (1) bekezd6se alkalmazhshbam szoci6lisan rhszoru,lt szem6ly azt, aki

a) a 62.6let6v6t betoltotte, vagy
b) eg6szs6gi iilapota megromlott:
ba) munkak6pess6g6t legalilbb 50 o/o-ban elvesztette,
bb) fogyat6kossdgi t6mogat6sban r6szesril,
bc) mozgits6ban korl6tozott, kr6nikus valy akut megbetegedtlse, fogyat6koss6ga miatt

onmaga elliftisfu6l - r6szben vagy teljesen - gbndoskodni nem tud.
c) jovedelemmel nem rendelkez6 egy

hozziiartoz6ja nincs,
d) hajldktalanshga miatt nem k6pes az

edril6ll6, akinek taftilsra koteles 6s k6pes

(2) bekezd6s szerinti 6tkez6sr5l miis m6don
gondoskodni.
(2) Az 6tkeztet6s6rt t6ritesi dijat kell fizetnli A terit6si dijat az Szt. 114.9 (2) bekezddse
me ghatdr ozott sz em6ly kotel es me gfrzetn|
(3) A szoci6lisan rhszorultak intezmdnyi terit6si dij6t 6s kedvrlzm6nyeit a 1. mell6klet
tartalmazza.
23. $ (1) Az onkormdnyzat az 6tkeztet6st az (1) bekezd6sbenmeghat|rozott

a) intezmenyben igenybe vehetci 6tkez6ssdl - ide 6rtve a helyben fogyasztiist vagy 6tel

I a szolg|ltathst mel5itllapit6 hatirozatban kell

az onkormhnyzztl k6pvisel6-testtiletdnek
felhatalmazdsa alapjitn, 6truh zott hat6skorben a polgiirmester dont.

2. H6zi s e g(ts6 gnyrij tds

24. S Q) Az onkorm6nyzat a h6zr segits6gnffit6si feladatot ttz Szt. 63. g- a alapj6n
D6destapolcs6ny - Mrllyinka - Saj6galg6c - Saj6ivhnka - sajokaza - Szuhakilll6 - Vadna
Nappali Szocirilis Kozpont Int6zm6nyfenntard6 tilrsulds 6ltal femtartott Saj6kazai Nappali
Szoci6lis Kozpont intezmlnyi hrltt6nel l6tja el.
(2) A hdzi s e gi t s 6 gnyirj t ii s al ap s z o I gilltatis t6ritp sm ente s .

3. CsaLidsegft6s



25. S Q) Az cinkormdnyzat a csal6dsegit6s kor6be tartozo feladatait D6destapolcs6ny -
Mdlyinka - Saj6galg6c - Saj6iv6nka - Saj6kaza - Szuhak6ll6 -- Vadna Nappali Szoci6lis
Kozpont tnt6zm6nyfenntart6 tfrsulils iital ferntartott Saj6kazai Nalrpali Szoci6lis Kozpont
kozremrik.od6s6vel 16tj a el.

(2) A csaladsegitci szolgiiat az egyen 6s csal6d szimfuanyirjtott szc,lgiitatilsa t6rit6smentes.

4. Id6sek nappali elLitrisa

26. $ Az onkorm6nyzat terit6smentesen l6tja el a a Szt.65lF. $ (l) a) bekezd6s6ben fbglalt
szem6lyek eset6ben azok nappali elldtSsrlt.

5. A szem6lyes gondoskodris keret6lien nyrijtott elkitrisok kiiziis szabillyai

27. $ (1) A szolgiitat6st nyfjt6 intezmenyvezetci ki.ilon elj6r6s n6lktLl koteles elldtrlst nyqjtani
a)ha azzal megel6zhet6 az erintett szem6ly 6letvesz6lyes 6llapofba kertil6se,
b) az ellfitirst rendkiviili idcij6r6si helyzet indokolja,

(2) A szem6lyes gondoskod6s keret6ben nyirjtqtt el16t6s megszrinik
a) az intezm6nyi jogviszony megszrin6sevel,
b) amennylben az ellit6sr6l az eintett ir6sban lemond.

V. Fejezet

Zhr6 rend,elkez6sek

28. $ (1) Jelen rendelet - a (2) bekezd6sben foglalt kiv6tellel - a kihirdet6st kovetcj napon l6p
hatilyba.

(2) Az 5. {i 6s a24. g (2)bekezdds 2014. mrlrcilrs

29. $ Hatitlydt veszti a 6 I 2006.(VI.23.) sz\lnu
ell6t6sokr6l s2616 onkorm6nyzati rendelet.

Stefdn Ldszl6
polg6rmester

4.napirendi pont mest6rsyalf sa

1 - j6n l6p hat6lyba.

a szoci6lis igazg,athsrol 6s egyes szoci6lis

T6th Abet
jegyz6

Abel jegyzot, van e sz6beli kieg6szitdse aStefin Lriszki polgdrmester megkerdezi Tdth
napirendi ponttal kapcsolatosan.

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy 2013. november h6napban fogactta el a testtilet a rendelet,
viszont a Korm6nyhivatal torv6nyess6gi eszre,vetelt tett. Ezert vun szi.iks6g a m6dosit6sra.
K6ri, a testi.ilet fogadja el az eloterjeszt6sben szereplcl 1312013, (XI.28.) onkorm6nyzati
rendelet m6dosit6s6r6l sz6l6 elciterj eszt6sdt.

Stefdn Ldszl6 pols{rmester megk6rdezi, van-e valakinek tovrlbbi kieg6szit6se, javaslata a
szilind hullad6kkezellsi kozszolgiitat5sr6l sz6l6 1312013. (XI.28.) onkormdnyzati rendelet
m6dosit6siival kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kiegSszit6s az onkormdnyzati
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rendelet m6dosit6s6val kapcsolatosan nem hangzott el. JzLvaslatot tesz a szlllrd
hullad6kkezel6si kozszolg|ltat6sr6l s2616 1312013" (XI.28.) onkorm6nyzati rendelet
m6dosit6s6nak elfogadhshra az el6terjeszt6sben foglaltak szerint Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanak a m6dosit6s elfogadilsirol.Megftllapitja, a szavazdskor 6 fti k6pviselci van jelen.

A k6pvis el6-tes ttilet 6 i gen szav azattal az alilbbr rendel etet alkotta :

Saj6kaza Kiizs6g OnkormfnyzatKlpvisel6-testiilet6nek 412013r. (II. 05.) iinkormdnyzati
rendelete a telepiil6si szikird hullad6kkezel6si kiizszolgfltatrisriil sz6l61312013. (XI. 28.)

iinkormf nyzati rendelet m6dos itisir6l

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzatinak Kepvisel6-testi.ilete Magyarorszhg Alaptowlnye 32.
Cikk (2) bekezd6s a) pontj6ban 6s a hulladek6l sz6lo 2012. 6'ri CLXXXV. Torvdny (a
tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alap16n, Magyarorszdghelyi
onkorm6nyzatair6l szolo 2071. 6vi CLXXXX. tcirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban
meghatfuozott feladatkor6ben eljfiwa a kovetkezcjket rendeli el:

1,$

A teleprilesi szllfud hulladdkkezellsi \ozszolg|ltatfsrol sz616 1312013. (XI.28.)
onkorm6nyzati rendelet (a tov6bbiakb an: Rendelet)

(1) 1.$
,,(2) A
ki."

(2) b ekezdls hel y6b e a kov etkezd szovbgr6 sz l6p :
hullad6kgazddlkod6si kozszolgilltat6s S aj 6k aza Kozs6,g koz:igazgat6si teri.ilet6re terj ed

(2) 1. $ (5) bekezd6s hely6be akovetkezci szovegr6szlep:
,,(5) A hullad6k kezel6s6t, azaz osszegytijtds6t, elsz|llithsfr| 6rtalommentes elhelyezesel,
valamint a szolgiitatfs folyamatossdgttnak hiztosit6s6t SajSkaza kozigazgat6si tenilet6n
CIRKON:| Hulladekgazd6lkod6si Zrt. (cime: 3527 Miskolc, Zsil;mondy utca 34. szhm, a
tovilbbiaklr an: Kozszolgiltat6) vegzi es biztosifia."

(3) 3. $ (3) bekezd6s hely6be a kovetkezo szovpgr6szlep:
,,(3) Az ingatlan tulajdonos a hu1lad6k gffitqs6re illetve elsztilitiisira a sajft tulajdon6ban
levl, aKozszolgilltato fLltal rendszeresitett gyijtSed6n1't koteles has;ln6lni."

kozszolgiitato nyilv6ntart6st vezel, az azonositiisukhoz sziiks6ges adatok
felttintetes6vel.

(2) Az ingatlanhaszniio gazdiikodo szervezet 6s term6szetes szem6ly a

kozszolgiltatdsi szeru\dls megkot6s6hez szriksdges, a Ht. 38.9-6nak (3)
bekezd6s6ben meghatftrozott adatalt 6s amennyibrln az nem azonos a
kozszolgillaths ig6nybev6tel6nek hely6vel a szdml|zfsi cimet koteles a
kozszolgiltat6 felhivhsfira, valamint 4 szem6lyes adatainak vfitozf.sdt kcivet6en 8

napon beliil bejelenteni.



(3) A kozszolgiitato a szem6lyes adat kezel6se sordn koteles az informdci6s
onrendelkez6si jogr6l 6s az informdciSszabads6gr6l szolo 2011. 6vi CX[. Torv6ny
rendelkez6seinek megfelelcien eljrlmi.

(4) A (3) bekezd6s alkalmazinirban akozszolgilltato koteles megteremteni az adatkezel6s
szem6lyi 6s tdrgyi felt6teleit, koteles gondoskodm az adatok biztons6g6r6l, 6s koteles
meghatfttozni azokat az elj6r6si szab|lyokat amelyek az adat - titokv6delmi
szab6lyok 6rv6nyre juttat6srihoz sziiks6gesek.

(5) Az adatkezel6s celja a kozszolg6ltat6ssal cisszefirgg6srben az ingatlanhas znfio
sz:em6ly6nek meg6llapiths6,hoz, akozszolgiLltatfLsi dij behajt6s6hoz szi.iks6ges 6s arra
alkalm as adatb 6zis | 6tr eho zds a 6 s mriko dtet6 s e.

(6) A kozszolghltato az rngatlantulajdonos szemdlyes adatait - az adatok t6rol6sa
kiv6tel6vel - a szerzod6ses viszony l6trejott6tcil annak megsztin6s eig, dijhittrallk
eset6n a tarlnzits fenn6llis6ig kezelheti. A jogviszony megszrin6s6t kovetrjen a
kozszolgiitato a kezelt adatokat koteles megsemmisiteni.

(7) A kozszolgfltato a feladatfnak elldtrisa 6rdek6ben nyilv6ntartott adatokat - a
behajtrlsra jogosult ad6hat6srlgon kiviil - harmadik felnek nem adhatia ki.

2'$

Jelen rendelet kihirdet6s6t kovet6 napon l6phaf,hlyba.

Stef6n Lhszlo
polgdrmester

5. napirendi pont megt{rgvalfsa

Steffn Lriszl6 polsiirmester megk6rdezi T
napirendi ponttal kapcsolato san.

Ttith Abel ieeyz6 v6,laszol, nincs, az irilsos unjug

T6th Abel
jegyz(5

th Abel jegyzot, varr e sz6beli kieg6szit6se a

tartalmazza a sziiks6ges inform6ciokat. Azt
mindenki tanulm6nyozhatta. K6ri, a testiilpt fogadja el az elciterjeszt6sben szerepl6
ko zs zol gilltatdsi szer zci d 6 srci I s z 6 I 6 el cj t erj e s z t 6 s 6t.

megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a
httztaftilsi szen4yviz begy'rijt6s6re vonatko z6 kozszorglltatls
nnyv iz firtalmatlaniths ir a vonatko z6 ko zszol gtitatoi szer zd d,6s

megkot6s6vel kapcsolato san?
Meg|llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s a kozszolgilltathsi szerz6des m6dositrls6val
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a nem kozmrivel osszegffitcitt hhztaft1si
szennyviz begytijt6s6re vonatkozo kozszolglltaths teljesit6s6re 6rs a hftztafiilsi szennyviz
ttrtalmatlanitilshra vonatkoz6 kozszolgiitatoi szerzSdls megkot6sdnek elfogad,hsfra az
elciterjeszt6sben foglaltak szerint. Megk6ri a k6pviselciket, sz,,avazzanak a szev,6des
elfogadhsfr6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 6 fd k6pvisel6 van jelen

A k6 pv is e 16 - te s tii I et 6 i gen szav azattal az al ibb i hat6r o zatot ho zta:
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14. (lI. 04.\ hatfurozata a
nem ktizmtivel iisszeeviiitiitt hdztartdsi szennwiz begviiit6s6re vonatkoz6

matlanitfsdra vonatkoz6
kiizszolgflltat6i szerz6d6s meekiit6s616l

Tfrsv: A nem kozmrivel osszegytijtott hhztartisi szewryviz begyrijt6s6re vonatkoz6
kozszolgiiltatds teljesit6s6re 6s a hfntartAsi szenrryviz firtalmatlanitirsirra vonatkoz6
kozszolgilltat6i szerzod6s megkotdse

Sajokaza Kozseg dnkorm6nyzat K6pvise16 -testiilete a nem kozmrivel cisszegyiijtott
hiutarthsi szennyviz begy.tijt6s6re vonatkoz6 kozszolg|Itatds teljesit6s6re 6s a hintarti;j
szennyviz firtalmatlanithshra vonatkoz6 szerzodest az el6terjeszt6snek megfelel6en
j ov 6ha gy j a. E gyb en felhatalmazza a p ol ghrme st ert a sz er z6 dd s al6ir is itr a.

Hathrid,6: azonnal
Felel6s : Stef6n LdszIo polgdrmester

6. napirendi pont megtfrgyaldsa

T6th Abel ieevz6 elmondja, az onkorminyfatnak jogszabtiy 6ltal meghathrozott kotelezd
feladata 2013 . 01 . 0 1 . napj 6t61 a hiutartdsi szannyviz begyrijt6s6re vonatko zo kozszolgiltaths
biztositilsa. Ez a fajta kotelezes kor6bban nem Lltezett, a telepiil6serr 61cjk azzal sztilitatt'hk el a
szennwizet. akivel akarlitk.

isel6 megkerdezi, hogy a falu lakossiiga

6ben a kivonatot ko:226 kell tenni.

-e valakinek tov6blbi kieg6szit6se, javaslata a
nem kozmrivel osszegytijtott hdztaft|si szennyviz begyr,ijt6s6re vonatkoz6 helyi
ko zszolgLlt atilsr6 I s z 6 I 6 rend eletterv ezettel k at' c s o 1 a tb an ?
Meg|llapitja, toviibbi javaslal, kieg6szit6s a rtendelettervezettel kapcsolatosan nem hangzott
el. Javaslatot tesz a nem kozmrivel osszegyrijtgtthhztartilsi szewryviz begyrijt6s6re vonatkoz6
helyi kozszolgiitalflsr6l s2616 rendeletterve4et elfogadhsira az eloteleszt6sben foglaltak
szerint. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanal<. a m6dosit6s elfol;ad6s6r6l. Megl,lIapitja, a

szavazinkor 6 f5 k6pviselci van jelen

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbi rendeletet alkotta:

Sajrikaza Kiizs6gi Onkorm:inyzat Kdpviseldltesttilet6nek 5/2014. (II. 05.) iinkorm{nyzati
rendelete a nem kiizmiivel iisszegytijtdtthfiztartfsi szennyvizbegyfijtfls6re vonatkozrf

helyi kiizszolgf ltatris16l

Sajokaza Kozs6gi dnkorm6nyzat Kepvisel6-festtilete a vizgazd,illkodhsr6l sz6l6 1995. 6vi
LVII. torv6ny 45.$ (6) bekezd6s6ben kapott fglhatalmazhs alapjhn, az Alaptorv5ny 32. clld<
(1) bekezd6s a) pontj6banmeghathrozott feladqtkor6ben eljitwa a kcivetkez6ket rendeli el:

. l. f'ejezet
Altaldnos rendelkez6sek
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1.A rendelet hatflya

1.$ (1) A rendelet szemelyi hat|lya kiterjed Sajokaza kozs6g kozigazgathsi terrilet6n
valamennyi kozcsatomfnal el nem l6tott ingatlan tulajdonos6rhta, vagyonkezelcij6re vagy
egy6b j o gcimen haszniio j 6ra (a tov6bb i akb an e gyiitt : ingatl antul aj d ono s).
(2) A rendelet tfirgyihat|lya kiterjed az (I) bekezd6s szerinti ingatlan tulajdonosn6l keletkezci
nem kozmrivel osszegy[ijtotthiztartiisi szennyvizek begyrijt6s6re, kezel6s6re, valamint az erre
v onatko z 6 ko zszol gLltatSs ell //.:6s ftr a.
(3) A rendelet hx|lya nem terjed ki az ipari szennyvizre 6s il vesz6lyes hullad6kokra,
val amint az ezelckel o s szefii 996 tev6kenys 6 gekre.

2. Ertelmez6 rendelkez6s ek

2.$ E rend,elet alkalmazhsitban:

1. kdzmf[p6tl6 ldtesftmdny.' kozcsatornitval el nem l6tott tertileten keletkezci szennyviz
gy[ijt6s6re, tirolilsttra, kis m6rt6kri kezel6s6re szolg6l6, az ingatlanon elhelyezett
mitirgy vagy akna.

2. kazszolgdltat6: Sajokaza Kozs6g teri.iletdre a nem kozmrivel osszegyiijtott hlztafidsi
szennyviz begytijt6s6re ir6nyul6 kotelezcj szennyviz l<ozszolgiltaths ellftistra
kiv6lasztott 6s Sajokaza Kozs6gi dnkorm6nyzattal kozszolgilltatirs vegzesere
ko'.zszolgiitattsi szerz6 d6 st kotot t gazdillko do szew ezet.

3. e rendelet hat6\ya al6 tartozo nern kciz ott
begyrijt6s6re vQnatkoz6 kozszolg|lt.aths az

tal a kozszolgdltzit6nak frzetendS, e rendel oft

3.A kiizszol$riltatds tartalma

3.$ A nem kozmrivel osszegffitott hditartasi szennyviz begffit6s6re vonatkoz6
kozszolg|ltatris ( a tov6bbiakb an'. kozszolgilltaths) az alitbbr tev6ken.ys6gekre terjed ki:

a) Az ingatlanon keletkezo, nem kozrhtivel osszegffitott hintartttsi szennyviz (a
tov6bbiakban:hdztartdsi szennyviz) ideiglenes t6roldsra szolgiio gffitcthelFcjl tort6nci
begy'tijt6sre, tovitbbd az elsz|llitlst vfigz6 kozszolgfitat6 reszlre 6tadott hhztartdsi
szennyv iznek az itrtalmatl anitds c 6lj rlb 6 | tort 6nci elszdlritis 6r a,

szerint g!,iijtott, begl'rijtott ris elsziilitott szennyviz

dij.

b) Az a) pontban foglaltak
firtalmatlanitdsa c6li rib6l.
elhelyez6s6re.

az arra kijelolt szennyvizl.isztito telepen tort6nci

4. A kiizszolgSltatf 6s az hrtalmatlanit6 hely megnevez6se, a kiizszolgfltatrisi
szerz6d6s tartalma

4.$ (1) Sajokazakozseg.kozigazgatdsi teri.ilet6n ahtvtartSsi szennyviz begffit6s6re ir6nyul6
kozszolgilltat6st ERV. EszakmagyarorszS,gi Regionrilis Vizmiivek Zrt.-(k6pviseld: Ritter
G6za vezerigazgato, sz6khely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai ft 1., C6gbir6s6g: Miskolci
Torv6nysz6k, C1gSegyzekszttm: 05-10-000123, adoszttm: 11069186-2-05), (tov6bbiakban:
kozszolg{ltato) I6tj a el.



(2) Saj6kaza Kozs6g kozigazgat6si teriiletdn l6vci ingatlanokon keletkezcj hdztartisi
szennyvizet a Kazincbarcika varosi onkorm6nyzat tulajdon6ban l6vci Kazincbarcikai
Szennyviztisztito Telep (3700 Kazincbarcika, Mircsonyi rit 2.) fogad6 miititrgyht veszi
ig6nybe, kivdve olyan esetekben, amikor valamilyen okn6l fogva e21nem lehets6ges.
(3) A kozszolg|ltat6val a kepvisel6 - testtilet ir6sban szerz6d6st kor..
(4)Aszerz6d6shat6rozatlanidciresz6l. Aszerz6desazalfiirhsnapj6njonl6tre.
(5) A szerz6d6sben rogziteni kell:

a.) ahdztart6si szennyviz elsz|llitits6nak a bejelent6stcil sz6mitott maxim6lis hat6ridej6t,
b .) a hirztarl6si szennyv iz gyfut6s6nek m6 dj 6t,

c.) az irtalmatlanit6 hely megnevez6s6t,
d.) akozszolgillatfs dij6nak fizetlsi m6dj6t 6s felt6teleit,
e.) kozszol g6ltaI6 lakoss6g fel6 irdnyulo tflekoztat6si kotelezetls6g6t,
f.) a:;zerz5d6s m6dosit6s6nak lehets6ges okait 6s elj6r6si rendj,5t.

(6) A szerzSdest mindk6t f6l legaklbb 2 honap, legfeljebb 6 h6napos felmond6si idcjvel
ir6sban k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil (rendes felmondrls) felmorrdhatja. A felmonddsi idci
alatt a szol g1,ltatftst v flto zatlan fel t 6tel ekkel kell t elj e s it eni.

II. Fejezet

A kiizszolgriltatds elkitdsa

1. A kiizszolgflltatfls elkitrisnak rendj,e 6s m6dja

5. $ (1) Valamennyi ingatlantulajdonos kioteles gondoskodni az ingatlanfrn keletkezci
iz szaksze
zennyviz t, rendszeres elsz61lit6s6t annak begyrijt6s6re
olg6ltat6n az ingatlantulajdonosnak kell biztositani.

tulaj dono s az ingat.Ianiln keletkez o hhztarttsi
meghatitrozott nr6don, a kozszolgitltatds

szolgfltatiss al kap cs olatos feladatai

6. $ A kozszolgilltat6s tekintet6b en az Onkorm 4nyzat feladata
a) a kozszolgiitaths kor6be tartozo l,\intarthsi szennyviz rendszeres iltv6te16nek,

elszfllithsftnak6sfirtalmatlanitilsitnakdlegszervez6se6sellelrcirz6se,
b) a kozszolgiltatas ellfithsfua kozsz)plgirltato kiv|laszti.sa, a kozszolgiitatoval

kozszolgilltathsi szer zci d 6s me gkot6s e.

3. A kiizszolg6ltat6 6s az infatlantulajdonos jo1;ai 6s kiitelezetts6gei

7.$ (1) A kozszolgat6 a kozszolg|ltathst { telepi.il6si szilard 6s foly6kony hullad6kkal
kapcsolatos kozeglszslgtigyi kovetelm6nyekr6l szol6 1612002. (IV'. 10.) EiiM. rendele1.6.g -
ban foglalt eszkozokkel 6s az ott meghathrozott feltetelek szerint koteles ell6tni.
(2) A koz:.szolgfltato a hhztafi|si szennyvizet kciteles az ingatlanhrlajdonos megrendel6s6t6l
szttmitott 72 6ritn beliil begyrijteni 6s v6glqges 6rtalommentes elhelyezes v6gett 4.$ (2)
b ek ezd 6 s 6b en m e gj el o I t s z ennyvi ztelepr e s zilllitani.
8.$ A kozszolg|ltat6 koteles nyilv6ntarl6st vezetni akozszolgfitat|s ellfithsa sor6n elsz6llitott
hfntartfsiszennyvizmennyis6g6rcil, eredet6r6l (utca, intezmlny, c613megnevez6se, cim).
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9.$ (1) A nem kcizmrivel osszegyrijtcitt hhztarthsi sze>nnyviz elsziilitilsit M
ingatl antul aj dono snak kell megrendelni a kozszorg6ltat6t6 l.
(2) Az ingatlantulajdonos a hhztartdsi szervryvrzet a 4.$ (1) bekezd6s6ben megjelolt
kozszol gilltatov al kotel es elszfllitatnj.
(3) Az ingatlantulajdonos koteles megfelel6 rendszeress6ggel 6s idcjben elv6geztetni a
kozszolg|ltatAst, 6s elvegzlslhez a sziiks6ges felt6teleket biztositani, igy lcrilonosen a
gytijt6hely megkozelithetcis6g6t a szilllito jdrmn szfmtra oly m6don, hogy a felad,atffi
ell6thassa"
(4) Az idcilegesen haszntit ingatlanok tulajdonosai a kozszolgdLltat6st 6vente legal6bb 1

alkalommal koteles igenybe venni.
(5) az ingatlantulajdonos akozszolgfitatislrt az I. melllkletben meghatfrozott m6rt6kri dijat
kcitel es frzetni a kozszol girltat6nak.

4. A kiizszolgiitatis teljesft6s6re vonatkoz6 szerzldls egyes tartalmi elemei

10.$ (1) A kozszolgiitatojogosult a szem6lyes adatok kezel6s6re akozszolgd,ltatirs teljesit6se
6rdek6ben, krilonosen az igenybe vett szolghltatfts ellenszolg;iitaths1iak teljesit6s6vel
osszefliggdsben. A szem6lyes adatok kezel6se soriin a kozszolg|,ltatb az inform6ci6s
onrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20IL 6vi CX[. tcirv6ny
rendelkezes einek megfelelcien koteles elj drni.
(2) A Kozszolg|ltato rogziti, hogy az informilci6s onrenrlelkezesi jogr6l 6s az
inform6cioszabadsiigr6l sz6l6 20II. 6vi CXII. torv6ny szerint a kozszolg1ltatfsi szerzod6sre
vonatkoz6 adatok koz6rdekti adatnak minbstilnek, ez1rt az dnkormrlnyz atnak 6s a
Kozszolg|ltat6nak lehetciv6 kell tennie, hody a kezel6seben ld,vci koz6rdekri adatot 6s
koz6rdekbcjl nyilv6nos adatot - erre ir6nyul6 ig6ny alapjin -bhrkl m,ogismerhesse.

5. A nem kiizmtivel iisszegy4jtotthiztartdsi szerLnywiz gytijtl,slvel 6s
els zrillitris rival kap cs olato s kii telezetts 6 gek, a kii zszo I g6ltat6s

ig6nybevdt

11.$ (1) Az ingatlantulajdonos kciteles ahdzt
26rt, v izzilr6 kivitehi ko zmrip6tl6 I 6tes itm6nyb
(2) A kozmrip6tl6 l6tesitm6nybe csak h6zt
letesitm6nyb e mlr gezo -, tiz-, 6s robban6svesz
anyagot elhelyezni, amely veszelyezteti a beg
6ps6g6t, egeszs6get valamint a szennyvizt
mitirgyairak 6llaght.
(3) Ismeretlen osszetetehi szennyvtzet
meghllapithsiii g vesz6lyes hullad6knak kell te
jogszab|,lyi elcjir6sok figyelembev6teldvel me
annak elsz{llitisht.

m tagarlhatja meg, kiv6ve a (3)
az arra. kijelolt irtadfsi helyen
mribe jogszabfiy alapj6n nem

III. Fe[ezet

A kiizszolgdltat:is dija

A fizetend6 dij megdllapitdsa
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f2.$ A k6pviselci-testtilet akozszolgfitaIils d\jat avizgazdtikod6r;r6l sz6l6 1995. dvi LVII.
torv6ny 44lD.$-ban foglaltak figyelembevdtel6vel hattrozzameg. Az 6rv6nyes dijt6teleket a
rendelet 1 . mell6klete tartalmazza.

13.$ (1) A kozszolg|ltato a dijat akozszolgilltaths elvegzeset liovet6en azonnaljogosult
b esz edni a kozszolgilltat6st i g6nyb e vev6 ingatlantulaj dono st6 l.

? A kozszolg|ltat6 minden 6v okt6ber 31 . napjdig koteles eljuttatni Sajokaza Kozs6gi
Onkorman yzathoz a kovetkezci 6vre vonatko z6 dij kalkul 6ci 6j 6t.
(3) A kozszolgiitatrisi dij fizetendS osszeg6t a kozszolgilItat6 ttllapitja meg az egys6gnyi
dijt6tel es az elszdllitott nem kozmrivel osszegffitott hhztarthsi sz:ennyviz mennyis6g(:nek a
szorzata alapjitn.

lY. Zfr6 rondelkez6sek

14.$ Jelen rendelet a kihirdet6st kovet6 napon 16p hatrilyba.

Stef6n Ldszlo
polg6rmester

T6th Abel
Jegyzo

8. napirerrdi pont megtfrgvaldsa

Stefrin Lriszl6 polsfrmester javasolja, hogy a 8. napirendi pont megtfrgyalisdval folytass6k
a testiileti til6st, mivel a Nonprofit Kft iigyvezetoje m6g nem 6rkezer.t meg.

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy az Etikai Szabilyzat elk6szit6se 6s elfogadrisa jogszabiiyi
ko tel ezetts; e g. Az ir6so s any ag tartalmazza a sziiks 6ges informrici 6kat.

alkalmazottainak 8.000.-Ft/ho cafethrrftja.
alkalmazottai6?

mi6rt magasabb, mint

Ocsovszki Gviirgv i.igwezet6 elmondja, hogy a cafethria 8.000.-Ft Erzs6bet
4.000.-Ft onk6ntes EP-b61 ad6dik.

Izsr6 Prll teleptil6si k6pvisel6 v6lem6nye szeririt ine6lis

Ocsovszki Gviirsv iis\ryezet6 v6,laszol, hogy kdpviselo-testi.ilet dcnthet arr6l,
cafetftrifit kapjanak az alkalmazottak, 6s ir6sban utasithatja az l,tgyvezetSt,
feladatokat l6sson el.

a Nonprofit Kft
a onkormitnyzat

utalv6ny 6s

mennyl
milyen

hogy
hogy

Stefdn Ldszki pols{rmester javasolja, hogy a Kft alkalmaitottainak cafethri6jht ne
csokkents6k

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megklrdezi, hogy mit takar a kozleked6si kolts6gekn6l
a kiktildet6sre betervezett osszeg es az egyebrebetervezett 860. 880..-Ft kolts6g?
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Stefiin Ldszki polsirmester megk5rdezi, hogy krjztzemi koltsegre mi6rt nincs betewezve,
amikor a mtihelyekben haszn6lnak viz,- 96z,- elektromos 6ramot. 'V6lem6nye szerint rrdvel a
mtihely kiilon m&66rival rendelkezik, teh6t m6rhet6 akozizemi k0lts6g a Nonprofit Kft-n61.

Izsri Pdl telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, hogy ebben az evben nrennyi az ifiadott penzigyi
eszkoz?

Hesediisn6 Petkovics Katalin teleptl6si k6pvisel6 megk6rdezi, hogy a sajit bevetelek II.-
n61 betervezett 2.500.000.-Ft mit takar?

Ocsovszki Gytirsv iiswezet6 v|laszoI, hogy az onkorm6nyzati tiimogatds
cafetfir i6r a a reszl etes titbl ih an sz erepl ci 1 3 .3 7 2 .00 0 . -F t.
Saj6t bev6telekre betervezett osszeg az onkormtnyzatnak,lakossiignak vegzett
tev6kenys6 gb ol szirmaz6 bev6telek.

b6rre 6s a

v6llall<oz6si

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megkerdezi, hogy int6zmenyek
fenntarl6,s 6r a tew ezett 4. 3 6 5 . 0 0 0. -Ft el e gendci - e?

Izs6 Pril telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, hogy v6lemdnye szerint eleg lesz-e az
onkorm6nyz at 6ltal 6tadott penzij;gyi eszkoz a 2014. 6vre? Utemez! e van-e hogy, mikor kap a
Kft.- penzl:"?

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy havonta utal az onkonm6nyzat a szerzSd6sben
meghatftrozottak szerint a Kft-nek. 2014. febru6r h6napban a koz:,hasznu szerzSdest is meg

az cinkorm inyzattal megkcitott szerz6d6sben
nkenti 6tutal6sa. Ug./anakkor itt van rogzitve a

avi 20.000.-Ft.

visel6 megk6rdezi, hogy az onkormhnyz,atnak

a Kft szitmlSt 6llit ki pl: fest6sr6l, amelyet
lit ki pl: az apritekl6rol6 meg6pit6s6rcil, amit
A konyvelci annak alapjfrn bontja meg az
nt, vagy v6llalkozrii tev6kenys6g keret6ben

v1szett munk6t.

koszoni a v6ktszt, 6s ha j6l 6rti akkor a

Stefin Ldszki polsdrmester javasolja, hogy ha kozhaszni ter,6kenysdget vegeznek az
onkormdnyzatnak akkor munkalap legyen a szirmla mell6 csatolva. Ha v6llalkoz6si
tev6kenys6g keretdben vegez munk6t, akkor pedig szerz6dds.

Heeedtisn6 Petkovics Katalin telepiil6si kdpviseld elmondja, hogy v6lem6nye szerint
pontositani kell a Kft 6s az onkormftnyzal kozott hat6lyos szerzddlst, mert nem tiszta
szirmttra, hogy a munkab6r k6tszer van-e leszttnltnva az onkormftnyzatnak.

)\

H
szhmlLzis b6rre is vonatkozik az onkorm6nyzatfel6.



Ocsovszkv Gviirgv tigwezetd elmondja, hogy a leszttmlinott munkadijban van villalkozor
munkab6r hSnyadis, azmarad a Kft-n61.

Stefiin Lfszl6 polgfrmester elmondja, hogy a koziazemi kolts6geket 6t kell szfumlinni a Kft-
nek, 6s azizleli terv6be be kell tervezni.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megkerdezi, hogy a Kft kolcsont kapott az
o nkorm 6nyz attol a p illy 6z atol<r a. Azzal mi to rt6nt?

Stefiin Lriszki polg{rmester elmondja, hogy a Kft-nek 2013. december 31-ig el kellett volna
sz6molni vele.

Kis Krirolv telepiil6si k6pvisel6 megfierdezi,hogy szerzcid6s k6szillt a kolcson addsar6l?

Ocsovszki Gviirsv iigwezet6 elmondja, hogytestriletihathrozatvanakolcsonr6l

Kis Kirolv telepiil6si k6pvisel6 v6lem6nye szerint ez akkor nem kcilcsdn, hanem
onkormdnyz ati thmo gatits.

Stefin Lriszkf polsfrmester elmondja, hogy a visszat6ritend6 t6mogat6s visszafizet6s6nek
hat6ridej6t m6dositani kell, de most m6r szeiaSdes keret6ben kell rosziteni a visszafizet6si

ics Katalin megk6rdezi, hogy jogi tan6csadiisra
havonk6nt be van tewezve 30.000.-Ft, de osszgsen 0FL.Ezmit ielent?

gdpeldsi hlba, ez tlvben nincs tervezve jogi

Stefiin Ldszkf pols{rmester meg}<.erdezi, vafl-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a
Nonprofit Kft 2014. evi izleti terv6nek elfpgadd,srlval kapcsolatban? Megilllapitja, hogy
tov6bbi javaslat, kieg6szit6s a Nonprofit Kft 2014. evi ijlzleti terv6vel kapcsolatosan nem
hangzott el. Javaslatot tesz a NonprofitKft20\4. eviijzleti terv6nel: elfogadSs6ra a javaslatok
szerinti m6dositilsok figyelembe v6tel6vel. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az Nonproht
Kft 2014. 6vi tizleti terv6nek elfogad6s6r6l. I!{egrlllapitja, a szavai;lskor 6 f5 k6pvisel6 van
jelen.

A k6 pvi s e I 6 - te s tiil et 6 i gen szav az attal az alfbb r hattr o zatol ho zta:

Sai6kaza Kiizs6e Onkorm{nvzat K6pvisel6 }14. (II. 04.) h a t 6 r o

Isfrril

TSrw: A Saj6kazai Nonprofit Kft. 2014.6vi iizleti terv6nek elfogad 6sa

Sajokaza K6zs6gi Onkorm6nyzat Kepvisel6 - testiilete az elSteleszt6snek megfelelSen
j 6v aha gyj a a S aj Skazai N onpro fi t Kft . 20 1 4 . 6v i ijzl eti tew 6t.

Felel6s : Ocsovszki Gyorgy igyvezet6

,l

Hatirid6: azonrtal



8. napirendi pont megtfrgvaldsa

T6th Atrel ieevz6 elmondja, hogy az Etikai Szabillyzat elk6szit6ser 6s elfogad6sa jogszabdlyi
kcitelez etts 6 g. Az irilso s any ag tartalmazza a sztiks 6ges inform6ci6k at.

Stefdn Ldszkf polsfrmester megk5rdezi, van-e valakinek tovriblbi kieg6szit6s e, javaslata a
S aj 6kazai P o I g 6rm e s teri H iv at al Etik ai s zab 6ry z at5v al kap c s o latb an ?
Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s azEtrkai Szabillyzattal kirpcsolatosan nem hangzott
el. Javaslatot tesz a Sajokazai Polgilrmesteri Hivatal Etikai Szabllyzat5nak elfogadhsfra az
elciterjeszl.6sben foglaltak szerint. Megk6ri a k6pvisel6ket, sza,razzanak az el6teriesztes
elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 fci k6pvisel6 van jelen

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

Etikai

Tfrgy: A Saj6kazai
jovhhagyishr6l

Saj6kaza Kozsegi dnkormiinyzat
fogadja el Saj6kazai Polg6rmesteri

Felel6s: T6th Abel jegyzS
Hatdrid6: azonnal

9. napirendi pont megtfrgyalisa

kotelez6, osszevezet6ses ebolt6s idcipontj6t.

Polg6rmesteri Hivathl koztisztvisel6inel< Etikai szabd,lvzatinak

K6pviselci - testiilete az elll:erjesztesnek megfelelden
Hivatal kozti sztvi sel6inek Etikai szab iiv zatht.

Trith Abel ieeyz6 hozzfsz6l, Dr. Min6r Gyula 611atorvos sz6ban tilekoztatta, hogy
szabadshga miatt csak m6rciusi testiileti iil6spe tudja elk6sziteni a beszfimol6jilt, illetve a

Stefrin Lriszli polgfrmester megkdrdezi, ]rogy van-e valakinek tovribbi kieg6szit6se,
javaslata SajSkaza Kozs6g 2013.6vi eg6szs6d"gyi helyzet6nek 6rt:6kel6s6vel kapcsolatban?
Meg|llapitja, hogy tov6bbi javaslat, kiegQszites a 2013. 6r'i eg6szs6gtigyi helyzet
A'4,41.^1A^A', 1 l-^-^-^t^+^^^- .^^* L^^--^+L ^1 r^--^^t a,,,6rt6kel6s6vel kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz az ,allterjeszt6sben foglaltak
elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pviselSket, szavazzlnak Sajokaza Kozsdg 2013. 6vi eg6szs6gugyi
helyzetlnek 6rt6kel6se elfogadrisdr6l.MegSllapitja, a szavazfskor 6 16 k6pviselci van jelen.

A k6 pv is el 6 - te s tii I e t 6 i g en szav azattal az al6bb i hathr o zatot ho zta;

kaza - testtilet6nek 4l
readfsd16l

Tf rsv: s ajokaza K<izs6g 20 13 . 6vi egdszs6gugyl besz6mol6j rinak elf b gaddsa

at6r



Stefiin Lriszki polsdrmester elmondja, hogy az onkorm6nyzal 2014. 6vi Kozbeszev6sj
Szab|lyzat6nak rijb6li elfogad6sSra a Kcizbeszaruesitorv6ny m6dos:it6sa miatt van szi.iks6g.
Az ir6sos anyag tartalmazza a sziiks6ges inform6ci6kat. K6ri, ho1;y a testi.ilet fogadja eI az
elciterj eszt6sben szerepl6 Kozbesz erzlsi Szabl,lyzatot.
Megk6rdezi, hogy van-e valakinek tovfbbi kieg6szit6se, jar,aslata Sajokaza Kozs6g
Kozbeszerzesi Szabillyzatdval kapcsolatban? MeghIIapitja, hogy tov6bbi javaslat, kieg6szit6s
a Kozbeszerz6si Szab|lyzattal kapcsolatosan nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket,
szavazzanak a Kozbeszerzdsi Szabhlyzat elfogad6s6r6l. Megrlll a17itja, a szavazilskor 6 fd
k6pviselci van jelen.

A k6 pvi s e 16 - t e s tii let 6 i gen szav azattar az alfhb i hattr o z atot hozta'.

Sajokaza Kozs6gi Onkorm6nyzat
j ov fthagyj a S aj 6kaza Kozs6g 20 1 3 .

Felel6s: T'6th Abel jegyzd
Hatririd6: azonnal

10. napirendi pont megt{rsyalfsa

Felel6s : Stef6n LhszIo pol g6rmester
T6th Abel jegyzl

Hatiridf: azonnal

11. napirendi pont megtdrgt'al6sa

K6pviselci - testi.ilete az ellterjeszt6snek megfelel6en
6vi eg6szs6gugyi besz6mol6jd,t

Trirgv: S ajokaza Kozs6g OnkormSn yzat Kozb

Sajokaza Kozs6gi dnkorm6nyzat K6pviselci
j5vdhagy jasajokazaKozs6gdnkormrinyzatKdzbeszerudsiszabhlyr,atilt

ondja, hogy az Onkonnfinyzat 2014. 6vi cisszesitett
kell az isldola es az 6voda britorainak beszerzlset. Ebben

aL vvu;tt il KasLery rivi{ur arapu p t6si beruh6zhsais elkezd6dik, amelyet szint6n
be kell tenni az osszesitett kozbe
Megk6rdezi, hogy van-e valakin 6szit6se, iavaslata Sai6kaza Kozs6e 2014. 6vi
cisszesitett kozbeszerzlsi terv6vel kapcsolanban? Meg6,llapitja, hogy tovribbi javaslat,
kieg6szit6s a 2014. 6vi osszesitett kozbeszel;zlsi terwel kapcsolatosan nem hangzott eI.
Javaslatot tesz az elciterjeszt6sben foglaltak elfogadhshra. Nfegk6ri a k6pviselciket,
szavazzanak Sajokaza Kdzs6g 2014. 6vi ossTesitett kozbeszerzlsi terv6nek elfogad6s6r6l.
Meg6llapitja, a szavaziiskor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6 pvi s el 6 -t es t iilet 6 i g en sz av azattal az alihb i hatir o zatot ho zta:

2



Trirsv: saj6kaza Kozs6g onkormdnyz at2014. Evikoz,beszerz6si terve

Sajokaza Kozs6g Onkorm5nyzatKdpvisel6 - testiilete jelen hat6rozattlal elfogadja Saj6kaza
Kozs6g 2014. 6vi kozbeszerzesi terv6t, a hathrozati javaslat 1. sz6mi mell6klet6ben
foglaltaknak megfelelcien. Tov6bb6 utasitja Stef6n Ldszlo polg6nnestert, hogy a 2014. evi
kozbeszeru6si tervet Saj6kaza Kozs6g honlapl6n tegye kozz6.

Felel6s : Stefan Linzlo pol gdrmester
Hatr{rid6: azonnal

12. napirendi pont mestdrsyalfsa

t|j1kozatja a k6pviselci-testiiletet, hogy
2014. jantitr 37. napjhig kellett a testi.ileti tagoknak eleget tenni a vagyonnyllatkoiat
megt6tel6r:e . Ez hatitridcire megtort6nt.

Megk6rdezi, hogy van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata az tJgyrendi Bizottsiig
besz6moloj6val kapcsolatban? Meg|llapitja, hogy tov6bbi javaslrt az rJgyrendi Bizottsd,g
besz6molojiival kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz az elciterieszt6sben foelaltak
elfogadrlsiira. Megk6ri a kepviselciket, szavazzanak a.z rJgyrendi Bizotts6gbeszttmotZj6nat<
elfogad6sar6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 6 fci kepviselci van jelen.

A k6 pv is e I 6 - t e s tti I e t 6 i g en szav azattal az al6bb i hatfr <-: zato t ho zta:

Kiizsde Onkormfnvzat KE 71201,4. r

Trirsv: AzrJgyrendi Bizotts6g vagyonnyilatkozat- t6teli koteleze,tts6g lefolytatdsirol szol6
besz6mol6j 6nak elfo gad6sa

Sajokaza Kozs6g OnkormiinyzatKepvrsel6 - tpstfllete jelen hat6roz,atfwal elfogadja Saj6kaza
Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselci testi.ilei Ugyrendi Bizotts,tginak a k6pvisel6k 6s
polg6rmester 2013. 6vi vagyonnyilatkozat t6teli kotelezettsr6g lefolytat6s6r6l sz6l6
besz6mol6t.

Felel6s: U gyrendi Bizottsdg elnoke
Hatdrid6: azonnal

13. napirendi pont mest6rgvalfsa

Stefiin Ldszki nolsfrmester elmondja, hggy EMOP fondsb6l titmogatfst nyert az
onkorm6nyzat az iitalfinos iskola fejleszt6s6re. A kivitelezSkiviiasz:,ttshranyrltkozbeszerzesi
eljirilst kciteles az onkormhnyzat kiirni.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata az epitesi kivitelez6si munk6kra
vonatkoz6 nyilt kozbeszerzlsi elj6r6s megindftSsa nn4Op-+.3.IlA-12-2012-0008 azonosit6
szitmu projekthez kapcsol6d6an? Megfilapltja, tovrlbbi javasJat, kieg6szit6s a nyilt
kozbeszerz6si elj6r6s megindit6ssal kapcsolatosan nemhangzott el. Javaslatot tesz az 6pit6si
kivitelez6si munk6kra vonatkoz6 nyilt kozbeszerulsi eljhrls meginrlit6sa EMOP-4.3.I1A-I2-
2012-0008 azonosit6 szftmu projekthez elfogad6siira az elSterjes:rt6sben foglaltak szerint.
Megk6ri a kdpviselciket, szavazzanak anyih.kozbeszerz6si elj6r6s mt:gindit6s6r61.
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A k6pvi s e I 6 - t es tii I et 6 i gen s zav azattal az al fhb i hatttr ozatot ho zta:

14. (ll. 04.\ hatirozata a
..Vr{llalkozfsi szerzdd6s a sai6kazai fltaldnos iskola b6vit6s6re 6s fitalakithshra"
(EMOP-4.3.UA-12-2012-0008) tdrsvrfi kiizbeszerz6si elirirr[sban airinlatt6teli felhivris
elfoeaddsfr6l 6s bir{16 bizottsfe l6trehozfsdr6l

Tdrsv: ,"Yillalkozhsi szerz6d6s a saj6kazai iltalinos iskola brSvit6s6re es {fialakithsara"
(EMOP-4.3.11A-12-2012-0008) tilrgyu kozbeszerzdsi elj6r6sban ajhnlatteteh felhiv6s
elfogad6sa 6s bir6l6 bizottsitg l6trehoz6sa

Sajokaza Kozseg dnkorm6nyzat Kepviselci-testiil ete a ,,Yitllalko;z6si szerzdd,6s a sajokazai
6ltal6nos iskola bcjvit6s6re es i-italakitdsdra" (EMOP-4.3.I1A-12-2Q'12-0008) tirgyu, a Kbt. 3.
r€,sze, 121. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti kozbeszerz6si elj6r6s ajtnlatteteli felhiv6s6t 6s

dokument6 ci6j 6t el fo gadj a.

Saj6kaza Kozsdg Onkormiinyzat Kepviselci-testrilete a ,,Yiilalko:z6si szeruod,es a sajokazai
6ltal6nos iskola b6vit6sere es fttalakitits6ra" (EMOP-4"3.11A-I2-2012-0008)" tirgyu, a Kbt. 3.
r1sze, a I2I $ (1) bekezdes b) pontja szerinti kozbeszerz6si eljdrrisban a kovetkezo biriio
bizotts6sot hozza letr e:

1. Angyal P6ter, kozbeszerzes tttt'gya szerinti szakdrtr:lemmel rendelkezo bir|lo
bizottsitgitag

2. T6th Abel, pdnzijgyi
3. dr. Juharos R6bert,

bizottsdgi tag

szak6rtelemmel rendelk ezT bfttrlo bizottsitgi tag
kozbeszeruesi 6s .jogi szak6rte,lemmel rendelkezci birti6

Felel6s : Stef6n Lilszlo polgdrmester
Hatfrid6: azonnal

Inditvrinvok. iavaslatok meetdrgyalfsa

Stef:in Liszki polefrmester elmondja, hogy a ,,Modem oktat6si komyezet megteremt6se a

sajokazai rlltal6nos iskol6ban" elnevez6sri p|lyhzattal kapcsclatban mtiszaki ellenciri
tev6kenys6g ellittitsira h5rom ajilnlatot kell k(rni. A k6pviselci-testtiletnek javasolja, hogy az
alrlbbiakt6l k6rjenek ajdnlatot a mriszaki ellen(ri tev6kenys6g elI6t6:;ra.

1.) R6vy Mikl6s (3529 Miskolc Perczel M6r q 431A.)
2.) Kontroll- Builder Kft. (3400 Mezcikovesd Kiss Istv6n ft26.)
3.) HzU T'ervezo koda (3525 Miskolc Borosty6n u 9.)

Megk6rdezi, van-e valakinek tovdbbi kieg6s,zit6se, javaslata az |rajdnlatok kiki.ild6s6vel
kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az firajinlatok kikiild6s6vel
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a hiirom ajdnlat megk6r6s6re. Megk6ri a
k6pviselciket, szavazzanak a javaslata elfogad6s6r6l. Meg|llapitja, a szavazlskor 6 f6
k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal halttr<tzatothozta'.



ffiilsithoz k

Trirgv: ,,Modern oktatilsi kornyezet megteremt6se a saj6kazai illtalinos iskol6ban" elnevez6sri
p|lydzartal kapcsolatban mriszaki ellencjri tev6kenys6g ell6trls6hc,z kapcsol6d6 aj6nlatt6teli
felhiv6s megki.i1d6se

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6 - testiilete a ,,Modern oktat6si kornyezet
megteremt6se a saj6kazai 6ltal6nos iskol6banz' elneve>zesi pilyhzanal kapcsolatban mriszaki
ellenciri tev6kenys6g e116tris6hoz kapcsol6dS lrajhnlat k6r6seket a:z alitbbi c6gekhez kiv6rya
megkiildeni:

. R6vy Mik16s (3529 Miskolc Perczel M6r u 431A)
o Kontroll- Builder Kft. (3400 Mez6kovesd Kiss Istv6n it26|1
. H2U TewezlIroda (3525 Miskolc Borpsty6n u 9.)

Felel6s : Stef6n LinzIo pol gArmester
Hatdrid6: azonnal

Stefi{n L:iszki polgfrmester elmondja, hogy a reg6szetr feltfurhshoz a Hermann Ott6
Mtzeummal szerzSddst sziiks6ges kotni. A munkdk elvegzesehez sziiks6ges egy 1,80-as
m6retri kan5,llal rendelkez6, forg6 - kotr6 mtrnkag6p is. Ennek biztosithsa is vrlllalkoz6si
szerz6des keret6ben tort6nik. Eddig h6rom 6raJ6nlaL ltkezettbe a firldmunk6k elv6gzes1re.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kiegd,szit6se, javaslata a szerzSdes megkot6s6vel
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javadlat, kieg6szit6s a szerzSdls megkot6s6vel
kapcsolatosan nem hangzolt el. Javaslatot iesz a szerz6des mergkot6s6nek elfogadds6ra.
Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a javaslapa elfogadiisilr6l. Me13611apitja, a szavaziskor 6
fd k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el 6 - te s tii I et 6 i g en szav azattal az alilbbi hatdr ct zatot ho zta'.

rman let6nek 1 tfroza
-4.3.1/A-12-2 ositriszfm

Tfrw: az EMOP-4.3.11A-12-2012-0008 azohosit6sz6mri projekthez kapcsol6d6 ,,Modern
oktat6si komyezet megteremtese a saj6kazai ilXtalfnos iskol6ban" elnevezlsii pillyazathoz - a
ftgeszeti pr6bafelt6rishoz kapcsol6d6 g6pi foldmunk6k- adott inajir.Llatok elbir6l6sa

belrke'zett irajftnlatok koziil a
6,ltal adott, nett6 12.000,- FLl6ra
a polg6rmestert a szerzldes

Sajokaza Ko-zs6g Onkorm6nyzat K6pviselci testiilete a
BODVA - UT Kft. (3535 Miskolc Baftthegyalja u. 60.)
osszegri firajftnlatot fogadja el. Egyben filhatalmazza
meekot6s6re.

Hatdrid6: azonnal



Felel6s: S tef6n Lhszlo po I garmester

Stefiin Lfszl6 polErirmester elmondja, hogy a Kvartett-M Kft f.a. Kossuth u. 1.s2. alatti
6ptilet megv6tel6re ajinlatot tenne a felsz6mol6 c6gnek. Ezt az 6ptiletet a kozhasznu
munkav6llal6k elhelyez6s6re oltoz6, stb lehetne hasznor;itani. A Munkav6delmi
F6felrigyel6s6g orsz6gosan nagy hangsrilyt fektet akozhaszni munkav6llal6k munkav6delmi
el6irds ainak bizto sithshr a. betarthsar a.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 v6lem6nye szerint is szriks6g van olyan 6piiletre, ahol a
kozhaszni munkav6llal6k elhelyez6se megoldott.

Stefiin Lriszl6 polsdrmester megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6s e, javaslata az
v6teli ajdnlattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kiel36szites a v6teli ajhnlattal
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a v6teli ajfnlat megt6tel6re 6s a t6rgyal6sok
megkezd6s6nek elfogadisfra. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a javaslata elfogadds6r6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pviselo van jelen

A k6 p vi s e I 6 - t es tii le t 6 i gen sz av azattal az al6bb i hathr o zatot ho zta:

k 11/2014. flI. 04.) h
0hrsz-rii si airinlatr6l

Felelds : S tef6n LdszIo polg6rmester
Hatririd6: azonnal

Stefrin L:iszl6 pols:irmester elmondja, hogy ell:6sziilt a hivatalos 6rt6kbecsl6s az
onkorm6nyzat tulajdon6ban l6vci 094 brsz-i ingatlanr6l, melyre Tresza Mhtd v|llalkozo

odtet6sdre. Az 6rtekbecsl6r;ben szerepl6 v6tel6rr6l

kieg6spit6se, javaslata az lrtlkbecsl6sben szereplii
apitj a, tov6bb i j avas I at, ki e grlszit6s az ertlkb ecsl 6sb en

szereplci v6teli osszeggel kapcsolatosan nem hangzott el. Javasltrtot tesz a v6teli ajlnlat
megt6tel6re 6s a thrgyallsok megkezdes6nek elfctgadhsira. N{egk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanaka javaslata elfogad6srlr6l. Meg6llapitja,aszavazhskor 6 fti kepviselci van jelen

A k6pv is el 6 - te s tii I et 6 i g en sz av az attal az alilbfi r hatttr a zatot ho zta:

Sai6kaza Kiizs6s Onkormfnyzat K6pvisel6 i-testiiletlnek l2/201ta. U. 0D hatltroznta a
Sai6kaza. ktilteriilet 094. hrsz - ri ineatlan 6ft6kesitrblir6l

Tdrgv: A Saj6kaza, beltertilet 310 hrsz - ir ingptlant 6rintcj v6s6rl6si irajfinlatmegt6tele

S Kdpviselci-tosti.ilete jelen hat6roz',atitban v6s6rlilsi aj6nlatot
k et 310 hrsz - ri ingatlan tekintst6ben a tulajdonos OTP
F le. Az ingatlpn6rl kin6lt v6tel6r brutt6 1. 100 eFt, amelynek
fedezete az Onkormftnyzat saj6t kolts6gvet6s6ben rendelkez6sre iill. A k6pviselci - testiilet
jelen v6srirl6si ajitnlatdt 60 napig tartja fenn. Eg'yben felhatalmazza polgfinnestert az
ad6sv6teli szerz6des meekot6s6nek elcik6szit6s6re.



Thrw: Az onkomr|nyzati tulajdonban l6v6 Saj6ka.za, kiJlter:i,let 094. hrsz - ir ingatlan
6rt6kesit6r;e

Sajokaza Kozs6g dnkormdnyzat Kepviselcj - testtilete jelen hat6r o:zathban rigy dont, hogy az
lll aritnyban tulajdonhban 6116, Sajokaza, ktilter0let 094. l'rsz - i, 3 ha 6699m2 teri.iletri
ingatlant 4rt6kesiti Tresza M6te J6nos mag6nszemely sz6mira.
Azingatlanvetelfirifi 250. 000,- FIlha+ AFA, mindosszesen 917. 500,- Ft + AFA osszegben
l'llitja meg. A k6pvisel6 - testi.ilet jelen ajrinlatht 60 napig tartja fe:nn. Egyben felhatalmazza
polg6rmest ert az ad6.sv6teli szerzSdds megkot6s6re.

FelelSs : Stefan Laszl6 polgdrmester
Hatdridd: azonnal

Trith Abel ieevz6 elmondja, hogy Sajokaza Szavazatszdmlill6 Bizottsdgok tagtrait a
torv6nyben elcjirt hat6rid6ig kell megv6lasztani. Az el6terjesz:t6sben foglaltak szerint
javasolja a k6pvisel6-testiiletnek a Szavazatszitml|l6 Bizottsdgol< tagjainak, p6ttagjainak
megvtiaszttsifi.

Stefiin Lrlszl6 polsfrmester megJ<erdezi, van-e valal<inek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a
Szavazatsziml|l6 Bizotts6gok tagaival kapcsolatosan? Megiilapitja, tov6bbi javaslat,
kieg6szites a Szavazatszfimltio Bizottsrlgok tagtraival kapcsolatosan nem hangzott el.
Javaslatot tesz az elciterjeszt6s elfogaddsrlra. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a javaslata
elfogad6sfr6l. Meg6,llapitja, a szavazhskor 6 f5 k6pviselci van jelen

A k6 pv i s e 16 - t e s tii I et 6 i gen s zav azattal az al 6bb r hatirr <> zatot ho zta:

Sai6kaza Kiizs6s Onkormdnvzat K6pvisel6 -testiik>tfinek 1312014. (ll. 04.\ hatfrozata a

T 6 r gy : S aj okaza S zav azats ziml6l6 B i z o tt s 6 go k ta gj aira ak me gv tias:zths a

Sajokaza JKozs6g dnkorm6nyzat kdpviselS - testiilete - a Helyi V6laszt6si Iroda
alapjtrn- az aISbbi szem6lyeket viiasztja rnleg a Sajokaza Koz:segben mrikodci
tagjainak.

AzSVSZII tasiai:
Kis Eva - 001 . szhmi szavaz6kor SZSZB
Gonda Linzlo - 002. szirmu szavaz6kor S

Boros J ozsefne - 003. szfimu szavazokor
Dr. J6mbor Tamara
Darai Melinda
Horbiiszn6 Sz6kely Veronika

javaslata
SZSZB

Horb 6szne S tef6n M6nika
Nagyn6 T6th Aranka
T6th Ang6la

Az SZSZB p6ttasiai:
Krist6f Giibor
B6csa Lhszlone
Podlovics Masdolna

,f

S aj okaza S zav azatszitmlLl6 B i z o tt s 6 go k



Bakos Leheln6
Nagp6 Kis Erika
PtsztorMhte

Hatriridd: azonnal
Felel6s: T6th Abel jegyz6

Kis Krirolv telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy a Miskolci Torvdrnysz6k - ugyan m6g nem
joger6s abejegyz6s - 2014. janufu 27. napjfin a SajSk:azai Sport E;gyesrilet ehlok6nek Docza
B6la urat jegyeztebe.
Elmondja tov6bb6, hogy a S6lyom - telepen tort6nt helyszini szeml6k sor6n tapa sztaltfuk,
hogy a nincs hiizszitmozits a telepi ingatlanokop. K6ri, hogy fest6k-sprayel fess6k fel legalibb
az els6 lak6sokra a hi.z:szitmot.

f.

^TC1r,9//,/,,-'
Dr. Czenke Antul

j e gy zdkd nyv h it e les ftd

,J

h Abel



EL6TERJEszTEs

Egyes jiivedelem p6tl6 tSmogatfs ok
csiikkent6se
Tfizifa tEmogat6s

Bev6tel minddsszesen: 61.772 eFt

II. Az el6ir6nyzat -'n'oveked6s rigyszintdn 61. 772 eFt,
el6i 16 nyzat m6dosftdsokb6l tev6di k ossze:

T6li kiizmunka dologi kiad6sai
T6li kdzmunka b6r 6s tb j6rut6ka
Szoci6lis tfizifa
OvodSztat6si tSmogat6sa
Iskola mfikiid6si tSmogat5sa
a6rp6tl6 tSmogat6sa BEr tb
Seg{lygk -csiikkentds EI
Ovoda b6r t6mogat6sa
Saj6kazai szociSlis kiizp. b6r
T6li kiizmunka el6leg kiiv. p6nzm terhel6

2 380 eFt
1 597 eFt
3 600 eFt.

19 397 eFt
L7 322 eFt

200,eFt

- 7 581 eFt
2 957 eFt

amely a kiad6si oldalon az aldbbi

624 eFt
1 580 eFt
2 957 eFt

200 eFt
3 600 eFt
1 400 eFt

- 7 381 eFt
I 140 eFt
2 019 eFt

14 860 eFt
1*itsnilli{tl*..rsi:

.. l. napirendi pont tdrgyalds6hoz
Saj6kaza Kiizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6- testiilet6nek 2OL4.02. h6 04.-. narijSn ta4andd iil6s.6re,.

i"

T6rqv: Saj6kaza Kdzsdg onkormdnyzat20L3,6vi k6lts6gvet6si rendeletdnek m6dositdsa

: Tisztelt K6pvisel6 - testiiletl

' Saj6kaza Kozsdgi Onforq6nyzat k6pvisel6 - test[ilete 3l2lt3. (III. t4.) sz6m0
dnkormdnyzati rendelet6vel.fo.gadta el az Onkormdnyzat 2013, 6vi k6lts6gvet6s6t. A2013, 6v

I. A kolts6gvg!6si rendelet bey6teli el6ir6nyzat at 444.110 eFt volt, amely osszeg a rendelet
1. szdmri rn6dosildssal 495. 380 eFt-ra vSltozott, majd a 2, sz(tmt m6dosi't6ssil 640. 120
eFt-ra.^A jelenlegi el6irdnyzat m6doslt6s kovetkeztdben a kolts6gvetds bev6teii el6ir6nyzata:
701.892 eFt - ra ndvekszik.

"A2 e[6irdhy??t..,- noveked6s 6J,,772 eFt, amely a:bevdteli oldalon az al6bbi el6ir.6nyzat
m6dositdsokb6l tev6dik 6ssze: ^ ,. -

B6rp6tl6 t6mogat6s
6voda pedag6gus b6remel6s t5m
Iskola fenn.ktg t6mogat5s
STARTMUNKA (b6r+TB)
T6li kdzmunka
6vod5ztat6si t6m ' , .,..',:,',,;



, '..r

STARTMUNKA
Dologi
B6r
J6rul6k

Felhalmoz6si taft. pirlyinat

KiadSs mindiisszesen: 6L.772 eFt

Stef6n l-dszl6
polglrmester

7 477 eFt
11 032 eFt

888 eFt
21 900 eFt

III. A szuiks6ges el6ir6nyzat
tdbl6zatai tartalmazzdk.

Saj6kaza, 2At4.0L.24.

m6dosiltdsokat r6szletesen a kolts6gvet6si rendelet vonatkoz6

jegyz6

Saj6kaza Kiizs6gi Onkormfnyzat k6pvisel6 - testiilet6nek.,..l20l4. (....) iinkormfnyzati
rendelete az Onkorminyzat2013.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 3/2013. (III. 14.) szrimrfi

i , , iinkormfnyzati rendelet6nek m6dosftrisfrrfl

, TERVEZET

Saj6kaza Kcizs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6 - testtilete az illlarvthintart6sr6l sz6I6 2011. 6vi
CXCV. torvdny 87.$ (1) bekezddsdben kapott felhatalmazls alapjtn, a K6pvisel6 - testiilet
Pdnziigyi Bizotts6g6nak irfsos v6lem6nydnek kik6rdse ut6n a kcivetkez6ket rendeli el:

r 1.$

Saj6kaza Kdzs6g Onkormanyzat K6pvisel6 - testiilet a Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzat 2013.
6vi ktiltsdgvet6srol sz6l6 31 2013. (III. 14.) szitmi dnkorm6nyzati rendelete (a tov6bbiakban: a

Rendelet) 2. $ helydbe a krivetkezo rendelkezeslep:

,,(1) A kdpviselo - testiilet az onkormtnyzat2013.6vi krilts6gvgtds6t:

7 01. 892 eFt kiiltsegvet6si bev6tellel
701. 892eFt kiilts6wet6si kiadfssal

0 Ft kiilts6gvet6si egyenleggel
flllapitjameg."

Jelen rendelet a kihirdet6st kovet6 napon l6p hatdlyba.

T6th Abel
Jegyzo



",R.?

A rendelqt kihirdetve: 2014.6v .... ..h6 ..,..nap

T6th Abel
jegyzb



1, melldklet fl 2/2014. (1L6.) iinkomdnlzflli rendelethez

Saj6kaza Kiizs69i 0nkormAnYzat

2014, fVI KOLTSEGVETfSfNEK OSSZEVONT MERLEGE

BEVETELEK

rl.teNszinozAsl srvfrrr,EK 0sszrslN, 110, + ... +15.)

KbLTsf cvDTEsI ts FNANsziRozAsl BEvf TELEK



1, metldktet a 2/2014, (II'6,) ankormdnyzati rendelethez

Saj6kaza Kiizsdgi 0nkormdnYzat

2014, f,vr Kol-TstcvnrfsfNnK osszEvoNT MERLEGE

KIADASOK

- \risszat6it@d6 tdmogaltuok kdlsbntik tdrl6d6eAH'n belIlre

KoLTSf GVETf SI, TTNNUSZINOZASI BEVfTELEK fS KIADASOK EGYENLEGE

aEszirozAsi ha\ 6telck kjaddsok cglotrlego (tltraEszirozisl bc\ 6tclcl( 16sot- fl0aDsz(rozesi }dadisok 9sor) (+/-)



1'1' melliktet a 2/2014' (IL6') \nkormdnltzflti rcndelethez

Saj6kaza K0zs6gi Onkormf nYzat

2014, E\T K6LTSfGVETtS KOTELEZ6 FELADATAINAK MfRLEGE

BEVfTELEK

rtve,NszinozAsrsEvfTELr,K dsszEsENr (l(l + +15 )

ts rNANszlRozAsr BEvETELEK osszEsEN! (e+16)



1.1, melldktet a 2/2014' (II'6,) iinkotmdnlzati rcndelethez

Saj6kaza K0zs6gi OnkormdnYzat

2014, fVI KOLTS6GVETfS KOTELEZo FELADATAINAK MERLEGE

KIADASOK

- VirsarerlLfldd tAmogattuok, kdlsbndktdrlsdAeAH'nbeliiLe

KOLTSf cvDTfsI, rn{fi'{sziRozAsl BEVf,TELEK Es KIADASoK EGYENLEGE

bc\itelchkiadisokcg!cElege(fiEaDsirozdslbor6tclek16.sor'{irsrszirozdsikiadisok9 sor)(+/'



1,2. melldklet fl 2/2014. (IL6') ilnkotmdnlzili rendelethez

Saj6kaza Kdzs6gi 0nkorminYzat

2014. ]iVI KOLTSfGVETfS OT..IK]ONT VALLNLT FELADATAINAK MT'RLEGE

BEVETELEK



1,2, metldktet a 2/2014, (IL6') dnkormdnJ'zali rendelethez

Saj6knza Kiizs69i dnkormrinl'zat

2014. f,vl KOLTSfGVETfS OI.UCONT VALI,ALT FELADATAINAK MIiRLEGE

KIADASOK

- \risszarCrlrfl d6 Ldsogatasok kdlcs0nik liirl6dBe AH'D beliilre

KOLrsfc\,ETfsr, nrN,qssziRozAsl BEvETELEK fs KIADASoK EGYENLEGE

bc\dtelchkiaddsokeglcrlcgc(linaEsziwAslbcr6lclek16 $or'tl0aEsz(rozdsildadisok9 sor)(+/-)
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5' mellCktet a 2/2014' (11.6.) dnkormdnyzati rendelethez

Eur6pai uni6s trimogatdssal megval6sulti projektek

bev6telei, kiaddsai, hozz6j 6ru}isok

Modern oktat6si kiirnYezet megteremt6se a Iskol6ban

-4,3. 1/A-12-20 12-0008

Kirddsok' kijlts{gek 20t4 2015. 2015. ui6n Osszesen

izem€lyijellesi

bszeu $ck A4't 965 441 965

ev€tele 41 080 4l 080

iv ktillsegek

489 045 489 04

-4.3.11A-11-2012-

<iadisok. kiilhdeek 2{i4 2015, 2015. utin Osszesen

izem€lvi reller
loruhizisoL b6zcu€sek I 16 493 | 649

i,nl'lXet;sok is6nvbe vdtele

\dmiDiszlrallv k6hs6gek

)sszesenl I l6 491 II6 49

t)rrl<ormrinyzaton kiviili EU-s projektekhez tdrt6t6hozzii6rul6s 2014. 6vi el6irfnyzal

HozAirirulds (E Ft)

Osszeseni



5. meltiklet a 2/2014' (II'6') dnkormdnyzati rendelethez

Eu16pai uni6s tdmogatrissal megval6sul6 projektek

bev6telei, kiad6sai, hozz6j 6rukisok

t azonosit6ia: KEOP-1,2

2014 2015 2015 ut6n Osszesen

zemClvi ielleni

]eruhizAsok bszezCsek

l'^l'iIat;(nk is6nvbe v6Le]e

\dminisaratlv kiiltsCsel

tszeSen:

neve: Kazincbarcika 6s vonz6skiirzete mun

konferencia 6s doz6 a Radvrlnszkv kas

Kiadisok' kiilts€gek 2014 2015, 2015. utin Osszesen

izemClvi iellecil

lcruhAzAsoh bBzczdsek 60772 20 258 8l 03

'^l"rlrarl(.1 rranvbe v6tcle 342 34

tdminisztrativ kiihs€sek

sszese I 619 4 20 251 84 ll

(i'disnk kiiltsdsek 2014 201s. 2015. utdn

;zemelvi ielle4i 14 1t4

"^lollrati<nk io€nvbe v(itele 5 844 5 844

rdniniszf aliv k6llsegck 1 220 | 220

sszeseni 7 171 117



6 I mell6klet a 2/2014 (1I.6 ) dokomulzati reodeLethez

Megnevez6s Saj6kon Ktizsdgi Onkormdnyzaa 0l

reladat megnevezese dsszes bev6tel, kiad6s



KiadAsok

MiiLAir.i Lxlr.rdat;. Lird6.ai 1l 1+ +l 5 ) 476 00E

szcm6lvi iuftatdsok I 13 286

t2 Mnnkaaddkat lerhcld j6rulikok is szociAlis hozljArul6si ad6 54 458

l3 Doloei kjadisok I34 145

l4 Ellirottal DCMbeli iuttatisai ilt 176

ll Esv6b miikiidesi cdli kiadAsok 62 931

l6 az 1.5-b6| - Elvondsok is befEetsek

t1 G

t8 -\/isszat€rirendd limosatasok, kiilsiindk n}liitesa AH-n beltilrc

t9 visszat€ritend6 tahoeatesok. k6lsbntik tdrl6ztse AH-n beliiLe

Ll0 FNah hiikhdEsi .Chi trmosatlsok AH-n bcliilre 37 081

I ll
I 12 - \,isszat6ritend6 tdmoeatasok, ktilsbnbk nnitisa AH'n kiviilrc

It3 . Arkieqisziteek inAmosal6sok

I 14

I ts Faab mLik6dEsi cAlil timosat6sok ellafrfiazlaileson kwUe l9 850

t F.fLar-^"aci lAlt.6N.f6. HrdA.ri () | +7\+25 | 456 464

2l I 392 5s0

z2 2 I -b6l EU-s forasbdl mea'a)6sul6 bcruhi26s | 314 l4I
23 Felijitesok

24 2.1 -bdl EU.s fonisb6l negl'al6su16 felijltds

Ery6b fcLhalnoz6si kiadesok

2 5 -b6l . Garancia- 6s keesiElilblesbdl kifEets AH-nbelijlrc

21 - Visszataritend6 trmosatisok kijls6nijknniit6sa AH-n beliilre

-Visszat€ritsd.i t6mosat6sok kiil6iiniik tdrl6zidscAH-nbeliilre

29 - Fdab felhalmnTisi clt t6mosatdsohAH-n bellilrc

2. l0
2tl - \'isszardritcndd temosatdsok, kiilsitniik nv{jtisa AH-n kiYtiLe

2 t2.
2t3 - EwCb felhalmoz6si c€li tidosafisok rllamhiztafreson kiviilre

I Tartal€kok (3,1.+3,2.) 20 000

3l Alral6nos taf,alek

cClrailaldk 20 000

4,
--?6aTsEEvETEStKIADiSox 0sszEsex r I "z+l)

| 952 412

5,
qiral- LAl..hhrArl.s,16. illanhirtrrli\on ki!dlre f5 I + . + 5.3.)

5t Hossa lcjerail hitclek, kijlsijniik tiirlsztsq
I ikaiditrsi ehi hitclek kitlsijndk tdrlBzlscpCEiifl i v6llalkoz6snak

Rij!id leiArau hitelek. kiilsitnijk tijrl6ztasq

6 Rel16ldi Ar.;Lnqnlrdk kiadAsai f6 I + + 6.4.)

6,1 Forqatasi c6lt belfdldi Cn€lTapkok vrsirlesa

62 Forsatrsi c6li belf(ildi €d€LTapirok baaltesa

63 Befcktetdsi cllf belldldi irtil?apirok veserl6s

54 R.f.trcti{si cilir belldldi €ilikDaDirok b4Alt6sa

1

1.r -;Ll."r}6il.46,"" b.liili megel6legu 6sek folvoslt6sa

'12 allemhiTtrdison betiili mesclolesaesck vlsszafEetise

PiM6zkdziik beritkCnl elhclyEdse

P€Eiisi lizins kiadisai

8 ktrlt6ldi ffnan(71..24. kiadlsai 16 1 + + 6,4.1

6t, Forsatesi @li kiilfdldi dfr ikpapirok aas6rlrsa

82 BcfcktetCsi c€li Hilfcildi irtdbaplrok b46ltdsa

83 Kiilldldi 6fr ekoaD{rok bs,6ltisa

84

9 r'rNANSZiEoZisl KIADASoK dsszEsEN; (s..,.'+8 )

l0 KTADASOK 0SSZESENT (4+9) | 952 472

6ves ensed6lvezett l6tsz6m el6ir6nvzat (frj) 52

Kiizfoqlalkoztatottak 16tszrima (f6) 130



6 | mel].euet a2l20l4 (11,6 ) tt*omin)zati retrdelsthez

Megnevez6s Saj6kroa Kdzs6gi 0nkorm{nyzal 01

l€ladat megneYez6se Ktitelez6 feladatok bev6telei, kiadAsa



Kiaddsok

I Milkdd6si kdlts6detAs kiaddsai (I l+ +l 5 ) 412168

II SzemelYi iuttatisok Il3 2E6

t2 tvlunkrad6kat terheld i6rulakok is szocirlis hoziierul,si ad6 54 468

I Dologi kiadisok I34 145

l4 FII;r^tr,! hih'h.li i'rHrriq.i ul t76

5 Eryib mrikiiddsi el( kiadesok s9 693

I.6 - e 1,5-bdlr' Elvondsok s bcltretasek

I7
8 -\/isszat6ritsd6 timosatdsok. kitls6niiknuii16sa AH-n beliilre

9 - Visszatiritendd tAmosatSsok kiil6iiniik tiirl6ztiscAH.n beliilrc

ll0 - EryCb mtikdddsi cdli tdmosatdsokAH.n beliiLe l7 083

I t2 - Visszat€ritend6 timogatdsok, kdlsdn6k nrrijtiisa AH-n kiviiLe

I l_1 - ArkFsszitasak.,rtlmogatesok

tt4 K.m2timnmti<.1

I 15 6 6t0

F€lhalmozisi kdltsdwet6s kisd6ssi f2 I +2 3.+2 5 ) | 436 464

I 392 5s0

22 2.1 -bdl EU's fonesbdl nesal6sul6 bcruhezis | 374 t4l
21 Fehiiitrsok

2 l.-b6l EU-s fotresb6l nrfral6sul6 fcl[iids 50 892

EwCb fclhalrnozAsi kiadrsok

2 5 -b6l - Garancia- 6s kacseryellal6sbdl kilEctis AH-n beliilrc

1 visszatefitendd trmosatdsok. k6lsdnitk nniitesa AH-n beliiLe

28 - \/isszateritcnd6 t6mosatrsok, kirl6itniik tdrl6zti5e AH-n beliilre

29 - Eweb felhalmoz6si c{li t5moeatdsokAH.n bcllilre

210 carancia- is kdBsiaellalesb6l kilpctCs AH-n Kvike
2|,
2tz
213 Eacb felhrlmdTlsi cili timosarisok illemirztad6son ki\iilre

3 Tortal6kok (3,1,+3,2,) 20 000

u Altal6nos tanalek

t1 Cilrafralik 20 000

I(tlI-TSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN (1+2+3) | 949 232

5, Ifitcl k6l.rhnfdrleszt6s 6llamhAzlartdson kivilre (5.1. + ,,. + 5,3,1

5 Hossa lciiiratu hitelek, k6l66niik tiirlEztese

Lils'iditAsi eli hitclek kblsijndk tijrl6ztdsc pCEi.igyi vellalhozdsMk

Riivid Lcl6rahl hitelck, kiilGdn6k tiirl6zt6e

b Forsatisi el6 bclfdldi dneI'!aDirok !6seriasa

6,2 Foreatisi cilt b.lfdldi irtalpapirok bwelHsa

61 R.f.krerAsi cdhi helldldi iddloaDlrok vAsirlasa

o4
1 nclldldiffnaneirnrd.Litd4.tiltl + +?4)

7l Allanhiztadison beliili mceeloleeft isek folvoslt6sa

72 Allamhiztailison belij li Inegelolegaasck l jsszafEctise

?-1 PdM6zkiizdk betdtkCnt elhelveise

I giilffllii n"o"rrirnr4. liqddtai l6 t +

EI ForsarAsi cCli kiilfrildi 6dCkDaoirok vesirlesa

82 Befektetdsi cili kiilfdldi 6f, il(papirok bq ilt,sa

8l
84 Kiilfrildi hitelek. kdlsbniik tiirlsztse

9. zasr KraDAsoK dsszEsEN: (5.+ .+8,)

10. KIADASOK OSSZESENT (4+9 | 949 232

ves ensed6lvezett 16tszim el6irrinvzat (f6) 32

130



6.1. meuekler a 22014. (11.6.) d*omfuyzatirmdelethez

Megnevez6s Saj6kaza Kiizs69i OnkormAnyzflt 0l

ileladat megnevezdse Onk6nt vrillalt feladatok bevdtelei, kiadCsa 3



Kiadr4sok

Miikhd6.i trfilt{iaFtdc kiadisai fl l+ +l 5 ) 3 24n

Szcmalvi iultatisok

t2 Munkaad6kat terheld iiruldkok s szociAlis hozzeitrrulrsi ad6

l3 Doloei kiadisok

14, Flldr^tr,! nan?hFli i,Hrti<ti

l5 EryCb miikiiddsi dlti kiadisoli ! 240

6 az 1.5-bdlr - Elvofrlsok Cs belEetsek

t1
8 -Visszatdritendti t6moeatisok, k6lsonitknfiitesa AH-n beliilrc

I9 Visszat6ritend6 rimosalisok ktilstinitk titrl6zlseAH.nbeliilre

I l0 - EryCb miikdd6sieli tinoeadsokAH-n b.liilr.

r,l1 -c
t1 - \/isszatiritend6 timosatisok. kblsiiniik nuiit6sa AH-n kiviilre

Arki.oszlt6rek rdidosatisol

5 FNih miikdda.i ehi timooaticok illamhlztadison ki\iilrc 1 240

Felhalnozisi kiJltsEwet6s kiaddsai (2,1.+2 3 +2,5 )

2l Bcruhezesok

22 2 I -bol EU-s fotrdsb6l heel'aldsulo beruhiizds

21
24 2 3,-bol EU-s fodisb6l mesal6sulo felijilis

Ew€b felhalmozdsi kiad6sok

25-b6
27 - visszatiritendd timosatAsok, kijlsijniik nyujtisa AH-n b.lijlrc

28 \/isszatdritcndci t6mosatAsok. ktilsitniik tijrl6zt€se AH-n beliike

2,9. . EryCb felhalmozlsi c6li t,mosatisoli AH-n beliiLc

2t0 Garancia- es kcsse46llal5sbol kifEetas AH-n kiviike

2tl - \'isszatiritendd t6moeal6sok kiilsiinOk n\!rtrsa AH-n ktr!uc

2t2 LakistrmosatA!

2 ltl Fwib felhabnoz6si el6 tdmoeatlsok 6llamhiztad,son kinlre

3 T6rtal6kok 13,1,+3.2.)

JI Allalinos tanalik
7) c6ltanalik

3 240

5 ui-l LAl".a-1A.la.zrA. allohha'r.rrd.^n Llvlllr. f5 I + +5 3 )

5 Hossai lciiratu hitelek. kdlsdniik tiirl6ztdse

5 Lils'iditdsi cili hjtelek kdl6iiniik ttirl6ztasepdMijgyi !ellalkozesnak

5, Rdvid teidrani hitelek, kd166ntik tiirlgztCse

6, P.llAliiA.rrLhohi'nlHaii{,i16I + +64)

6l Porcatdsi ehi bclfdldi idCtqaPlrok 1'6s6rlAsa

6.2, Forsarisi el[ belldldi 6f,ikDaDirok bcleltrsa

63 Befekr.raci elil belfdldi inCkraoirok vrisdrlAsa

64 Bef.Llerasi r6hi hclfdldi Cn€kTaoirok ba6ltAsa

7 Relfhldi ffncr.ziroziskiaddsai(7 I +,, +7.4.)

'tl Allamhrzrafr eson beliili mescl6leEqCsek folvositasa

12 AllamiiiztadAson bclijli megclcilegeisek !isszafEctdsc

PiMszkiiztjk bctetkCnt elhely*€sc

P;nti^,i ll?inq kiadisai

8. IarilfnldiffnaheirnTd.kiedi.nil6t + +64)

Forsatlsi cali Hilfdldi ddakTaplrok visArlrsa

82 BefekctCsi eli kiilftildi dddkTaDirok b46lt,sa

83 Kiilfdldi edeLTapirok bq'iiltesa

84 Ktlftildi hitelek. kdl66niik tiirlsztise

9 FrN^NcziDnzicrkranisnk dsszFsRN! r{+ +nl

10 KIADASOK OSSZESEN! (4+9) 3 240

6,ves enped6lvezett 16tsz6m el6irdnvzat (f6)

I(iizfoelalkoztatottak 16tsz6ma (f6)



6.2.mell|VJeta2/2014.(1L6.)dnkotmiiuyzatirendelethez

Ktilts6gvet6si
szery

meqnevez6se

Saj6kazai Polgdrmesteri hivatal 02

Feladat
maonewoz6sp

Osszes bevdtel. kiadis 0l

Ezer

Szdma E16irdnvzat-csoDort. kiemelt el6ird nvza t mesnevez6se Elciirrlnvzat

I 7 J

Bev6telek

1, Miikiiddsi bevdtelek (1.1,+...+1.10,)

I K6szlet6rtdkesitds ellen6rtdke

2 Szoludltatrisok ellen6rtdke

3 K(jzvetitett szolsdltat6sok 6rt6ke

4 Tulaidonosi bevetelek

5 Elliitesi diiak

6. Kiszdm16zott tiltaldnos foreaLni ad6

'l Alta16nos forealmi ad6 \'isszat6riilese

8 Kamatbevdtelek

9 Ew6b Deuiievi rmiveletek bev6telel

l, 10. Ewdb rniikiidesi bev6telek

2. Miikijddsi c6hi tdmosat6sok 6llamhdztartds0n beliilrdl (2.1.+'.'+2'3.)

2l Elvon6sok 6s befizet6sek bev6telei

22 Visszat6ritend6 Lirno gat6sok, kiilcsdndk Yisszat6rti16se AH-n beliilrcil

23 Ecv6b miikdddsi c6hi tirnosatdsok bev6telei dllarnhiiztart6son beltilrcil

4 - ebb6l EU t6mosatiis

J Kiizhatalmi bevdtelel(

Fe mnzdsi c6hi tirn 6llamh6ztart6son beliil16l (4. l.+4,2,)

4t Visszat6ritendci tiimogat6sok, ktjlcscinijk visszateriil6se AH-n beliilrijl

42 Ecvdb felhahnoz6si cdhi ti{rnogat6sok bev6telei 6llatnh6ztarLison belii116l

43 - ebbcil EU-s tirnosal6s

5 Felhalmozf si bevdtelek (5,1,+...+5.J.)

)l hrunateriiilis iavak 6rtdkesitdse

)z Incatlanok 6rt6kesitdse

Fwdh tirwi eszkiizrik drtdkesitdse

b Miikiid€si c6hi dtvett Ddnzeszkiiziik

7 F elhalmozisi cdhi 6tvett odueszkiizUk

8 I{iiltc6npfdsi her,6telek i l.+.

9 Finanszfrozdsi bev6telek (9,1,+,..+9,3,) t61 029

9l K.iltsdwetdsi maradYrinv isdnvbev6tele 128

92 V6llalkozdsi rnaradv6nv isdnvbev6tele

9,3, Irrinvit6 szerui (cinkormdnvzati) t6rnosatiis (intdzndnvftnansziroz6s) 166 901

t0 BEVfTELEK dSSZESEN: (8.+9.) 167 029

Kiaddsok

Mfi kdd6si ktilts6eyctds kiadAsai ( 1.1+..'+1.5.) t6t 822

l.l Szelndlyi juttatiisok 27 594

T2 Munkaad6kat terhelcj irlrul6kok 6s szocir4lis hozztij6ruldsi ad6
't 902

13 Dologi kiaddsok 17 250

t.4. Elletottak p6Mbeli iuttat sai 109 076

Esv6b rnrikdd6si c6lti kiaddsok

F elhalmoz6si kiilts6wet6s kiadrisai (2'7'+.',+2'3,) 5 207

21 Beruhiiz6sok 5 20't

2.2, Felujitrlsok

23 Eeydb feileszt6si c6lti kiaddsok

24 - ebbcjl EU-s fondsb6l tiirn, rnewal6sul6 progralnok, projektek krad6sat

, KIADASOK oSSZrSpn: (t.+2,) 167 029

lives eneed6lvezett l6tszdm e16irdnyzat (f6) 10

Kiizfoslalkoztatottak I6tszdma (f6) 0



6.2,1. me116kiet a 212014. (11.6.) <inkorm6nyzati rendelethez

l(oltsegvetesl

szerv Saj 6kazai Polgdrmesteri Hivatal 02

Feladat
mepnevez6se

Ktitelezd felada tok bev6telei, kiaddsai 02

Ezer

Szdma El6ir6nvzat-csonort. kiemelt el6irdnvzat mesnevezdse El6irdnvzat
1

Bev6telek

I Miikiiddsi bev6telek (1.1.+...+1. 10.)

1,1 Keszletertdkesites ellen6rt6ke

2 S zole6ltatisok ellenert6ke

3, Kriaetitett szols6ltatilsok ertdke

4 Tulaidonosi bevdtelek

5 ElLitisi dijak

6. Kiszifu nldzott iiltalenos forealmi adu

'7 Altal6nos foreahni ad6 visszat6riilese

Kamatbevdtelek

9 Ery6b o6nziisvi rniiveletek bev6telei

l,r0. Eeydb rniikdd6si bev6telek

2 Miiktid6si cdlf t6moeatdsok dllamhdztartdson beliilrdl (2.1.+.'.+2.3,)

2t Elvondsok ds befizet6sek bev6telei

22 Visszatdritendrj l6mogat6sok, kiilcscjn0k visszatdriil6se AH-n beliilr6l

23 Eevdb miikdddsi c6hi t6rnoeatiisok bev6telei rillamhdztaruison beliilr6l

24
J Kiizhatalmi bevdtelek

Felhalmoz6si cdlit tdrnoeat6sok 6llamhdztartdson beliil16l (4.1'+4.2')

4l Visszatdritendcj trimogalisok, kdlcsdniik visszal6rtil6se AH-n beliilrdl

42 Eev6b felhalmozdsi cdhi r,irnosat sok bev6telei 6llarnhdzhrrison beliik6l

43 - ebbril EU-s lirnocalAs

5 Felhalmozrisi bev6telek (5. l.+..,+5,3,)

5I hrunateriillis iavak 6rl6kesitdse

52 lneatlariok 6rt6kesitdse

53 Ewdb trirsvi eszkcizok 6rt6kesit6se

o. Miikitil6si c6hi i{fvett p6nzeszkdzdk

7 Felhalmoz6si c6hi ritvett p6ueszk6ziik

8 Kiilts6ryetdsi be\,6telek ttsszesen (1,+,,.+7

9. Finanszirozdsi bev6telek (9.l.+...+9.3,) 161 029

9t I(cilts6cvetdsi rnaradvdny iednybev6tele 128

92 Vrillalkoz6si maradv6ny ig6nybevdtele

93 Ir6nvit6 szervi (cjnkormiinyzati) lilnogatds (int6zrndnldnansziroziis) 166 901

l0 sEvilrnl,rr osszEsnNr (4.+s,) t67 029

Kiaddsok

t. Miikdd6si kiiltsiwet6s kiad6sai (1, 1+,.,+1,5,) t6t 822

Szern6lvi iuttat6sok 27 594

2. Mur*aadokat terhelci jriruldkok ds szociilis hozzdjdrul6si ado 7 902

3 Doloei kiaddsok t7 250

4 Elliitonak pdubeli iuttatasai 109 076

.5 Ew6b rnilkciddsi c6hi kiad6sok

Felhalmozrisi ktiltsdevetds kiad6sai (2'l'+.,.+2.3.) 5 201

2l Beruhiiz6sok 5 207

22. Felrt ttasoK

23 Eeveb feileszt6si cdlti kiaddsok

24 - ebb61 EU-s for6sb6l t6rn mewal6sul6 orosratnok, proiektek kiad6sai

3, KIADASOK oSSZnSen: (t,+2,) 167 029

lives ensedilyezett l6tsz6m eloitinyzat (f6) 10

t(iizfoelalkoztatottak I6tszdma (f6) 0



6.3.1. mel16klet a 212014. OL6.\ rinkotm6uyzati rendelethez

Kiilh6gvet6si
szenl

megnevezdse

Napktiziotthonos Ovoda 0

Feladat
megnevez6se

dsszes bev6tel, kiadds 01

tizer

Szrima El6irrlnvzat-csoDort, kiemelt el6irdnvzat mesnevez6se El6irdnvzat

I ) J

Bev6telek

Miiktid6si bev6telek (1.1.+.,,+1.10.)

Kdszletdrtdkesites ellendrt6ke

2 Szolsliltatiisok ellen6rtdke

,3 Kdzvetitett szoledltatisok drteke

4 Tulaidonosi bev6telek

5 Elldtrisi diiak

6, IGszifinldzott dltaldnos foreaLni ad6

7 Altal6nos foreallni ad6 visszat6riil6se

8 Kamatbevdtelek

9 Egydb peroti gyi mriveletek bev6telei

110 Ew6b rmikciddsi bevdtelek

2. Miikitddsi c6hi t6moeat6sok 6llamhdztartrison beliil16l (2.1,+,.,+2,3,)

2l Elvonrisok 6s befizet6sek bev6telei

22 Visszatdritendci 6mosadsok, kiilcscintik visszatdrtildse AH-n beliilrcil

Ewdb rniikciddsi cdlri rimosauisok bevdtelei dllarnhriztartrlson beliilrcil

24 - ehhAl trl I t;m^oai;s

J. Ktizhatalmi bev6telek

Felhalmozdsi c6hi tdmosatdsok dllamh6ztartds0n beliil16l (4.1.+4,2,)

4l Visszat6ritendci tdmosalisok, kcilcsdncik visszatdriil6se AH-n beliiLcil

42 Egy6b felhahnozdsi c6hi trSrnogatiisok bevdtelei 6llarnhdztarLison belij116l

43 - ebbcil EU-s tdrnoeatiis

5. Felhalmoz6si bevdtelek (5,1.+,,.+5,3,)

). 1. hnmateridlis javak enekesitese

)z Insatlanok 6rt6kesitdse

53 Ery6b tarwi eszkcizcik 6rt6kesit6se

6. Miikiid6si c6lf 6fvett odueszkiiziik

7. Felhalmozdsi c6hi ritvett n6nzeszkUziik

8, Kiilts6ryet6si ber,6telek iisszesen (1,+,,.+7,)

o asi hev6tclek 19. l.+...+9.3.) 60 062

9,1, Kdlts6gvet6si maradv1{ny igdnybevetele 27

92 Vrillalkozrlsi maradv6uy isdnvbeydtele

93 Irdnvit6 szeNi (61*onndnvzati) limoqatds (intdztnentdnanszirozds) 60 035

10 BEVI1TELEK OSSZESEN: (8,+9.) 6n 062

Kiad6sok

I Miikitddsi kijlts6cvetds kiadisai (1, 1+...+1.5.) 52 9t2

Szerndlyi iuttatdsok 37 810

2 Munkaad6kat terhelci idruldkok ds szocirilis hozzr4idru16si ad6 l0 208

3, Dologi kiaddsok 4 894

4 Elllitoftak DdMbeli iuttatisai

5 Ew6b rnrikdddsi c6hi kiad6sok

FelhalmnzCsi kiilts6ryet6s kiad6sai (2.1,+,,.+2.3.) 7 150

2t Beruh6z6sok 7 150

22 Feliiitdsok

2,3. Ew6b feilesztdsi c6hi kiaddsok

24 - ebbcil EU-s fon6sb6l lim. rnegvalosuld progratnok, pro.iektek kiaddsai

3 KIADASOK 6SSZESTX: (t.+2,) 60 062

ives ensed6lvezett l6tsz6m el6irdnvzat (f6) 15

Kiizfoelalkoztato ttak l6tszrima (f6) 0



6.3.2. mell6klet a 212014. (11,6,) cinkorm6uvzati rendeiethez

Ezerforinlban !

Kiilts6gvet6si
szerv

megnevez6se

Radvrinszky B6la Kultfrhdz 6s Kiinyvt6r 03

Fcladat
Osszes bev6tel, kiad6s 01

Szrima E16irrinvzat-csoDort. kiemelt el6irdnvzat mesnevez6se Eldirdnvzat

I 3

Bev6telek

Miikiiddsi bevitelek (1,1,+.,.+1.10,) 100

I Kdszletdrt6kesitds ellenerteke

z Szolsiiltatisok ellen6rtdke 100

3, Ktizvetitett szolgiiltat6sok 6rt6ke

4 Tulaidonosi bev6telek

5 Elldtrlsi diiak

6 I{tszinl6zotl 6ltalAnos forsalni a do

7 Altal6nos forealmi ad6 visszat6riil6se

8 Kalnatbevetelek

9 Egyeb p6nztigyi rniiveletek bev6telet

r ,10, Ecv6b rniikod6si bevdtelek

2. MiikiidCsi c6hi tdmoeatdsok {llamhriztartrison beliil16l (2.1,+.,.+2.3.)

21 Elvon6sok 6s befzetdsek bevdtelei

22 Visszatdritendci t6rnosatisok, kdlcsOnok visszat6dildse AH-n beliih6l

Ew6b rniikciddsi cdhi tirnoealisok bev ltelei tilatrlf:r{zartAson beliilr6l

2.4 - ebb6l EU t6rnosalds

Kiizbatalmi bev6telek

Felhalmozrisi cdhi tirnosat6sok 6llamhdztartdson beliil16l (4.1,+4,2.)

4I Visszatdritendci t6rnosat6sok, kdlcsdndk visszateriildse AH-n beliilrcil

Egydb felhahnoz6si c6hi virnogatilsok bev6telei rlllamh6ztartdson belUlrcil

43 - ebbrjl EU-s lemosatds

5 Felhalmoz{si bevdtelek (5.1.+,..+5.3.)

51 hnnateri6lis iavak 6rtikesitdse

)z Insatlanok 6rtdkesitdse

)J Ew6b t6revi eszktizcik drtdkesitdse

o Miikiid6si c6lf ,t!ett Ddnzeszkiizitk

1 Felhalmoz6si c6hi ritvett ninzeszktiziik

8 Ktiltsdryetdsi bev6telek iisszesen (1,+...+7.) 100

9 Finanszirozdsi bevdtelek (9,1.+,.,+9'3') 13 160

9l Kdltsdavetdsi rnaradvriny igdnybev6tele 48

92 Vdllalkoziisi maradvdny isdnybevdtele

93 Irdnvit6 szervi t cinkormdnvzati) ldmosatis (intezrndnvfilanszirozils) l3 Lt2

t0 BEVI'TELEK OSSZESEN: (8,+9.) 13 260

Kiaddsok

Miikiidesi ktilts6c1,et6s kiaddsai (1. 1+,..+1.5.) 13 260

Ll, Szern6lvi iuttat5sok 7 711

t,2 Munkaad6kat terhel6 irirul6kok 6s szocirilis hozz6i6rul6si ad6 2 074

I 3. Dolosi kiaddsok 3 475

|.4. Elldtottak D6Mbeli iutta6sai

l5 Ew6b rmikcid6si cdlti kiad6sok

2. Felhalmozdsi kiiltsdwetds kiad6sai (2.1.+...+2.3.)

2l Beruhrlzdsok

2.2, Felfjiuisok

2.3. Ew6b feilesztisi c61t kiadrlsok

24 - ebbcjl EU-s fon'6sb6l t6rn, megva16sul6 prograrnok, proiektek kiad6sal

3. KTADASOK oSSZnSnn: (t.+2.) 13 260

6ves ensed6lvezett ld:tsz|m el6ir6nvzat (f6) 4

Kiizfoslalkoztatottak l6tszima (f6) 0



7. melldklet a 2/2014. QL6) dnkormdnyzati rendelethez

Adatszolg6ltatds
az elismert tartozfis illom 6nvr6 I

Saj6kaza Kiizs6gi OnkorminyzatKdltsdgvetdsi szerv neve:

Kdltsdgvetdsi szerv szdmlaszdms: 55400211-11037620

k t) Its d gv e tds i s zerv v ezetdj e

Eves eredeti kiaddsi elflirilnvzatz L.952,472 ezer Ft
30 napon trili elismert tartozisiilomfny iisszesen: 0 Ft

Tartozds6llominy megnevezdse

ElKilcinitett |llami pirualapokkal szembeni

i.3rtozes

TartozAsAllom6nv onkorm6nvzatok 6s
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el6renrrszrEs

__ 3. napirendi pont t6rgyal5s6hoz
Saj6kaza Kiizs6g Onkorm5nyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 2OL4.02. h6 04.

napj5n taftand6 iil6s6re

T5IgY: A p6nzbeli 6s term6szetben nyrijtott szociSlis 6s egyes szem6lyes gondoskoddst
nyfjt6 ellStSsokr6l sz6l6 onkormSnyzati rendelet megtdrgyaldsa

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

Azt nem kell hangs0lyoznunk, hogy teleptil6srinkon a kcilts6gvet6si - 6s ad6rendeleteken
kivr.il ez az a helyi rendelet, amely a lakossdg legnagyobb r6sz6t kozvetlenril is 6rinti. Az
1993. 6vi IIL tcirv6ny (a tovdbbiakban: Szoc. tv,) szabillyozza torv6nyi szinten az egyes
szoci5lis ellSt6sok megSllapitdsdnak, foly6sitdsdnak, stb... r6szletszab5lyait, Ugyanakkor 5ren
jogszabSly ad lehetSseget a k6pviselS - testr-lletek szdmdra, hogy heiyi rendeletben
szabSlyozhassanak egyes t6makciroket (pl: a lak6kornyezet szdm5ra vonatkoz6 kovetelm6ny,
stb..)
Saj6kaza Kozs6g Onk. k6pviselS- testrilete a 2006. 6vben alkotta meg helyi rendlet6t a a
szociSlis igazgatSsr6l 6s egyes szociSlis ell5t5sokr6l. Ez a rendelet hat iakalommal lett
m6dositva, Ez a jelenleg is hatdlyos helyi rendelet nem felel meg sem tartalmilag, sem pedig
formailag a jelenlegi kcivetelm6nyeknek, Term6szetesen ez a nem jelenti, hogy a 169l
rendelet minden rendelkez6s6t elvetettrik volna, de sz6nd6kunk szerint egy jobban 5U5that6
6s kcjvethet5 helyi szab6lyoz6s jon l6tre.
A legfontosabb v6ltoz6sok a kcivetkezSk:
- megszllnik a m6ltdnyos kozgy6gy - ellSt6s fielenleg 1 f5 r6szesril ilyen juttatdsban),
- 

- 
rendszeres p6nzbeli ellStdsok kifizet6se kiztu6lag utaldssal tort6nik: megszUnik a

keszpenzforgalom k6lts6ge, megszfinik a tumultus a S6lyom - telepen 6s Hivatalban,
megsz[inik a kifizet6s 6lcimunka ig6nye. A rendelet ezen szakasza k6s5bb l6pne hatdlyba,
hiszen legalSbb egy h6nap id6t kellene hagyni minden rlgyf6l sz6m6ra, hogy a bankszdmididt
meg tudja nyitni, ill. kellS idrjben 6rtesUljenek a vSltozdsokr6l,
- 2}L4.janudr 1-j6t6l megszfint a szociSlis trirv6nyben szerepl6 5tmeneti seg6ly 6s temet6si
seg6ly, valamint a gy5mtorv6nyben szerepl5 rendklvrili gyermekv6delmi t6mogat5s 6s
helytikbe iaz iinkorm5nyzati seg6ly l6pett. A teleprll6si cinkorm6nyzat k6pviselcj jtestrllete

a l6tfenntartdst vesz6lyeztetd rendkivr.ili 6lethelyzetbe kerrilt, valamint az idoszakosan vagy
tart6san l6tfenntartSsi gonddal kizdS szem6lyek r6sz6re a rendelet6ben meghatSrozott5k
szerint onkorm5nyzati seg6lyt nyrijt. Az cinkorm1nyzati seg6lyre vonatkoz6 szabSlyzdst a
hSrom korSbbi ellStds sajiitossdgait figyelembe v6ve,az Stmeneti seg6ly torv6nyi
szabdlyainak alapulv6tel6vel dolgoztdk ki, Onkormdnyzati seg6ly p6nzr-igyi szolgSltatSsi
tev6kenys6g6nek nem mintjsri16 kamatmentes kolcson formiijdban 

- is nyrlithat6.
Onkormdnyzati seg6ly adhat6 eseti jelleggel vagy meghat6rozott id6szakra- havi
ren_dszeress6ggel. Maga a szoci6lis tdrv6ny mondja ki, hogy onkormdnyzati seg6lyben
els5sorban azokat -a szem6lyeket indokolt r6szesiteni, akik cinmagu( iilewe cslt6Olut<
l6tfenntartdsSr6l mds m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmank6nt jelentkezS, nem
v6rt tdbblet kiaddsok, -igy krllcinosen betegs6ghez,hal5lesethez, elemi t<5r 

-ettrdritSsilhoz, 
a

vSlsiighelyzetben l6v6 vdrand6s anya gyermek6nek megtartSsdhoz, iskolSztatSshoz, a
gyermek fogaddsdnak el5k6szit6s6hez, a nevel6sbe vett gyermek csalSdj6val val6
kapcsolattaftSshoz, a gyermek csalSdba val6 visszakerrll6s6nek elSsegit6s6hez kapcsol6d6
kiaddsok-vagy a gyermek hdtrSnyos helyzete miatt anyagi segits6gre szorulnak, A
gydmtorv6ny szerint a rendklvuili gyermekv6delmi tSmogatds a nevel6si- oktatdsi int6zm6ny,



a gydmhat6sdg, tov5bbS m5s csal6dv6delemmel foglalkoz6 int6zm6ny, illewe term6szetes
szem6ly vagy a gyermekek 6rdekeinek v6delm6t ell5t6 tdrsadalmi szeryezet
kezdem6nyez6s6re is meg6llapithat6 volt. Ez a lehet6s6g az onkormdnyzati seg6ly eset6ben
is megjeleni( meft a torv6ny az ellStds hivatalb6l tort6n6 megSllapit5sSra lehet6s6get
biztosit, OnkormSnyzati seg6ly eset6n az ellltSs megSllapitds6nSl-figyelembe vehet6, egy
f6re szdmitott csalSdi jdvedelemhat6rt az onkormdnyzat rendelet6ben 0gy kell szabillyozni,
hogy az nem lehet alacsonyabb az oregs6gi nyugdU mindenkori legkisebb osszeg6nek 130
szdzal6k6nii. Az elhunyt szem6ly eltemettet6s6nek kolts6geihez valo hozzdjilrulitsk6nt
meg6llapitott onkormSnyzati seg6ly dsszege nem lehet kevesebb a helyben szokdsos
legolcs6bb temet6s kolts6g6nek l0 szitzal6kdn5l, de eldrheti annak teljes cisszeg6t, ha a
temet6si kolts6gek visel6se a k6relmezS vagy csalSdja l6tfenntart6s6t vesz6lyezteti,

Saj6kaza, 2014.01. 25.

alaoi6n:

1. t6rsadalmi hat5s: OnmagSban a rendelet csak m6rs6kelni fogja tudni (szerencs6s
esetben) az el5Sllt krizishelyzeteket, meft a seg6lyez6si rendszer trilnyom6r6szt
6llami/kozponti forrdson alapul, Az Onkorm6nyzatok sajSt ereje sajnos 6vr5l - 6vre egyre
kevesebb.

2. gazdas5gi, kiilts6gvet6si hat5s: A rendelet a megl6v5 szfikos onkormdnyzati
forrdsokat pr6bSlja meg a val6ban r5szorul6knak eljuttatni, Azonban vannak olyan
tiimogatdsi formdk, amelyek L00 o/o - ban onkormdnyzati forrdst ig6nyeln6nek (mdltSnyos
kdzgyogy - ellStds, stb,,), Ezen forr6sok hiSnydban ezek a tdmogatSsi formSk kimaradtak a
rendeletbSl.

3. kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi kiivetkezm6nyei: nem relev5ns

4. Az adminisztrativ terheket befoly5sol6 hat6sa: nem relevdns

5. A jogszabflly megalkot5s5nak sziiks6gess6ge, a jogalkot6s elmarad6sSnak
v6rhat6 kiivetkezm6nyei: Torv6nyi felhatalmazds alapjdn az onkorm6nyzat szSmSra a
rendelet megalkotSs kdtelezS, hi5nya az onkorm6nyzati torv6nyen alapul6 szab6lyozSsi
kotelezetts6g elmulaszt5sSt eredm6nyezi. Ez esetben a megyei KormSnyhivatal torv6nyess6gi
felhivSst bocsdt ki, amelyben el6irja rendelet alkotdsi kotelezetts6get.

5. A jogszab5ly alkalmazSsShoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t5rgyi 6s
p6nziigyi felt6telek: A rendelet alkalmaz6slhoz rendelkez6sre Sllnak, plusz erSforrSs
bevonds6ra nincsen szrlk6g.
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Sajrikaza Kiizs6g Onkorm:inyzat k6pvisel6-testtilet6nek ....../2014. (... ...) iinkormfnyzati
rendelete a p6nzbeli 6s termdszetben nyfjtott szocirilis 6s egyes szem6lyes gondoskodist

nyrij tri ellftrisokr6l

(TERVEZET)

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat k6pvisel6-testtilete az Alaptorv6ny 32. cikk (2)
bekezd6sdben meghatirozott feladatkor6ben elj6wa, a szoci6lis igazgathsrol 6s szocid.lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993.6vi IIL torv6ny 132.$ (4) bekezd6s a), c), d) 6s g) pontjaiban kapott
felhatalmaz6s alapj6n a kovetkez6 rendeletbt alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatillya

1. $ (1) E rendelet hatfiya kiterjed a Sajokaza Kozs6g kozigazgat6si tertileten 61ci

a) magyar 6llampolg6rokra,
b) bev6ndoroltakra 6s letelepedettekre,
c) hontalanokra.
d) amagyar hat6s6g 6ltal menekriltk6nt elismert szemdlyekre.

(2) A rendelet hatillya az Szt. 7. $ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott ellffittsok tekinteteben az
(1) bekezd6sben foglaltakon tirlmencien kiterjed az Europai Szoci6lis Kartft megercisitci
ors z 6gokn ak Ab auj v6ron tarto zko do 6llamp o I g6raira i s.

(3) A rendelethatflya kiterjed tovfhbh az Szt.3. $ (3) bekezd6s6ben foglalt szem6lyekre is.

II. Fejezet

Eljfrri'si szabdlyok

2. $ (1) Az e rendeletben szabilyozott valamennyi szoci6lis elldtrlsra 6rv6nyes 6ltal6nos
elj6r6si szrab6lyokat a szoci6lis igazgatisrol 6s szoci6lis ell6tdsokrol s2616 1993. 6vi III.
torveny (a tov6bbiakban: Szt.) 5-9. $-a hatitrozzameg.
(2) Az egyes ellltrisi formilkhoz kapcsol6d6 speci6lis elj6r6si szabiiyokat az adott ell6t6si
fcrrm6k r6:;zletezik.
3. $ (1) A szoci6lis igazgatisi eljfrhsra vonatkoz6 elj6rrlsi szabfiyokat az Szt. 5. $ (1)
b ekezd6se szerint kell alkalmazni.
(2) Az eljar6st

a) az onkormitnyzati hivatalndl sz6ban vagy ir6sban elciterjesztett k6relemre vagy
b) hival.alboI

lehet meginditani.
(3) A k6relmet az e rendeletben meghathrozott dokumentumokkal igazol6sokkal,
nyllatkozatokkal - egytitt kell benyrijtani.
(4) A hidnyosan elciterjesztett kdrelmek i.igy6ben a hi6nyp6tl6si felhiv6st a kerelem
be6rkez6sdtcjl szrimitott 5 munkanapon beliil meg kell tenni.
4. $ A k6relmez6nek a k6relemben - 6s ha van, akkor az annak mell6kletek6nt benyrijtott
dokumentumban - feltiintetett jovedelem-adatokat az Szt. 10. $-6ban meghatdrozottak szerint
kell igazolnia"
5. $ A penzbeli ell6t6sok kifizet6se kizirolagutal6ssal tort6nik.



6. $ A jogtalanul felvett szoci6lis ell6t6sok megt6rit6s6vel kapcsolatos elj6r6si szab6lyokat az
Szt. Il . $- a tatlalmazza.

II. Fejezet

P6nzbeli elleitrisok

7 $ (1) Az cinkormftnyzat a jogosult r1sz1re jovedelme kieg6szit6s6re, p6tl6shra csak a
penzbeli szoci6lis ell6t6sok koziil csak onkormhnyzati segelyt illlapitmeg..
(2) Az orkormdnyzat k6pvisel6-testi.ilete csak az aktiv koruak ellf,ttisira vonatkoz6an illlaoit
meg elj6rAsi szab6lyokat.

1. Onkorm 6ny zati s eg6ly

8. $ (1) Az onkorminyzat k6pviselci-testrilete onkorm6nyzati seg6lyre val6 jogosults6got
|llapit meg azon szem6lyek reszdre, akik onmaguk, csal6djuk l6tfenntartilsfuol m6s m6don
nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmank6nt jelentkezci tobbletkiad6sok, vagy a gyermek
h6tr6nyos helyzete miatt anyagi segitsdgre szorulnak.
(2)Onkorm finyzati seg6ly az 6ves kolts6gvet6sben elciirdnyzott osszeg erej6ig nyujthat6.

9. $ Az onkormiinyzati seg6ly formiii:
a) eseti onkorm6nyzati segely,
aa) 6ltal6nos eseti cinkorm6nyzati segely,
ab) gy6 gysz erki ad6s okra tekintettel me 96ll apitott onkorm finyzati s e g61y,
ac) tem et6s i ko lts 6gekre tekintettel megrlll apitott onkorm inyzati s e g6ly;
b) rendszeres onkorm6nyzati seg6ly.

10. $ (1) Eseti onkormhnyzati seg6lyre jogosult a 16. $-ban meghathrozott felt6telek
fenn6ll6sa mellett az a szem6ly, akinek csal6dj6ban az egy ftire jut6 jovedelem az oregsegi
nyuqdij mindenkori legkisebb osszegenek I30 %-6t nem haladja meg.
(2) Allaltnos eseti onkorm6nyzati seg6lyt egy naptfri 6vben maximum k6t alkalommal lehet
adni.
(3) Az egy alkalommal kifizetett fitallnos eseti onkorm6nyzati seg6ly osszege
Ft.
(4) A k&elmezSnek a k6relm6ben indokolnia kell a 6ltal6nos eseti onkormtnyzati seg6lyre
v al6 r |szorultsS,girt.
(5) Az 61ta15nos eseti onkormtnyzati seg6lyre va16 jogosults6gr6l az onkormftnyzatk6pviselci-
testi.iletdnek felhatalmazSsa alapjitn, Struhtuott hat6skorben a polg6rmester dont.
11. $ (1) Gy6gyszerkiad6sokra tekintettel onkorm6nyzati seg6lyre jogosult a 16. g-ban
megltatirozott felt6telek fenn6ll6sa mellett az a szem6ly, akinek csal6djriban az egy ftire jut6
jcivedelem az oregs6gi nyugdu mindenkori legkisebb osszeg6nek I30 %-atnem haladja meg.
(2) Gy6gyszerkiad6sokra tekintettel onkorminyzati seg6lyt egy napthri 6vben maximum
h6rom alkalommal lehet adni.
(3) Az egy alkalommalkifizetett gyogyszerkiadiisokra tekintettel adott onkormiinyzati seg6ly
osszege ..................... Ft.
(4) A k6relmezcinek a k6relm6hez csatolnia kell a gyogyszerkiad6sair6l sz6l5 szitmlftkat,
val amint sz akorvo s igazolls 6t a gy o gy szerek sziiks 6ges s 6 9616 l.
(5) A gyogyszerkiad6sokra tekintettel k6rt onkorminyzatr seg6l5,re va16 jogosultsilgrol az
onkorm6nyzat k6pviselci-testiilet6nek jelen felhatalmazdsa alapjitn, iftruhhzott hatiiskcirben a
polgrirmester a k6relem be6rkez6s6t kovetcien haladdktalanul dont.



12. $ (1) A temet6si kolts6gekre tekintettel onkorm6nyzatr segelyre jogosult a 16. g-ban
meghathrazott felt6telek fenn6ll6sa mellett az a szemlly, akinek csal6dj6ban az egy f6re jut6
jovedelenr az oregslgi nyugdij mindenkori legkisebb osszeg6nek I3O %-6tnem haladja meg.
(2) A temet6si kolts6gekre tekintettel onkorm6nyzati seg6ly csak a temet6si kolts6gek
r6szbeni vagy telj es ut6lagos megt6rit6s6re k6relme zheto.
(3) A segely osszeg6t kerelmenk6nt a helyben szokdsos legolcs6bb temet6si kolts6g
osszeg6nek 10-100 %-ig terjedci osszegben kell megdllapitani. A helyben szok6sos
legolcs6bb temet6s kolts6ge 100. 000,- Ft.
(4) A k6relmezcjnek a k6relm6hez csatolnia kell k6relmez6 vagy a vele azonos lakcimen 6lci
kozeli hozzhtafioz6ja nev6re - ki6llitott szlmla eredeti peldhnyht, valamint a halotti
anyakonyvi kivonatot.
(5) A temet6si kolts6gekre tekintettel onkorm6nyzati segelyre val6 jogosults6gr6l az
onkormftnyzat k6pviselci-testrilet6nek felhatalmazfsa alapjin, tttr"thlzott hat6skorben a
polg6rmester dcint.

13. $ ( 1) ltendszeres onkorm6nyzati segelyre jogosult az a szem6ly, akinek csal6dj6ban az egy
ftire jut6 jcivedelem az oregslgi nyugdij mindenkori legkisebb osszeg6nek 130 o/o-fft nem
haladja m.eg, 6s tart6s letfenntart6si problemrikkal kiizd, vagy a gyermek h6tr6nyos helyzete
miatt anyagi segits6gre szorul.
(2) A l6tfenntart6si probl6m6k t6ny6t a k6relemben ismertetni 6s igazolni kell.
(3) A rendszeres onkorrninyzati seg6ly lehet

a) havi rendszeress6ggel adott, mely esetben a seg6ly osszege: ................ Ft,
b) ket havi rendszeress6ggel adott, mely esetben a seg6ly osszege: ................ Ft,
c) h6rom havi rendszeress6ggel adott, mely esetben a seg6ly osszege: ................ Ft,

(4) Az rendszeres onkorm6nyzat seg61y kifizet6se minden 6rintett h6nap 5. napjhig
ut6lagosan, utal6ssal tort6nik.
(5) A rendszeres onkorm6nyzati segdlyrcil sz6l6 dont6sn6l figyelembe kell venni a 6212003.
(1I1.27.) K,-onn. rendelet 31. $ (1) bekezd6s6ben foglaltakat.

4. Aktiv korriak elkitrisa

14. $ (1) Az Szt. 33. $ (7) bekezd6se alapjttn a k6pvisel6-testtilet az aktiv koruak elliti"sdra
val6 jogosultsrig egy6b felt6telek6nt a k6relem benyijt6ja, illetve az ellfithsjogosultja szttmira
a lak6kornyezete rendezetts6g6nek biztositds6ra vonatkoz6an az al6bbi felt6teleket hattrozza
meg:
a) az tltala lakott ingatlan udvar6n, valamint a lak6sban egy - egy darab szem6tt6rol6 ed6ny
elhelyez6se 6s rendeltet6sszeni hasznfiata,
b) a lak6shoz tarloz6 udvar, kerl rendb en tarthsa, ktilonos tekintettel az esetlegesen ott
tal6lhat6 szem6t 6s lom eltdvolitfsa,
c) az ingalJanhoz tartoz6 kert rendeltet6sszeni hasznfiata, gyommentesit6se,
d) az ingatlan elStti jdrdhsnak (6rda hiitnythan egy m6ter szeles tertiletsdvnak), a jirda
melletti zoldsdv rittestig terjedci teljes tertiletdnek gondozfsa, tisztin Iarthsa, szem6t - 6s
gyommentesit6se.
e) a lak6s rendeltet6sszer(ihasznilata az al6bbiak szerint:

ea) a lakfs folyamatos tisztftn tarthsa, takaritfsa,
eb) vizes helyis6g 6s illemhely rendeltet6sszeni hasznilata, rendszeres takarithsa,

ferlcitlenitdse,
f) azingatlan, valamintahozztttartozo kert, udvar rhgcsiioktol, k6rtevciktcil va16 mentesit6se,
g) az illatl.art6sra 6s a telepi.il6s tisztasfry|ravonatkoz6 szab6lyok betart6sa.



(2) A kercImezo koteles az (l) bekezd6sben felsorolt 6llapotot a jogosultsiry megtilapititsitt
kovetcjen is folyamatosan fenntartani.
(3) Az Szt. 34. $ (2) valamint 36 $ (2) bekezd6s6ben foglaltakon tul meg kell sziintetni az
aktiv komak ellifiilsina val6 jogosultsdgifi annak a b6rp6tl6 juttat6sra jogosult szem6lynek, aki
a (1) bekezd6sben foglalt kotelezetts6g6t nem teljesiti, vagy nem gondoskodik annak
fenntart6s616l.
(4) A jogosults6g felt6telek6nt az (I) bekezd6sben foglalt szab6lyok betart6s6t a Polg6rmesteri
Hivatal ez,.Tel megbizott koztisztviselcije, a Csal6dsegitci SzoIgllat k6pviselcije, valamint
Saj6kaza Onkorm6nyzat Kepvisel6 - testtrlet6nek Igazgatitsi 6s Kisebbs6gi Bizotts6gilnak
tagSa - az aktiv koruak ell6tds6ra va16 jogosults6g meg6llapitdslra irdnyul6 eljfulsban, illetve
feltilvizsg6lata sor6n - ellencirzik.
(5) A (4) pontban felsorolt szem6lyek az aktiv koruak ell6t6sa ir6nti k6relem benyrijt6s6t6l
szdmitott tiz napon beliil helyszini szemle sor6n ellen6rzik az e rendeletben foglaltak
teljesiil6s6t. Amennyiben sziiks6ges, a jegyzd egy alkalommal, dtnapos hat6rid6vel ir6sban
felsz6litja akerelmez6t, illetve a jogosultat az elvdgzend6 tevekenys6gek teljesit6s6re.

15. $ Az onkorm6nyzat k6pviselcj-testiilete Saj6kazai Nappali Szoci6lis Kozpont Csal6dsegitci
Szolgilat|t j eloli ki az Szt. 37 I A. g ( 1 ) bekezd6se szerinti egyiittmtikod6sre.
16. $ (1) Az onkorminyzathivatala akerelmezcit a k6relem benyrijt6sakor tdjekoztatja

a) a rendszeres szoci6lis seg6ly foly6sit6sfnak felt6teleirc!1, valamint
b) az e gyittmtiko d 6sre kij elo lt szerv me gn ev ezeser 51, el6rhetci s 6 g6rci l.

(2) Az egy{ittmtikod6sre kijelolt szerv szhmhra az onkorm6nyzati hivatal a rendszeres
szoci6lis seg6ly megit6l6s6rcll szolo hatirozatot a hattrozat kiad6s6t6l szdmitott 15
munkanapon beliil megkrildi.
(3) A seg6lyezett koteles - az egeszsdgkiirosodott szemely kiv6tel6vel - a rendszeres szoci6lis
segdly megit6l6s6rcil sz6l6 hatfrozat jogercire emelked6s6t kovet6 15 munkanapon beliil
szem6lyesen megkeresni az egytittmrikod6sre kijelolt szervet a26ft, hogy ott nyilv6ntartisba
vetesse magit.
@) Az egyiittmtikod6sre krlelolt szerv ellenorzi, hogy a hivatal 6ltal megkiildott, rendszeres
szoci6lis seg6lyt meg6llapit6 hatirozatjogosultja a (3) bekezd6sben meghathrozott hat6ridcire
nyilv6ntart6sba vetette -e magf./-.
(5) Ha a:;eg6lyezett nem tesz eleget a (3) bekezdesben meghatfrrozott kotelezettseg6nek, az
egytittmrikod6sre kijelolt szeru a (3) bekezd6sben megltatftrozott hatdrid6 lejttftat kovet6 15
munkanapon beliil irdsban felszolitja a segllyezetett a nyilv6ntarl6sba v6teli kotelezetts6ge
telj e s i t 6 s 6r e, e s v izs g6lj a a hatitr idd mulaszths 6nak o kdt.
(6) Ha a seg6lyezett a (5) bekezd6sben meghathrozott kotelezetts6g6nek a felsz6lit6s
klzhezvlteletol szitmitott rijabb 30 munkanapon beli.il nem tesz eleget, az egyittmikod6sre
kijelolt szerv thjlkoztatja a hivatalt an6l, hogy a seg6lyezett az egyiittmrikoddsi
kotelezetts6gdnek nem tett eleget.
17. $ (1) Az egyittmrikod6sre kijelolt szerv

a) a m e gj el ent k6relme z5 t nyllv 6ntart6sb a v e s zi,
b ) a k6relm ezdt nyllv itntart6sb a vetelt kovet6 en thj ekoztatj a
ba) a beilleszked6st segit6 program el6k6szit6s6nek meneter6l,
bb) a beilleszked6st segit6 programok tipusair6l,
b c) az egyiittmrikod6si szab 6lyokr6l val6 meg6llapod6si kotelezetts6gr6l,
c) kidolgozza a segelyben r6szestilci szem6ly szoci6lis helyzetenek 6s ment6lis 6llapotrlnak

megismerdslhez sziiks6ges megbesz6l6s, tfllkozodds alapjrln az egy6ni elethelyzethez
igazodo beilleszked6st segitcl pro gramot,

d) a beilleszked6si programr6l a seg6lyben r6szesiil6 szem6llyel ir6sban a nyilv6ntart6sba
v6telt kovetci 30 napon beli.il megdllapoddst kot,



e) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott szem6llyel, 6s legal6bb 3 havonta
szem6lyes talillkozhs ritjAn figyelemmel kis6ri a beilleszked6st elcisegit6 programban foglaltak
betartils[tt,

f) legal5bb 6vente ir6sos 6rt6kel6st keszit a beilleszked6st segit6 program v6grehajt6s6r6l,
6s amenrLyiben szi.iks6ges - a nem foglalkoztatott szem6ly bevon6s 6val - m6dositja a
programot.
(2) Az egyrittmrikod6sre kryelolt szerv koteles

a) jelezni a jegyzonek, ha a nem foglalkoztatott szem6ly egyiittmrikod6si kotelezetts6g6nek
nem tesz eleget,

b) megktildeni a jegyzSnek a beilleszked6st segit6 program vlgrehajthshr6l sz6l6
6rt6ke16s 6t, ezzel thj ekoztatv a a pro gram v6grehaj t6s 616 l.
18. $ A beilleszked6st segitci programok tipusai a kovetkezcjk

a) kapcsolattartts az egytittmrikod6sre kijelolt szerwel 6s a munkdba 6ll6st seeit6
szewezetel<kel - az 6ll6skerescjk klubja,

b) az egyeni k6pess6geket fejlesztci foglalkoziisokon valo reszvltel,
c) az 6letm6dform6l6 foglalkoz6sokon val6 reszveter, ezen behil
ca) az 6letvezet6si k6pesseg megdrzeset, javitisht c6lzo az egylnt 6s csal6dj6t 6rint6

szemdlyes megb esz6l6sek, csoporto s fo glalko zhsok,
cb) az alapvetci szem6lyi higienia kialakit6s6ra ir6nyul6 csoportfoglalkoz6sok,
cd) a seg6lyben r6szesiilci lak6kornyezet6nek rendben tartlsii c6lz6 csoportfoglalkoz6sok,
d) a felajS'nlott 6s az iskolai vlgzettslgnek megfelelci oktatrlsban, klpzesben tort6n6

rlszvetel, kiilonosen az 6ltal6nos iskolai vegzettsdg6s az elsci szakk6pesit6s megszerz6se,
e) a munkavlgzlsre tort6nci felk6sziilesi programban val6 reszvltel,
f) munkalehetci s6g felaj ttnlisa,
g) az |llami foglalkoztatiisi szervn6l rill6skerescik6nt tort6ncj nyilvintartilsba vltel, es az

elhelyezkedes 6rdek6ben az illami foglalkoztat6si szerwel va16 egy0ttmrikcid6s,
h) a munkavrlllal6si es6lyek novel6se 6rdekeben a munkaad6n6l tort6nci rendszeres

6rdeklcjd6sr, j elentkez6s.
19. $ (1) Az egytittmrikod6sre kijelolt szerv felveszi a kapcsolatot, 6s folyamatosan
kapcsolatot tart azokal a szeryekkel, melyek a beilleszked6st segitci programok int6zm6nyi
hdtteret biztositjrik. Az egyittmrikoddsre kijelolt szerv kotel es thjekozodni a beilleszked6si
pro gramok me gval6 sit its ithoz sziiks 6 ges intezmenyi I ehetci s 6 gekr or i gy,

a) a helyi szo ci 61i s intezmenyhdlozat szol gtitattts air6 l,
b) a Kazincbarcikai Jhrhsi Hivatal Jitrhsi Munkaiigyi Kirendelts6g6nek k6pz6seir6l.

(2) A beilleszked6st segitci programr6l kotott megiillapod6snak tartalmaznia kell
a) a program tartalmffi,
b) a programban meghattrozott tev6kenys6gek, magatart6sok teljesitds6nek olyan Ieirfsttt,

amelybcil egy6rtelmri, hogy a kotelezetts6g teljesit6se mikor val6sul meg, ennek 6rdek6ben
cerszer{i meghatitrozni a kotelezetts6g rendj6t, id6tafiamfrt 6s m6rt6ket,

c) azokat az eseteket, kor0lm6nyeket, melyek miatt a megiillapod6s nem teljesit6se az
egytittmrikod6si kotele zetlseg megszeg6s6t j elenti.
(3) A seg6lyezett megszegi az egyittmikod6si kotelezetts6g6t akkor, ha

a) a28. $ (6) bekezd6s6ben meghatfrozott eset 6ll fenn,
b) nem mrikodik kozre a 29. $ (1) bekezd6s6ben meghatfrozott es a seg6Tyezett

ko zremriko d 6 s 6v el ellfithato fel ad ato k v 6 gr ehajtfs 6b an,
c) a segdlyezett a beilleszked6st segitci programr6l kotott megrlllapod6sban a szilmira eldirt

kotelezetts6geket nem, vagy nem az elciirt m6don teljesiti.



III. Fejezet

Term6szetb en nyrij tott szoci:ilis ell:itris ok

1. Kiiztemet6s

20' $ A l<oztemet6s koltseget nem lehet a helyben szokdsos legolcs6bb temet6si kolts6gn6l
magasabb cisszegben meg6llapitani.

2. Lakfsfenntartfsi tr{mo gatris

21' $ (1) A lak6sfenntart6si thmogatils osszeg6t az onkormtnyzattal szerudd1ses viszonyban
iilokozijzemi szolg6ltat6hoz kell havonta egyenl6 r6szben utalni.
(2) Ha a jogosultnak nincsen szerz,6dese olyan szolgilltatoval, amelyn ek az Onkorm6nyzat
utalhatna, abban az esetben a titmogatfts cisszeg6t p6nzbeli ell6t6s form6j6ban havonta kapja
meg.
(3) A notmativ lak6sfenntart6si tdmogat6s irdnti k6relemben szercl| lak6snagys itgot a
polgiirmesteri hivatal ezzel megbizott igyintezdje a helyszine n ellendrzi.
(4) A nonnativ lak6sfenntarl6si tdmogatils ir6nti k6relem benyrijt6sa folyamatos.

IV. Fejezet

Szem6lyes gondoskodrist nyrijtri ellitrisok

22. $ Az onkorm|nyzat a szocj|lisan r6szorultak r6,sz6re a
ell6tiisok keret6n belijl az al6bbi szocidlis alapszolgilltatiisokat

a) 6tkeztet6s.

b) hdzi s egits 6 gnyrij t6s,
c) csal6dsegit6s,

d) idcisek nappali e116t6sa.

szem6lyes gondoskod6st nyirjt6
biztositja:

k6pes

mds m6don

l. Etkeztet6s

23. $ (l) Az 6tkeztet6s keret6ben azoknak a szociiilisan rhszorultaknak a legalabb napi
egyszeri meleg 6tkezes6rcjl kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt.62. $ (1) bekezd6s6ben
me ghathr o zott felteteleknek.
(2) Az Szt' 62. $ (1) bekezd6se alkalm azlsfiban szocidlisan riiszorult szem6ly azt, aki

a) a 62.6let6v6t betoltotte, vagy
b) eg6szs6g i |llapota tart6 san megromlott :

ba) munkak6pess6g6t legal6bb 50 Yo-ban elvesztette,
bb) fogyat6koss6gi t6mogat6sban r6szesiil , vagy
c) jdvedelemmel nem rendelkezcj egyediil6ll6, akinek tartfsra koteles 6s

hozztttarto z6j a nincs,
d) hajldktalans6ga miatt nem k6pes az (2) bekezd6s szerinti etkezlsrdl

gondoskodni.
(2) Az 6tkeztet6s6rt t6rit6si dijat kell fizetni. A t6ritesi dijat az Szt. 1 l4.S e) bekezd6se
meghathr ozott szem6ly koteles megfi zetni.



(3) A szociiilisarr r6szorultak intezmenyr t6rit6si dij6t 6s kedvezm6nyeit a 1. mell6klettartalmazza. 1. mell6klet nem keriilt csatol6sra
24. g (1) Az cinkorminyzat az etkeztetest az (1) bekezd6sben meghatirozott

a) intdzmenyben ig6nybe vehetci 6tkez6ssel - ide ertve a helyben fogyasztdst vagy 6telelvitel6t -- vagy
b) intdzmenyb ci I az etel h6zho zszlil i t ris 6val

biztosida.
(2) Az 6tkeztet6s nyirjtdsrinak konkr6t m6djrir6l a szolgilItat6st meg6llap ito hatirozatban kellrendelkezni.
(3) Az 6tkeztet6sre val6 jogosults6gr6l az cinkorm6nyzat k6pviselci-testiilet6nek
f elhatalmazhs a al ap j 6n, 6truh6zott hatrisko rb en a p o 1 g6rm e s t er d cint.

2. Hini segits6gnyrij tris

25. $ (1)Az 6rkorminyzat a 6si feladatot az Szt. 63. $- a alapjinD6destapolcs6ny - M6lyinka - v6nka - sajokaza- Szuhak6[6 - vadnaNappali szoci6lis Kozpont Int6 6 t6rsuliis 6ltal fenntartott Saj6kazai Nappali
S zo ci 61i s Kozp ont intezmenyi hfttten el l6tj a el.
(2) A szocialisan r6szorultak intezmenyi t6rit6si dijrit 6s kedvezm6nyeit a 2. mell6klet
tartalmazza.

3. Csal{dsegitds

26' $ (1) sal6dsegit6s kor6be tartozo y _M6lyinka nka - Sajokaza - Szuhak6l 6lisKdzpont I 5s 6ltal fenntartott Sajokazai
kozremriktid6s6vel l6tj a el.
(2) A csalfudsegitci szolgiiat az egydn 6s csal6d szttmhranffitott szolgilltatilsa t6rit6smentes.

4. Id6sek nappali ellit:isa

27. $ Az onkorm6rLyzat t6rit6smentesen l6tjael aaszt.65/F. $ (1) a) bekezdeseben foglalt
szemdlyek eset6ben azok nappali ellitilsit.

5' A szemdlyes gondoskodris keret6ben nyrijtott ellftr{sok kiiziis szabiiyai

28' $ (1) A szolg|ltirt6st nyrijt6 intezmenyvezet6 ki.ilcjn elj6ras n6lkril koteles ellitrist nvriitani
Sletveszllyes 6llapotba keriil6se,
kolja,
elld.tris megszrinik

b) amentryiben az ell6tdsr6l az erintettir6sban lemond.

V. Fejezet

Zfr6 rendelkez6sek

29. $ E rendelet 6v ............. h6 ........ napjLnllphatalyba.



30' $ HatSlyilt veszti a plnzbeli 6s term€szetben nyrijtott szoci6lis 6s egyes szem6lyes
gondoskod6st nyrijt6 e1r6t6sokr6r sz6r6 ......120. ( . . idnkorm6nyzati rendei6i.

Kelt: . 20... . h6... nap

jegyz6

ZSraddk:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sajokaza,zjl4. h6 ... nap

P.H.

P.H.

polg6rmester

jegyz6
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Saj6kaza Kiizs6g 6nkorm6 2014.02. h6 04. napjdn

taftand

Tisztelt K6pvisel6- testiilet!

T5.rgv: 
- 
a telepuil6si szilSrd hullad6kkezelesi kozszolg6ltatdsr6l szolo L3lZOt3. (XI.28.)

onkorm 5 nyzati rendelet m6dosit5sS na k m egtd rgya I dsa

A .MagyarorszSg helyi cinkormdnyzatair6l szolo 20L2. 6vi CDcCry. torv6ny a helyben
ellStand6 kozfeladatok koz6 sorolta a hullad6kgazd6rkoddst is.
Saj6kaza Kozs6g Onkormdnyzat K6pvisel6 - testuilete t3l 20L3. (XI. 28.) szdmon alkotta
meg cinkormdnyzati rendelet6t a telepril6si sziliud hullad6kkezel6si kozizolgdltatdsr6l, A
rendeletben foglaltakkal a B- A- Z Megyei Kormdnyhivatal sz6beli felhiv5sial 6lt. Jelen
rendelettervezet ezen rendelt - m6dositdsokat taftalmazza.

1. t5rsadalmi hat5s: A teleprll6sen keletkezett szililrd hullad6k elsz6llitdsdnak tov6bbi
biztositdsa

2. gazdasSgi, ktilts6gvet6si hat5s: M6dositott formdjSban nincsen kolts6gvet6si hatdsa,
hiszen a kozseg drjfizet6si mentess6g e az 0j kozszolgSltat6si szerz5d6s m6gkcit6s6ig, de
legfeljebb t h6napig tart6 id6szakra 5ll fenn,

3. kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi kiivetkezm6nyei: Abban az esetben, ha a szervezett
szil{rd hullad6k - elszSllitds megszfini( szSmolnunk kell betegs6gek jdrv6nyok kitor6s6vel.

4. Az adminisztrativ terheket befoly6sol6 hat5sa: nem rerevdns

5. A jogszabSly megalkot5s5nak sziiks6gess6ge, a jogalkot5s elmaradSs6nak
v5rhat6 kiivetkezm6nyei: A hullad6krol szolo 2012. 6vi 

-Cucc<v. 
torv6nyben foglaltak

megs6rt6se, elmaraddsa eset6n a megyei Kormdnyhivatal torv6nyess6gi 6szrev6telt tehit.

5.- A jogszab5ly alkalmazSsShoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t5rgyi 6s
p6nziigyi felt6telek: Jelen form6j5ban nincsen szriks6g rijabb-er6forrdsok bevondsSTi,

Saj6kaza, 2OL4, OL. L4.

;{
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Saj6kaza Kiizs69 OnkormfnyzatKfipvisel6-testtilet6nek ...../2013. (......) iinkormfnyzati
rendelete a telepiil6si szil{rd hullad6kkezel6si kiizszolgriltatisrrfl sz(tl(t 1312013. (XI.r8.)

iinkormdnyzati rendelet m6dositrisrir6l

TERVEZET

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzatftnak K6pviselc!-testiilete Magyarors zdg Alaptorvdnye 32.
Cikk (2) bekezd6s a) pontj6ban 6s a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. Torv6ny (a
tov6bbiaklran: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazhs alapjdn, Magyarorszttghelyi
onkormilnyzatair6I szolo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontjaban
meghatirozott feladatkor6ben erjhrva a kovetkezciket rendeli el:

1.$

A telepiiLl6si szilfrd hulladdkkezellsi kozszolgtltat6sr6l sz6lo 13120t3. (XL28.)
onkorm6nyzati rendelet (a tov6bbiakban: Rendelet)

(1) 1. $ (2)bekezdls hely6be a kovetkezci szovegr6sz l6p:
,,(2) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltatris Saj6kazaKozslgkozigazgat6si teriilet6re terjed
Kl.

(2) 1. $ (5) bekezdes hely6be a kovetkezci szcivegr6sz l6p:
,,(5) A hulladek kezel6s6t, azaz osszegyijt6s6t, elsztilithsftt, 6rtalommentes elhelyezes1t,
valamint a szolgftltatts folyamatossdginak biztositiis6t Sajokaza kozigazgat6si tertilet6n
CIRKONT' Hullad6kgazddlkod6si Zrt. (cime: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34. szitm, a
to v6bb i akb an: Ko zszol g6ltato) v e gzi 6 s b iz to s itj a. "

(3) 3. $ (3) bekezd6s helyebe a kovetkezci szovegr6sz l6p:
,,(3) Az ingatlan tulajdonos a hullad6k gyrijt6s6re illetve elsz|llithshra a sajfir tulajdoniiban
16v6, a Kozszolgilltato 6ltal rendszeresitett gyijtoed6nyt koteles hasznfim."

(4) 7. $ a kovetkez6 szovegr6sszel eg6sziil ki:

,,71A. S

(1) A rendelet alaplln a kozszolgdltatis ig6nybev6tel6re koteles ingatlanhasznfilokrol a
kozszolgftltato nyllvhntarthst vezet, az azonosit6sukhoz sziiks6ges adatok
felrttintet6s6vel.

(2) Az ingatlanhasznl,lo gazd|,lkodo szervezet 6s term6szetes szem6ly a
kozszolgl,ltathsi szeru(idls megkot6s6hez szi.iks6ges, a Ht. 38.g-6nak (3)
bekezd6seben meghatdrozott adatait 6s amennyiben az nem azonos a
kozszolgftltaths ig6nybev6tel6nek hely6vel a szirmllzf,r;i cimet kciteles a
koizszolgilltat6 felhivhsd:ra, valamint a szem6lyes adatainak vfitoz6s6t kovetcien 8
napon behil bejelenteni.

(3) A kozszolgdltato a szem6lyes adat kezeldse sor6n koteles az informiici6s
onlendelkez6si jogr6l 6s az informdcioszabads6gr6l szolo 2011. 6vi CXII. Tcirv6ny
rendelkez6seinek megfelelc! en elj 6rni.



(4) A (3) bekerzd6s alkalmazilshban akozszolgilltat6 koteles megteremteni az adatkezel6s
szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleit, koteles gondoskodni az adatokbiztonshghr6l, 6s koteles
meghathrozni azokat az elj6r6si szab6lyokat, amelyek az adat,- titokv6delmi
szab6lyok erv6nyre juttathshhoz sztiks6gesek.

(5) Az adatkezeles c6Ija a kozszolg6ltat6ssal osszefligg6sben az ingatlanhaszn|lo
szem6ly6nek meg6llapithsilhoz, a kozszolgilltathsi dij behajthsihoz sziiks6ges 6s arra
alkalmas adatb 6zis letr eho zhs a 6 s mriko dtet6 s e.

(6) A kozszo'Igdltato az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok throlilsa
kiv6tel6vel - a szerz6d6ses viszony l6trejott6t6l annak megszrin6slig, dijhdtrallk
eset6n a tartozhs fenn6116s6ig kezelheti. A jogviszony megszrin6s6t kovet6en a
kozszolgilltatoakezeltadatokatkotelesmegsemmisiteni.

(7) A kozszolgilltato a feladatilnak ellitisa 6rdek6ben nyilv6ntartott adatokat - a

behajt6sra jogosult ad6hat6s6gon kiviil - harmadik f6lnek nem adhatja ki.

2.$

Jelen rendelet kihirdet6s6t kovetci napon l6phaIillyba.

Stefdn L6sz:"lo

polg6rmester

,d rendelet kihirdetve: 2014.6v h6nap nap

T6th Abel
jegyz6

T6th Abel
jegyzd



m;kozm.fivel osszegyUjtott hdztartdsi szennyvk begy(jt6sdre vonatkoz6 kozszolg6ltat6s
6s a hdztaft6si i2ennwiz artalmaiLni'#rdru vonatkoz6 kozszotg6ttat6i szerz6d6s

A MagyarorszSE helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 20
a helyi onkormdnyzat kotelez6 feladata 2013, 01,
vonatkoz6 kozszolgSltat6s biztoslt6sa is, Ez a

sszesen 1001 lak6ingatlan taldlhat6, amelyb6l a
egval6su16 szennyvizberuhdzds kdvetkezt6ben a
melyekn6l keletkez6 folydkony szennyvizet ebben

I

A vizg_azdalkoddsr6l sz<il6 1995, 6vi LVIL Torvdny 4418, g es 441J, 5 - ai rendelkeznek nem
kozmfivel 

. osszegyUjtcttt hdztaftdsi szennyviz' Uegyiiites6re vo"natkoz6 forr-fgaft.*,
rdszletszabSlyair6l. E jogszabSly 441c' g (r) dekezaese'(ii.fti, 6ogv a iefepiiresi onkorm6nyzat
k6pviselS - testulete a kbzszolgit ltatSs elUtgs6ra irdsban szerz6d6st k6i, Miv;ilJ.piirertirf ;; iRVzrt szomsz6dsdg6ban trlldlhat6, igy a mell6klet szerint terjesztem a T, r6pVisel6'- teitr;iJ# ;
szerz6d6s mintdjSt, : '

KSZD -20 I 4 -3 -tew ezet- I

, .: , ,,, , EL6TERIESZTES

.. , 5. napirendi pont t6rgyalis 6hoz
saj6kaza Kiizs6g onkorm6nyr.t K6pvisel6 - testiitet6nek 2oL4. 02, h6 02.,. anapj6n taftand6 iil6s6re

Tisztelt K6pvisel6 - testlilet!

Hat6rozati javaslat

T:irev: A nem kcizmuvel osszegylijtdtthaztartdsi szennyviz begyrijtdsdre vonatkoz6 kozszolgttltat1s
teljesitdsdre 6s a hdztartdsi szennyviz ilrtalmatlarutdsfua vonatkoz6 kozszolg1Itat6t szirz1desmegkotdse ,

Saj6kaza Kozsdg Onkormanyzat Kdpviselo -testtilete a nem kozmrivel osszegyujt ott h;ztartisj
szettnyviz begffitdsdrer vonatkoz6 kdzszoi,lgilltatils teljesit6s6re 6s a nai{artasi szennyvlz
ilrtalmatlan{I6sdra vonatkoz6 szerz6ddst az el6terjeszt6snek megfelel6en j6vahagyja. egyUen
f dlhatalmazza a p olghrme s tert a szer z6 de s al6ir 6s tr a.

Hatfrid6: azonnal
Felel6s : Stefan Ldszll polg6rmester

Kdrem a T. K6pviselo - testtilettof a hatfuozatijavasrat elfo gadilsat

Saj6kaza, 2014, 01,23.
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K0zszoLcAr,mrAsr szERZ6nn s

arnely ldtrejdtt egyr6szr6l :

Saj6kaza Kiizs6g Onkormfnyzata (k6pvisel6: Stef6n Ldszlo polgiirmester, sz6khely: 3720
S aj 6kaza, Petofi u. 2., K SH : 1 43 73), tov6bbiakb an : Onkorm fny zat,

mdsr€,sztol az

nnv. nszakmagyarorszfgi Regionflis Vizmtivek Zrt. (kepvisel6: Ritter Geza vez€rigazgato,
sz6khely: 3700 Kaz,incbareika, Tardonai rit 1., Cdgbir6s6g: Miskolci torv6nyLek,
C6gjegyzdksz{m:05-10-000123,adoszitm: 11069186-2-05), tov6bbiakban:Kozszolgtltat6

kozott az alilbbiak szerint:

I. Aszerzod6s t6rgya:

Sajt6kaza kozs6g kor,igazgat6si teriilet6n keletkez6 nem krjzmrivel osszegyrijtott

a)hfuztarthsiszennyvizbegffi tdsikozszolgtitat6sads
b) a haztrtdsi szennyv iz ilrtalmatlanit6sa.

2" Kozszolgitltat6 vftlla.lja,hogy az 1. pontban meghatitrozotthlztartttsi szennlvizzelkapcsolatos
helyi kcizszolg6ltat6st telj esiti.

3 . A szerzod6s'keret6ben a Kozszolg6ltat6 kdtelessdge :

3.1 Biztositia akdzsz:,olg61tat6s folyamatos 6s teljes kcirti eli6t6s6t a kornyezetv6delmi, viziigyi 6s
kdzeg6szs6giigyi el6ir6sok, valamint az onkorm6nyzati rendelet kovetelmdnyeinek
megtartdsa mellett.

3.2 Biztositja a koz:;zolg6ltat6s teljesitdsdhez szi.iksdges mennyis6gti 6s min6s6gri j6rmri, g6p,
eszkoz, berendez6s, valamint a sziiksdges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gri szakember rendelkezdsre
6ll6sdt. A sziiks6ges j6rmri, gdp, eszkoz. berendezds b6rlet ritj6n is teljesfthet6.

3.3. Kdzszolgfltat6 a saj6t tulajdondban 6116 eszkozok tekintet6ben elvegzi a kozszolg6hat6s
folyamatos, biztons6gos 6s b6vithet6 teljesit6s6hez szi.iksdges fejleszt6seket,beruhSz6sokat.
Elvegzi tov6bb6 valamennyi sziiks6ges eszkoztekintet6ben a karbantart6si feladatokat.

3.4. A kcizszolg6ltat6s kor6be tartozS hhztarttsi szenrryviz 6rtalmatlanitdsdra a Kazincbarcika
vfrosi dnkorm6nyzat tulajdondban 16v6 Kazincbarcikai Szewtyviztisztit6 Telep (3700



o r:,i-

Kazincbarcika, Mfcsoqyi tt' Z,) fogad6 mritargy6t
amikor,'valamilyen okn6l fogva ez nem lehetsdges.
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ve$zi ig6nybe, kivdve olyan esetekben,

3.5. A Kdz;szolgilltato kdteles a kdzszolgilItx6i tev6kenys6gr6l 6vente r6szletes l1jekoztatist,
koltsdgelsz6mol6st k6sziteni, es azt atfugyevet kovet6 marcius 31-ig az Onkormanyzatnak

'
benyirjtani,

tili€koz:tat1a a fogyaszt6twiny6Zked6s m6dj6r61, a vonatkoz6 jogszab6lyoknak m-egfelel6en.

. . . 4. Aslerzodes keret6ben az Onkormfunyzatkoteless6ge:

4.1. A kdzszolgdltatds hatdkony 6s folyamatos ellhtdsdhoz aKlzszoLg1ttat6 szdm1ra sztiks6ges. informdci6kat fcrlyamatos anbiatositja.

4.2.Etosegiti a kdzsdgben mukddtetett krildnbozokdzszolg6ltat6sok 6sszehangol6s6t.

4.3' Biztositja a Kozszolgdltat6 szilmdra a sze:rzodes id,otartama alatt a kiz6r6lasos
kozszol gdltatds i j o [ot.

4'4' Kijeloli a kdzqeigi ig6nyek kiel6gitds6re alkalmas hdztartilsi szen:ryviz ilrtalmatlanitdsdra
szoIgdll helyet 6s a szi.iks6ges fejlesztdseket avlzikozmri vonatkoz ilsi$anvdgrehajtja

5 . A ko z s z o I galtat6s ftnanszir o z6s anak elvei 6 s m6 ds z erei :

Kdizszolgilltat6 6lta| jogszabdlyban el6irt hat6rid6re biztosftott r6szletes dijkalkul6ci6
alapjdn hatitrozza meg, kivdve, amennyiben jogszab6ly elt6r6en rendelkezik, Az aktudlis
szol gilltdndsi dij at az l . szftm,h. me I I 6kl et tartalmazza.

f.:;{?':t :_i.Ia'i t5 i I 5.2. endeletben meghatdrozott dijtdtelek 6s eij6r6s alapj6n
kiszdmllzni, a dijh6tral6kot kezeini, Az igizolt
a vizgazd6lkod6sr6l szblo l9)5. dvi LV[. torvdnyben

6. A.Kozs zol.g6ltat6a kOzszol ghltatdsteljesitdsere kOzremukod6t vagy teijesitdsi segddet vehet
ig6nybe, amennyiben az begffit6si tev6kenys6 get avizigyi hat6s6gnak bejelentette.

7 . A kd zszolgilltatdsi szeruo desmeg szrinik :

d) a Ko zszolgdllat6 j o gut6 d nd lkill i m e g s zund s 6ve I,
b) k0zos megegyez6sisel,

c) felmonddssal.

8. A kozszolg6ltatdsi szerz6d6s felmond6sa:

I . 1, Az Onl<omr ilnyzat a kdzszolgilltatdsi szeruo dest felmondhatj a, ha :

a) a Kdzszolgil,ltat6 a klzszolgd1txds ellilthsa sor6n a klrnyezeL v6delmere ds a
vizgazdillkod6sra vonatkoz6 jogszabdlyok, vagy a 16 vonatk oz6 hat6sdgihatilr:ozat el6ir6sait
srilyosan megsdrti, ds ennek t6nydt bir6s6g vagy hat6s6g joger6sen megdllapitja;

b) a Kozszolgilltai6 a kdzszolgilltatdsi szerz6ddsben meg6llapitott kdtelezettsdgdt neki
felrohat6an srilyo san me ssdrti,
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8 .2 . A Ko zszolgdherto a ko zszolgilltatlsi s zer zo d6 st felmondhatj a, ha :

a) az Onkorrntnyzqt aki)zszolgtitatdsi szerz6ddsben meghat6rozott kcjtelezettseget - a
Kozszolgiltat6 felsz6litasa ellendre - srilyosan megs6rti, 6s ezzel a Kozszolg allatbnak
kart oko i v agy akadttly o zza a kd zszol gftliat6s t e lj es it6 s 6t;

b) a kozszolgilltathsi szerzodes megkdt6s6t kovet6en hatalyba ldpett jogszabaly a
kozszolg6ltatrisi szerz6des tartalmi elemeit rigy vdltoztatja ffiog, hogy a

' kdzszolg6ltatonak akozszolghltatds szerzodlss2eni teljesit6se kordbe tartozo l6nyeges
6s jogos 6rdekeit jelent6s mdrtdkben s6rti.

8.3. A kdz:,szalgftltalilsi szerz6d6s felmond6si ideje legal6bb 2hSnap,legfeljebb 6 h6nap.

9"Akdzszolgilltatdsiszeruodlshatdrozatlanidoresz6l.

10. Jelen szerzodlsben nem szabillyozott k6rddsekben a Polgari Torv6nykcinyv ds a vonatkoz6
hat6lyo s j o gszab illycrk rende lkez6 s e i az ft dny ad6k.

11. Felek a vit6s kdrd6seket minden esetben b6k6s m6don tdrgyalils ritjdn rendezik. Amennyiben ez
nem vezet eredm6nyre, az esetleges jogvitrik gsetdre hataskort6l-fiiggoen kikdtik a Miskolci
Tdrvdnysz6l(, ill. aKazincbarcikai farasbiros6g kiz6r6lagos illet6kessdg'61.

E szetz6ddst a felek 6ttanulmrinyoztilk,6s azt, mint akaratukkal megegyez6t jovfrhagy6lag aIilirrfk.

Kazincbarcika,2014.6v .... :..:....h6 ..........nap

Saj 6kaza Kozs6g Onkorm6nyzata

StefSn Litszlo pol g6rmester
ERV ZRt.

Ritter G6za v ezerigazgato
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1. szfmri melt6klet

Az ERV ZRt . 20 I 4 -ben S aj 6kaza te1epi.il6sen 6rv6nye s
'jr.. rr 1..

nern kO zmriv e I os s ze gyuj tott h6ztafi6si szenary iz b e gffi t6 s 6nek dij ai :

1 . a nem kozmrivel o s sze gffi td tt hil^artasi szewryv iz be gyftj t6s6n ek alap dij a :

4.4 I 0,- Ft/alkqlom +Afa

az az N d gy e z e r - n,! gt s z az t iz for i nt/ al kal o m + 4a

2. anemkozmrivel dsszegyftjtdllhaztartasi szennyviz begyfjt6s6nek tirit6si dija :

1.301,40-Ft/ms+zifla

az az E gy e z er -hdr o m s z az e gy for int n e gyv e n fitl 6r / ka b m 6 t er + Afa

Az ii ritesi dij tartal m azza a kd rnyezette rhe I 6si dij at is!
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6. nd
Saj6kaza Kdzs€E Gnkor ."ut nek 2014, {}2" h6 04.

napjan taft| '. ':

fl-Iff f.^|n,fivel 
osszegyfijtott hdztartdsi szennyviz begyfijtdsdre vonatkozd helyialtatas16l sz6rri onkormdnyzati renderet megtdrgyardsa

Tisztelt Kdpvisel6 * testiilet!

2011, eDcc(I 13" 5 (1)
2013. 01" 01. hdztartdsi
ltdsa is. Ez a lezds kor6

d 
;.8616 1995, 6vi LVil" Toiv6ny 4418" g es 441J" 5 - ai rendetkeznek nemUjtotL hdztart6si szennyviz' begyijji6sdre'voriatt*O- kozszolgaltatds

b

I"" tSrsadalmrii hat6s: nem releviins

2' em relevdns, hiszen itt a lakos kozvetlenrjl at/iAtr dgdt, amely a vhgazddlkoddsr6l sz6ld 1995, dvi| \,LV ehajthatd koztartozdsnak mindsuil.

3" k E, €s eg {igyi kcivetkezn'rGnyei; a vezet6kes szennyviz ki6pit6s6verjelen rkenne a zeil terhelci hatds"

4" Az adniinEsztrativ terheket befory6sor6 hatasa; nem rerevdns

ks€gessr4ge, a jogalkotAs elmaradSsdnak
atal a rendelet megalkotdsdnak el miate
eldirt iddn bellil - a rendelt el al 6s

k_1,_ j.Tpf^if"?f,,y^,": 
Lkf lT ZT?26y"1. ::y l.:dpes szemdryi, szervezem, 16 rsyi 6spdnztisvE relt6telekr A kiosztds jelent6s tounretriLouiot, ionor*tkiaddst o*, lrulliEil;.r:



' ....:

Tov6bbd a helyi rendeletek el6k6szit6s6ben va16 t5rsadalmi r'6szv6tel16l sz6l6 11/2011. (IX,
19.) szSmri onkormdnyzati: rendeletben el6irtak szerint az al5bbi rendelet tervezetet
Eerjesztem'a SzociSlis Kerekasztal 6s a helyi RNO el6 v6lem6nyez6s c6lj5b6l.

Ezzel egyidejUleg gondoskodom a teruezet helyben szokdsos m6don toft6n6 kihirdet6s6r6l.
Ezzel egyidejiileg a Szocidlis Kerekasztal til6s6t 2014. . h6 .... napjdr.a 0 9 6rakor, Saj6kaza
Kozs6g Polgdrmesteri HivatalSba hivom ossze.

Saj6kaza, 2OL4. OL,22.

Saj6kaza Kiizs6gi Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek ...12014. (....) iinkorminyzati
ren d elet e a n em kQz miiy.el iis sz e€vult iitt h;ij;il,##.i nw iz b e gyiij t 6 s 6re v o n atkoz 6

Saj6kaza.Krizs6gi,.Orrkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a vizgazddlkodrisr6l s2616 1995, 6vi
LVII. torv6ny 45.$ (5) bekezd6s6ben kapott felhatalmazSs alapjin, az Alaptow6ny 32. cikk
(1) bekezd6s a) ponlj6ban meghat6rozott feladatkdr6ben eljtwa a k<jvetkezSket rendeli el:

I. Fejezet
Altalfnos rendelkez6sek

1.A rendelet hatflya

1"$ (1) A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed Saj6kaza kozs6g kozigazgat6si teriiletdn
valamennyi k<izcsatorndval el nem l6tott ingatlan tulajdonosar6ra, vagyonkezeloj6re vagy
egy6b jogcim,en hasznitl6jlra (a tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelettdrgyi hat6lya kiterjed az (1) bekezdds szerinti ingatlan tulajdonosndl keletkezo
nem k<jzmrivel cisszegyrijtotthdztartdsi szeruryvizek begyiijt6sdre, kezel6s6re, valamint az erre

vonatko z6 ko z szo I 96l tatds ellatdsSr a:'
(3) A rendelet hatttlya nem terjed ki az ipari szennyvizre 6s a veszdlyes hullad6kokra,
val amirit az: ezEkkel d s sze fii g 96 tev6keny s 6 g ek re.

2. frtelmez6 rendelkez6sek

2.$ E rendelet alkalmazdsdban:

1. kozm{ip6tl6 ldtesitm'iny; kozcsatorn6val el nem l6tott tertleten keletkez6 szennyviz
gy[ijttls6re, ttrolilshra, kis m6rtdkri kezel6s6re szolg6l6, az rngatlanon elhelyezett
mritargy vagy:akna.

2, kozsz,olgdltalr1: Saj6kaza Kdzseg teriilet6re a nem kozmtivel osszegyfijtdfi h6rtafi6si
szennyviz begytijtdsdre iranl'ul6 k<itelez6 szenrryviz kozszolghltatfs ellititsfua
kiv6lasztott 6s Saj6kaza Kdzsdgi Onkorm6nyzaltal kdzszolg6ltat6s vdgzds6re
kd z szol g6lt atdsi szer zod6 st krito tt gazdillko d6 szerve Zet.

3. kdzszolgdltatdsi diji e: rendglet,hat|lya al6 tarlozo nem kdzmuvel osszegyujtr;tt
haztartSsi szennyviz' begyftjt6s6re vonatkoz6 kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel66rt az

rotn Auil
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ingatlantuiajdonos 6ltil a kozszolgriltat6nak fizetendo, e rendeletben meghatfnozott
1r.

o11,

' 3.A k6zszolgriltatris tartalma

3'$ A nijrn kozmriyel dsszegyrijtdtt hdztafilsi szennyviz begytijt6sdre vonatkoz6
kozszolgaltalas ( a tov6bbiakban: kozszolg6ttatds) az alilbbitev6kenysdg;d. teded kit

a) Az in nem kcizmtivel osszegffitOtt haztartilsi szewtyviz (atov6bb ennyviz) ideiglenes taroldsra szolg6l6 gyujt6helyr6L tiirtdndbegyuj lsz6llit6st vdgz6 kozszolg6ltat6 idsz6ie atadott h6rtart6si
szervtyv iznek az |c.almatl anit 6s cdlj 6b 6 I t6 rt 6n6 ersz6flit6s fu a,

b) Az a) pontban foglaltak szerint gffitdtt, begyujtcitt ds elszlltitott szeruryviz
ilrtalmallanithsa cdljdb6l, az arca kijelolt szennyviztrsfirtl telepen tort6no
elhelyezdsdre.

4, .4. ktizszolgr{ltatd 6s az drtalmatlan{t6 hely megnevezt4se, a ktizszolgriltatrisi
szerzfid6s tartalma

5lsi:ii:t*==,:r'r ,l A /1\

=:#ffir.l.v tri,SljOkgaj<lll69k)zigazgatdsi tertilet6n a.hdztartdsi szewryviz begyijtdsdre ir6nyulo
lcozszolgilltathst ERV" Eszakmagyarorszdgi R.egiondlis Vfzmffvek.Zrt. 

-(k6pviselo: 
Ritter

Geza vezdngazgat6, szdkhely: 3700 Kazincbarcika, Iardonai rit 1., Cdgbir6s6g: Miskolci
T0rvdnyszdk, Cdgjegyzekszitm: 05-10-000123, ad6szhm; 11069186-2-05), (tovdbbiakban:
kdzszolgflltat6) 16tj a el.

szennlvizet a Kazincbarcika varosi dnkonn6nyzat tulajdondban ldvo Kazincbarcikai
Szennyviztfsztft6 Telep (3700 Kazincbarcika, Mriesonyi rit 2.) fogad6 mutdrgydt veszi
igdnybe, kivd.le olyan esetekben, amikor valamilyen oknril fogva ez nem lehetsdges.

, , . (3) A kozszolgdltat6val a k6pvisel6 -testiilet ir6sban szerzod6st kot.
(4) A szerzbdds hat6rozatlan id6ro sz6l. A szerzodes az alfiirhs napj6n jon ldtre,
(5) A szerz6ddsben rogziteni keil:

a.) ahazlart6si szennyviz elsz|llitilsanak a bejelentdst6l sz6mitott maxim6lis hat6ridejdt,
b.) ah6:rtafi6si szennyvfz gyujtdsdnek m6dj6t,
c") az frtalmatlanito hely megnevez6s6t,
d,) a kdzszolg6ltatds dfjAnak fizetdsi m6dj6t 6s felt6teleit,
e. ) ko zszolg6llatf lako s sdg- fel6 iranyul6 tdj lkorta,asi kcitelezetts d gdt,
f,) a szerz6dds m6dositdsdnak lehets6ges okait 6s eljar6si rendjdt.

' ' (6) A szerzod6st mindkdt f6l 1egal6bb 2 h6nap; legfeljebb 6 h6napos felmonddsi id6vel
ir6sban kdrtdritdiji kotele2ettsdg ndlkul (rendes felmond6s) felmondhatja. A felmondasi ido
alatl' a s z o I g 61t at6s t v iito zatlan fe lt 6te I ekke I kell te lj e s iteni.

II. Fejezet

. ! : , ' Akiizszolgriltat6selldtdsa

1. .4 kiizszolgfltatfs ellit6snak rendje 6s m6dja
i_ _. r '

5. $ (1) Valamennyi ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni az ingatlan6n keletkezo
hdztartilsi szenriyvrz szakszeru gffi t6s dr6 1.

i'
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(2) A h|ilartdsi szennyv'iz megfelel6 gffit6s6t, rendszeres elszilllitfsitt annak begytijt6sdre
.feljogositott k:ozszolglltat6nak tort6no 6tad6ssal azingatlarfiulajdonosnak kell biztositani.
(3) A (2) bekezd6s hat6lya al6 tartoz6 ingatlantulajdonos az ingallan6n keletkezo hfr,taftilsi
szenrrytriz elhelyez6s6r6l az e rendeletben meghat6rozott m6don, a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel ftj 6n kdteles gondoskodni.

2 ; Az Onkor minyzat kiizszolgiltatf ssal kapcsolatos feladatai

6. $ A klzszol g6ltat6s tekintet6b en az Onkorm fny zat fel adata
a) a ko:zszolgilltatils kdrdbe tartozo hintarthsi szewryviz rendszeres 6tv6tel6nek,

elsztll itdsdtrak 6 s 6rtalm atlanitfsfnak me g s zervez 6 s e 6 s e ll en6 rz 6 s e,

b) a kozszolgilltaths ellfititsfra kozszolgilltat6 kivillaszthsa, a kozszolg|ltat6val
kozsznlgflltatdsii szer zodds me gkcitd s e.

3. A ktizszolgi.Jtatil 6s az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

7.$ (1) A'kozszolgat6 a kdzszolgdltatist a telepiildsi szil6rd 6s foly6kony hullad6kkal
kapcsolatos k.dzeg6szs6giigyi kdvetelm6nyekr6l sz6l6 1612002. (IV. 10.) EtiM. rendelet 6.$ -

ban foglalt eszkdzdkkel6s az ott meghatdrozott felt6telek szerint koteles e116tni.
(2) A kozszolg6ltat6 ia hL^artdsi szenrtyvizet kdteles az ingatlantulajdonos megrendel6s6tol
sz6mitott 72 6ran beltil begyrijteni 6s v6gleges 6rtalommentes elhelyezes vegett 4.$ (2)
b ekez d6 s 6b err me gj e16 lt s zennyvi zte lepre szilllitani.
8.$ A kdzszolg6ltat6 kciteles nyilv5ntart6st vezetni a kdzszolgfiltatSs ell6t6sa sordn elsz6llitott
hSzltartdsi szennyviz mennyis6g6r6l, eredet6r6l (utca, int6zm6ny, c6g megnevez6se, cim).
9.$ (1) A . nem kozmrivel 6sszeg.yiijtott hhztartilsi szennyviz elszhllitdsfit az

ingatlantulaj dlonosnak kell megrendelni a kozszolg6ltat6t6l.
(2) Az ingatlantulajdonos a' httilarlilsi szennyvizet a 4.$ (1) bekezd6s6ben megjelolt
kdzszolg6ltatoval koteles elsz6llitatni.
(3) Az ingatlantulajclonos kdteles megfelel6 rendszeress6ggel 6s id6ben elv6geztetni a

kozszolg6ltatdst, 6s elv6gz6s6hez a sziks6ges felt6teleket biztositani, igy kiilonosen a
gffit6hely megkcizel.lthet6s6g6t a szttllit6 j6rmri szhmtra oly m6don, hogy a feladatii
ell6thassa.
(4) Az id6le:gesen haszn6lt ingatlanok tulajdonosai a kozszolghltatdst 6vente legal6bb 1

alkalommal kdteles ig6nybe venni.
(5) az ingat'lantulajdorros a kozszolgtltatf.sdrt az L mellekletben meghatfurozott mdrtdkri dijat
kcitel e s frzetm a kd zszol ghltat6nak.

4, A kiizszolgiitathsteljesit6s6re vonatkozl szerzldls egyes tartalmi elemei

10.$ (1) A kOzszolgilhal6jogosult a szem6lyes adatok kezel6s6re a kdzszolgdltaths teljesitdse
6rdek6ben, kiildnosen az ig6nybe vett szolgitltattts ellenszolgdltatilsfunak teljesit6s6vel
dsszefiigg6sben. A szem6lyes adatok kezel6se sor6n a kozszolgilltat6 az informdci6s
onrendelkezdsi ''jiogr61 6s az informSci6szabads6gr6l s2616 2011. 6vi CX[. torvdny
rendelkez6seinek megfelel6en koteles elj 6rni.
(2) A K6zszolg6lttfi5. rogziti, hogy az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20Il.6vi CX[. tdrv6ny szerint a kozszolg6ltat6si szerz6d6sre
vonatkoz6 adatok koz6rdekri adatnak min6siilnek, ezdrt az Onkorm6nyzatnak 6s a

Kozszolg6ltat6nak lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6s6ben l6v6 koz6rdeku adatot 6s

koz6rdekb6l nyilv6nos adatot - erre ir6nyul6 ig6ny alapj6n- b6rki megismerhesse.
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5" A nem ktizmiivel tisszegyiijt:dtthfuztartrisi szennyviz gytijtds6vel 6s
elszdllitris aival kapcs olatos kiitelezetts 6 gek, a ndzsztgeltatrls

ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

11"$ (1) Aq ingatlantulajdonos ktlteles ah6rtart6sr szennyvizet az rngalana teriilet6n bellil,
zirt, vizz,6r6 kivitelti k6zmr(ip6tl6 ldtesitmdnyben cisszegyiijteni.
(Zi A kcizrnr1p6tl6 ldtesitm6nyte. csak hdztartdsi rr.inyrri, vezeth .6. Tilos a k6zmrip6tl6
ldtesitmdnybe mdrgez6',t''iz-, ds robban6sveszdlyes anyagot, dllati tetemet vagy egy6b olyan
anyagot elhelyezni" amely veszdlyezteti a beg).ujtdstvdgz6 vagy m6s szemdlyik dlet- ds testi
6psdgdt, eg6szsdg6t, valamint a szenn)ryiitisnitt tetep rendeltet6sszeru miik6dds6t 6s
mut6rgyainak 6IIagdt.
(3) Ismeretlen dsszet6tehi szeruryvi-et veszdlytelensdgdnek vagy veszdlyess6g6nek
meg|llapitds6ig veszdl es hulladdknak kell tekinteni, amely esetekben a kozszoig 61tal6 - ajogszabdlyi eldirdsok figyelembevdteldvel megfelel6 int6zked.6sek mellett - mefragadhatja
anrrak elszilllithsat,
(4) A kdzszolgilltato a hlil.artrisi szeruryviz elszilllitdsdt hem tagadhatja meg, kivdve a (3)
bekezddsben foglaltakat 6s azt az esetet, ha a szennyviz az arra kijelolt 1taddsi hely.en
szewryvizelvezetl tdrzsbifulozatba vagy szennyvizelvezetl mribe jogszab6ly alapj6n nem
helyezhet6 el.

fII. Fejezet

A kiizszolgriltatds dija

A. fizetendd dfj nnegdtlapitdsa

lV. Zfird rendelkez6sek

14.$ (1) Jelen rendelet a kihirdetdst koveto napon Iephatillyba.

Stefdn Liszl6
polgdrmester

'j r'i' ;

A iendelet kihirdetve: 2014. dv .. ".,,h6 .....nap

12.$ A kdpvisel6-testiilet a kdzszolgilllaffis dijen, a vizgazd6lkod6sr6l sz6Io 1995. 6vi LVU.
tcirvdny 44ill'$:ban- foglaltak figyelembevdteldvel hatdrozzameg. Az erv6nyes dijtdteleket a
rendelet 1 . melldkletp tafia\llirazza.,

13.$ (1) A kcizszolgdltato a dijat a kdzszolgdltatiis elvdgz6sdt kovetben azowtal jogosult
. beszedni akozszolgdLtatdst igdnybe vevo ingatlantulajdonostol.

6v okt6ber 31. napj6ig koteles eljuttatni Sajlkaza Kozsdgi
;,.. dvre vonatkoz6 dijkalkulaci6jit.

dijt6ter6sazet:szltritottnemk;1ffi 
":i'.',",t"'J#,ffi 

trX?9"1;?:1ljtffi j];,ff:.,l'dgffi :ilr;
szorzata alapjiln

T6th Abel
jegyz6

T6th Abel
Jegyzo
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A .../2014. (.....) <inkorm6nyzati rendelet 1. mell6klete

Az ERV ZRt. 20l4:ben Sajok4za telepi.il6sen 6rv6nyes
nem kd zmtive I. d s s ze gyfij tdlt h6zitart6 s i s zennyv iz b e gyijt6s 6nek dij ai :

1. a nem kdzmrivel Osszegyiijtdtthaztartlsi szennyviz begytijt6s6nek alapdija:

4. 4 1 0,- Ft/alkalom +Afa

az az N d gy e z er - n d gt s z dzt iz for int/ alkal om + AYa

2. anemkdzmrivel tisszegytijtdlthdztartdsi szennyviz begyiijt6s6nek iirit6si dija :

1.301,40-Ft/m3+Afa
. azaz Egyezer-hdromszdzegyforintnegyvenfiltdr/kAbmdter + Afa

Az tirit*sidijtaftatmazza a kornyezetteihet6si dijat isl



.Sajo azai Nonprofit Kft.
3720 Saj6ka , petlfi $t2.

ad6szdm: 23925945-2-05 bankspdmraszdm: 554002L1-1 to5t749
e m a il: sajo ka za. no n p rofitkft @ gm a i l. co m te lefo n :06_7 0_41,8_5024

!+-=:*F#i:::

A kozhasznri

tevdkenysdgek

tevdkenysdgeket az int6zm6nyek

eivdgzdse foglalja ossze, Az

fenntartdsa ISblilzatban megj e16lt

-?g.rys -intdzmdnyekndl megjelen6

sajdkazai Nonprofit Kft. 20x 4. 6vikiilts6gvet6si tervezete

A Sajokazai Nonprofit Kft' 2014. 6vi kdltsdgvetdsi terve a melldkelt tihl,zatok
rdszletezds eben az alabbitdtelekb6l tev6dik 6ssze;

A vdllalkozits dlland6 kiaddsai a kovetkez6k:

l, Szemdlyi koltsdgek:2014.6vben bdremeldsre nem kenii sor. Az igy:rezetabdre 6s
juttatdsai 2ar4. m6rcius 01-t6r terherik a koltsdevetdst.

2, Kozlekeddsi k6lts dgek

3, Kommunik6ci6s k6lts6gek

4, Adrninisi,ztr 6cio s k6lts dgek

5, Egydb igdnybe vetr szolg6Itat6s

6, Anyagi kcilts6gek

Az egyeb kdltsdgek az el6zo dvek tapasdalatai alapjan az e16re nem kalkr.rl6lhat6
kiaddsokat fedezik. Az ilIlando koltsdgek a vfllalko zilsi-klzhasznu tevdkenysdg
arinyiban oszlanak ffi€g, melynek kimutat6s6r a az 6ves mdrleg szorg6l.

A Kft' tevdkenysdge sordn kdzhasznri illetve vdllalkozasi cdhi tevdkenys6get vdgez. A
vallalkozdrsi tev6kenysdg kiegdszft6 jellegii, a kozhaszni tev6kenyseget nem
veszelyezteti, mindemellett fontos szerepet kel1, hogy kapjon a bevdtelek kieedszitdse
szempontjdboi.

affi
feladatok' elvegzesdhez sziiksdges anyagkortsdgek es

becsldsen 6s az elmrilt dvek tapasztalatai atapjfintortdntek.

munkadijak meghatdrozdsa

Munkadij a Kft. 6ltal el nem

-ry?f,6q5aHlr.i-



" $ajokazai Nonprofit Kft.
3720 Saj6kaza, pet6fi ut 2.

a d 6szd m : 2382s9 4s-2-05 ba n kszd m I aszd m : 554002 11-1 ro5t7 49
e ma ir : sajo ka za. no n profitkft @ gm a i Lco m te lefo n :06-7 o-4Lg-soz4

vlgezhetb feladatokn6l keriiltek kalkul6l6sra. Folyamatos karbantart6son az eJ.6re meg

nem hatd'rozhato kisebb karbantart6si munk6latok kclltsdgigdnye kertilt felti.intet6sre az

e1626 6vek tapasilalatai alapj6t.

A Kft' 2013. dvben kezdte el a piact6r kialakitris6t illetve aravataloz6 felrijit6s6t eur6pai

uni6s t6mogat6s keretdben. A ravatalozo felujitdsa 100 %o-ban, mig apiacterkialakit6sa

6s az elsz:6molhat6 egydb kdltsdgek 85 %o-ban t6mogatottak. A felttntetett 6sr;zegek a

2014,6vben kifizetend6 kditsdgekr6l ds a visszaigdnyelhet6 tdmogatdsr6l sz6lrLak.

Yiilalkozasi tevdkenys6g kereteben 2014. 6vben asztalosipari tev6kenys6gek .v6gz6se,

lakoss6g szdmfira szolg6ltat6sok nyrijt6sa (favdgds, frinyirds, mez1gitzdasrigi

tevdkenys6gek vdgz6se) illetve onkorm6nyzati megrendel6sek kiel6gitdrse van

betervezve. A tewezell szennyvizberuhdzds keret6ben alvdllalkoz6k6nt tortdno

rnegielendstink is elkdpzelhet6. Ez esetben mind az alkalmazotlak szdmdban 6s a

j6rul6kos kdltsdgekben mind a bev6teli oldalon jelent6s v6ltoziisokat gener6lhat.

Sajokaza, 20 I 4. janftn 28.

Ocsovszki

tigyvezet6
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8. na 6s6hoz
Saj6kaza Kdzs6g 6nkorm5nvz let6nek 1OL1.O2. h6 04. napjin

:'jl':'

T6rgv: Saj6kazai,Polgdrmesteri Hivatal Etikai szabillyzatitnak j6v6hagy6s616l

i Tisztelt K6pvisel6.testiitet!

(2) Az (1) bekezd6sben foglalt hivatdsetikai alapelveken t0lmen6en a vezet6kkel szemben
tovdbbi etikai alapelvek ktilonosen a p6ldamutat6s, a szakrnai szempontok 6rv6nyesftere e, usz6monk6rdsi'kotelezetts6g." "rYr !YY'\

Ugyaneze , 5 (tl bekezd6se szerint a hivatSsetikai alapelvek r6szletestartalmdt, eljdrSs szabdlyait a k6pvisel5-testr.ilet (.,.) 6lfaprtja meg, Az etikaiv6ts6get ise-l6vel szemben kiszabhat6 brlntet6s a figyelmeztet6s vagy a
megrovds,

A Etikal. :szabilyzat elk6sz[t6se 6s elfogad6sa jogs;lab6lyi kotelezetts6grink, ennek
megfelel6en k6rem a T. K6pvisel6 - testulett6l az alSb-bi-nat5roiati iavaiLieiiodaoaiat,

HATAROZATI JAVASUTT

Iiryui A. Saj6kpzai Polgdrmesteri Hivatal kciztisztvisel6inek Etikai szabdlyzat5nak
jdvdhagyds616l

Saj6kaza Kozs6gi Orkormdnyzat K6pvisel6 - testrjlete az el6terjeszt6snek megfelel6en
fogadja el Saj6kazai Polgdrmesteri Hivatal koztisztvisel6inek Etikai szab ttlyzatfut.

Felel6s: T6th Abel j egyz6
Hat6rid6: azonnal



.'.-:c

' Saifkazai Polgdrmesteri Hivatal

. Etikai szabdlYzat

):, t: t

baloKaza unKormanyzat K6pvisel6-testiilete akozszolgSlati tisztviselokrol s2616 2011.6vi
CXCX. t6;rvdny 237. $ (1) bekezd6se alapjan a polg6rmesteri hivatal koztisztviseloire

vonatkoz6 hi-rat6setikai alapelvek r6szletes tartalmffi, valamint az etikai elj6r6s szabitlyait az

alfbbiak szerint fllapitia meg:

L
Ar,r,q.r,ANo s MAGATARTAST NORMAK

1. A koztis;ztvisel6 munkrija sor6n koteles a jogszabftlyoknak megfeleloen elj6mi, a

jogszerus6get maraddktalanul 6rvdnyesiteni, az iigyfelek reszere az igazsdgos 6s m6lt6nyos

elj6r6st biztositani.

2. A koztiszfvisel6nek munk6ja sor6n alkalmaznia kell az egyenlo b6n6smod elvdt: a
kozigazgat6sb4n, illetve a kozszolg6ltat6sok biztosit6sa sorfn a hdtr6nyos megki.ilonboztetds

valamennyi form6j a megengedhetetlen.

3. A koztisztviselo a dont6sek el6k6szit6se sordn koteles biztositani az ar6nyossdgot

int6zkeddsei alkalm6val, illetve azintezked6sek 6s az el6mr kiv6nt c6l kozott.

4. A koztisztvisel6nek a feladatait - felel6ss6ge teljes tudat6ban - rigy kell ell6tnia, ahogy azt

a jogszabtlyok, belso szabflyzatok, munk6ltat6i 6s vezetoi utasit6sok 6s a munkakori leir6sa

el6irja szttmdra.

5. A koztiszrrvisel6 tevdkenysdgdnek pfrtatlannak 6s friggetlennek (objektivnak) kell lennie,

tart6zkodnia kell b6rmilyen onk6nyes intdzked6st6l. Munk6j ttban, intezkeddsei sor6n nem

befoly6solhatja'szem6lyes, csal6di, politikai, vagy anyagi 6rdek. A koztisztvisel6 koteles

hivatali feladatainak ell6t6sa sor6n kovetkezetesen, a hivatali rendnek megfelel6en, 6sszertien,

kisz6mithatoan 6s szakszeruen elj6rni, munk6j6t m6lt6s6ggal 6s tisztessdggel kell ellftnia. Az

iigyek int6zds6vel kapcsolatos - jogszabillyon alapul6 - I|jekoztatfst, felvililgosililst az

tigyfelek r6s:zdre meg kell adnia, illetve azt a feladatkordbe tartozo iigyekben nem tagadhatja

meg.

6. A koztiszfvisel6 magatart6s6t el6z6kenys6gnek, udvariass6gnak 6s szolg6latkdszsdgnek,

munkav6gz6s6ben'egyiittmrikod6snek kell jellemeznie. A feladatkor6ben elkovetetett hib6kdrt

koteles eln6:l6st k6rni, a hib6t kijavitani 6s aktivan r6szt venni az eloidezett sdrelem vagy k6r

kovetkezm{nyeinek orvosl6s6ban. A koztisztvisel6nek becsi.iletesnek, fegyelmezettnek,

kdteless6glud6nak kell lemie, vissza kell utasitania minden olyan tartalmf nyilt vagy burkolt

kdr6st, amely az eloir6sokt6l val6 elt6rdsre iranyul. Feladatait hivat6s6hoz 6s eskiijdhez valo

husdggel 6s elkotelezetts6ggel, anemzeti drdekek elonyben r6szesit6se mellett kell ell6tnia. El

kell utasitania a korrupci6t, annak.valamennyi form6ja ellen fel kell lepnie. A polg6rmesteri

hivatal kedvezo mor6lis megit6l6sdnek elosegit6se a mindennapi munk6ban ds a



magdn6letben is megkdveteli, hogy a kdztisztvisel6 hivata.li tevdkenysegdvet osszefliggdsben
ne fogadjtrn el juttatdst, ajfinddkot vagy jogtalan e16nyt. Ebben J korb"n juuatasnak,
ajanddknak; illetr1e jogtalan elonynek min6si.il mirLden olyan dolog, szolg6Ltat6s,,
sz6takoztatds, vend6g16t6s, kOlsscin vagy egydb anyagi, egzisrtenci6lis, illetvJerkolcsi drt6ket
k6pvisel6 dolqg, vivessdg, halad6k, illetve ezek bzirmelyik6nek a j6v6ben tort6n6
biztosititsita tett igerct, amelynek . pdnzben kifejezhet6 drtdke van, 6s amelyhez
ellenszolg6ltat6s'n61kol, vagy ut Sttekenel ldnyegesen ulurronyabb 6ron, jogtalanul :"tiiia
a koztisztviselo. A kedvez6 mor6lis megitdldssel Osszeegyezhetetlen u it, iu a k6ztisztvisel6
hozzdtartoirlia fogad el a koztisztvisel6 tev6kenysdg6vel 6sszeftigg6, althoz egy6rtelmuen
kapesolhat6' jogtalan elonyt vagy juttat6st.

7. A polgarmesteri hivatal muk0d6sdhez a kdzbtzalom elenge,Jhetptlentil sztiksdges, ezert a
koztisztvisel6nek tart6zkodnia kell a munkaid6n kfvtil is minden olyah viselked6st ol vagy
tevdkenysdgt6l, amely azt veszllyezteti,.Nem tanfsithat tov6bb6 olyan magatarttst; arnely
hivatal6hozl mdltatlan, vagy amely ptrtatlan, befoly6st6l rnr:ntes tev6kenys6 gelvesz6lyezte:tn6.
A kdzbizalom sflyos veszelyeztetdsdre alkalmas magatwtdsnak tekinthet6 ktilonosen, ha a
koztisztvisel6 sz6nd6kos vagy srilyos kovetkezmdnnyel j6r6 gondatlan brincselekmdryt, ha
tulajdon ellbni szab6lysdrt6st kovet el; ha felettese felhfvdrsa ellen6re olyan szerencsej6t6kot
folytat, amely miatt srllyos anyagi fiiggos6ge alakul ki; ha botr6nyos dletvezet6se vagy'ita1oz6
dlelm6dja m1?tt szemdlyes tekint6lydt'kornyezetdben elvesziti; ha k6bft6szert va.gy m6s
tudatm6dorsit6 szert fogyaszt.

8, A koztisztvisel6 munkahelydn koteles kultur6lt, az 6ltal6nos elvdr6soknak megfelelo,
szdlsos6gekto atban megjelenni. A tisdas1g 6s dpoltsdg valamennyi
koztisztviselo kdvetelm6ny. Tartozk.odnia kell a kihiv6 sminkel6stdl,
kiriv6 hajv:ise zetts6etol;

il.
A v EZETOKRE voNATK ozo rUl 6N o s HIvATAs ETIKAI ro vnrn LMEr\ryEK

1. A polgfrmesteri hivatal veveto beoszt6sir koztisztvisel6inek azL cim alatt meghatfuozott
6ltal6nos nyagatartdsi normdk teljesit6sdn rul az al6bbi speci6lis koveteknenyeknek is eleget
kell tennitik:

Szemdlyes pdldamutat6sukkal el6 kell mozditaniuk, hogy az illta\uk iranyitott szervezeti
egysdgben egytittmtik0d6, t6mogat6, konstruktiv, j6 munkahelyi kapcsolatok ds munkahelyi
ldgkdr alakuljon ki, illetve maradjon fenn,

Az erofon6sok eloszt6sakor, valamint a feladatok megoszt6sakor nem dlhetnek vissza
beo szt6sukbql, hivatalukb 6 I szhrmaz6 p o zicio i ukkal 6s leheto s6 seikkei.

A dcintdsek meghozatalilhoz sztiksdges inform6ciokat meg kell ismerniiik. A tobbi vezet6t ds
munkat6rsat - kell6 id6ben 6s m6don - el kell l6tniuk a munkavdgzdsiikhoz sztiks6ges
inform6ci6kkatr.

2. A munkzrtdrsak kozotti munkamegoszt6s, valamint a veltik 6s kozottiik va16 egytittmrikrjd6s
megszerve,idsekor tOrekednitik kell az egyenlo,illetve ar6nyos terhelds kialakitilJira.

A feladatok, megbiz6sok, utasitdsok kiad6s6n6l melyek sikeres vagy sikertelen
v6grehajt6sfdrt a felel6ssdg 6ket terheli torekedniiik kell a szakmai szenrrrontok



6rv6nyesit6 sel:e, az egy6rtelmus6grc, atdrgyllagoss6gra 6s a megfelelo hangnemhasznillatira.

Mindezek ; felt6telbi a kotelezettsdgek, a kiadott feladatok vdgrehajt6sa

sz6monkdrhet6 s6 g6nek, melyel fo lyamato san me g kell kOvetelniiik'

3, Az elv6gzendo murika je11eg6t61, illetve a helyzet adta lehet6sdgekt6l fiiggoen ki kell

k6rniiik 6s.f,rgyelembe kell vennitik munkat6rsaik v61em6ny6t, otleteit, javaslatait.

A munkahelyi probl6m6k 6s konfliktusok feloidas6ban kell6_ tapintattal, emp6ti6val 6s

koriiltekint6s sel. de hatttr ozorttan 6s k6sleked6 s. ndlkiil kell elj 6miuk'

ilr.
A HIVATESETIKAI ELJARAS SZABALYAI

1. Az a koztiszfvisel6, aki megsdrti a hivat6setikai alapelveket, etikai vagy fegyelmi

felel ossdggel tartozik.

2. A munkfill:2tStjogkdr gyakorl6ja dont a hivat6setikai alapelveket megsdrt6, etikai v6ts6get

elkovet6 kc,ztisztvisel6vel szemben kiszabhat6 figyelmeztet6sr6l, srllyosabb esetben

megrovdsr6l.

3. Arnennyiben a hivat6setikai eljar6s szabillyainak megsdrtdse, illetve kovetkezm6nyeinek

mdrtdke nlrrt egydrtelmri, az elikai elj6r6s lefolytatds6ra a munk6ltatoi jogkor gyakorloja a

szab6lyok megsdrt6sdnek felfedezdslt koveto egy honapon beliil int6zkedhet' Az eljtrils

lefolyat6g6rrr h6romtagir bizotts6got jelol ki, melynek feladata az etikai v6ts6g

koriiim6nyei:nek 6s kovetkezmdnyeinek feltirilsa, a vizsg|lati eredm6nyek osszegzdse,

sztiks6g esetdn javaslatt6tel a v6ts6get elkoveto koztisztviselovel szemben kiszabhat6,III.I 2.

pont szerinti bUntet6sre.

4. Amennyiben a koztisztvisel6 magatartdsa vagy annak kdvetkezmenyei a kdztisztviselo

fegyelmi felelSss6gdt alapozzdkmeg, a munk6ltat6i jogkor gyakorl6j6nak kezdem6riyezdsdre

a fegyelmi eij6r6st a Kttv. szabfiyai szerint kell lefolyatni.

i IV.
i ZAN6 NNNUELKEZESEK

Aszabi1yzut21l4. febru6r. ......napjfuldp hat6iyba. A jegyzonek kell gondoskodni,hogy az

etikai szabfilyzatban foglalt el6ir6sokat az'lrrntett munkatdrsak megismerj6k, annak tenyet a

szab1lyzat '1. sz6mri mell6klet6ben szerepl6 megismerdsi nyilatkozaton al6ir6sukkal

rgazolj 6k a hat6lyb al 6p 6 s napj 5v al e gyi dej ul e g.

J-elen-szabhlyzatot Saj6kaza Kiiz6g Onkor nhnyzat K6pvisel6 - testtilete ...-12014. (....)

hathr ozatirval ha gyta j 6v6.

Sajokaza,2)I3. febru6r h6 ;....

Stefdn Lhszlfi
polgfrmester

T6th Abel
jegyz(i

4



L sz6mri mell6klet

MEGISMERESI NYILATK OZAT

N6v Beosztfs Kelt ALlfrris

Steffn Lhszlil polgflrmester 2014.

T6th Abel jegyz6 2014.

Domb6vdri SSndorn6
penzugyr

csoportvezet6 2014.

Szabados B6l6n6
pdnziigyi

f6munkatdrs 2014.

Szit6r Szil6rdn6'
penzugyr

f6munkatfrs 2014.

F6ris L6szl6 f6tanicsos 20t4.

Budai ZoLtfnnil f6el6ad6 2014.

Farkas Zoltilnn6 ad6iigyi el6adtf 20t4.

Mdcsai M6nika p6nziigyi
f6munkat6rs 2014.

Bartq Enikd Edith f6tanfcsos 2014.



HAzroRvosr szor,cArar

SAJOKZA I-II. sz. kdrzet

Sai6kazdnkettbhdziorvosi szo1g6lat mukddik,1993-t;6Ivhllalkozds form6j6ban. A kdt
korzet ell6t6si tertiletdhez tartozik Saj6kazan kivril Saj6iv6nka,Vadna, Saj6galg6c lakoss6ga,
megoszl6suk arilnyos. AzI. sz. h6ziorvosi kdrzethez lDr. Czenke Antal ltartozikSaj6kaza
meghatdtozottrlsze ds Saj6galg6c. A ll. sz.hdziorvosi lid,rzet lDr. Korniss Atlila/ Saj6kaza
m6sik rlszdt 6s Vadna, Saj6iv6nka lakosait l6tja el. Mindk6t kdrzetben gyermekek- ds

-feln6ttek e116t6s tofidnik vegyes kdrzptmegneveztissel, tertileti etl6t6si kotelezettsdggel:

A napi kcitelez6 rendel6si ido 4 6ra. Rendel6sen a megjelendsek sz6ma vdltozo a h6t napjai
szerint, 6vszakonk6nt, helyettesitds miatt, esetleges jrirvanyos id6szakonk6nt, A napi forgalom
50 6s 100 f6 kcizott ingadozik, ritk6n trill6pi a 100 fbt is, igy napontaaketrendel6ben 100 ,
200 megjelen6s tort6nik. A rendeldsi id6 teljesen kitdlt6ft.

Avizr;gdLatra tortdn6 vbrakozdsi id6 lecs0kkentdse 6r<lekdben ktilcin gy6gyszeflrdst tart
Dr, Korniss Attila kedden 6s csiitortcikdn 14.00-15.00-ig, Dr. Czenke Antal minden reggel
7.30-8.00-ig. Van lehet6sdg az orvosi vizsg6latokra telelbnos eldjegyzds irtj6n bejelentkezni.

A 4 6rris rendel6si id6n kivtil v6gzik a hdziorvosok a fekv6 ds mozg6skorliltozottbetegek
otthoni dllfitdsdt, a sr.irg6s hiv6sokat, valamint a terhes- 6s csecsem6 tandcsaddst, Munkankat
sza\kdpizetl 6pol6n6k 6s v6d6n6k se gitik.

Mindkdt praxis rendelkezik az ANTSZ Slta| eIlirt szakmaiminimum felt6telekkel, ami a
mrikciddshez sztiksdges.

A kdt h6ziorvos rdv6n a helyettesit6s rendber zajlik, sz;abads6gol6sok idejdn egyik orvosi
rendel6 rnindig mukctdik. A lakoss6g minden munkanap rendeldsi id6 alatt orvosi elliltdshoz
juthat,

Munkanapokon d6lut6n 0t 6r6tol m6snap reggel het6rdig, munkasziineti napokon
folyamalos orvosi tigyelet 611 a betegek rendelkezds6re Mircsonyban.

A kr6nikus betegek gondoz6sa is egyre ink6bb ah6ziorvos feladata. A leggyakrabban
elofordut6 idrilt betegs6gek: magas vdmyom6si, sziv - ds drrendszeri megbeteged6sek,
Iegz6szewt megbetegeddsek, cukorbetegslg,mozgdsszervi megbetegeddsek. Ezek teljes koni
kivizsg6l6sdhoz, egyes mriszeres vizsg6latokhoz, gyogyrizerck felirhat6sdgilhoz kdtdtt
javaslatok beszerzdsdhez a szakrendel6k segits6gdt vessziik igdnybe. A kOzeli k6rhhz
orvosaival j6 a szakmai kapcsolat. Sajnos azut6bbi id6bern egyes szakrendeldseken az
orvoshidny miattnagyon megn6ttek a v6rakoz6si ds elljogyzesi id6k. Igyekszi.ink a betegeket
irgy ir6nvitani, hogy min6l hamanbb a megfelel6 ell6t6shoz jussanak,

A hdziorvosnak nagy szerepe van az egdszsdg meglrzdsdben, a betegsdgek megel6z6s6ben ,

Ezt a celt szolgilljdk a szir6vizsgdlatok, amikor kamp6nyszenien v6rcukor, HgA1c,
koleszterinszint m6r6sek tcirtdnnek. A v6rnyoni6s, testsril,y, testmagass6g mdrdsdt napi



rendszeress6ggel v6ge zzik.Ezekeredrndnyei kiindul6 pontjai lehetnek panaszt nem okoz6

b ete g s 6 gek kiv izs ghlilsfu a.

po"tos a trakoss6g figyelm6t felhivni a rendsz

kotelezo tiidoszur6 vizsg6latot eltdrolt6k, de e

6venk6nti e11en6rz6st. Kdt6vente szervezett m

45. 6let6v0k.et betoltott nok. Sajnos az atapas

meg a szrir6sen, pedig az id6ben felfedezett

szew ezett s:ztir6s alkalmival az Onkorm6ny

oEp t6mog at.Ezu l"h"toseg nagy segitsei tenne a lakoss6gnak,talfuntobb n6 venne r6szt a

vizsg6laton"

Kozs6girinkben rendszeresen szerveznek v6radSst a Magyar Vortjskereszt helyi vezetdj6nek

segits6g6vel.

Sajnos a,z 6v utols6 h6napj6ban a nevii

616skodo 61tal okozott borbetegs6g

nagyban ek5segitik. A megfelel6 mosakod6s,

-mJgelozni a hasonl6 fertozdseket'

Saj6kazan 6s ahozz|tartoz6tarskdzs6gekben az orvosi e116t6s folyamatos 6s a szakmai

el6ir6soknak megfelel6en tdrt6nik'

Sajokaza, 2014.0t .21 .

Tisztelettel:

Dr. Czenke Antal
h6zi szakorvos



V6d6n6i Szoleilat I.-II. sz. Gonrdozdsi Kiir
3720. Sai6kaza. Pet6fi rit 5.

Tisztelt Testiileti Tagok, tisztelt Jegyz| Ur, tisztelt Polg6rmester tlr!

Az al6bbiakban szeretn6nk besz6molni a 201,3-as 6v v6d6rr6i munk6jar6l.

A Vdd6n6i Szolg6lat fehijitott, akad6lymentesitett tan6csad6ban miikddik, atfugyifeltdtelek a
j o gszab6lvoknak megfelel6ek.

I. Gondozdsi Kiir
Tan6csadtl orvos: Dr.Czenke Antal

Tandcsadis id6pontja:
Csecsem6 :Kedd: 12:30; - | 4:30
Terhes: Cstitrirt0k: 1 2:30-1 4:30
V6don6i fbead66ra: H.K.SZ.CS.P. 8-9

A kapcsolt kdzs6gben Saj6galg6con havonta kdt alkalomrrLal tdrt6nik tan6csad6s, i11.

csal6dl6to gat6s sz0ks6 g szerint.

II. Gondoz6si Kiir
Tandcsadri orvos: Dr.Korniss Attila

Tanicsadr{s iddpontja:
Csecsemd,: Kedd: I 0:30- 12:30
Terhes : CsiitortOk: 1 0 :3 0 -t2:30
V6d6n6i lbead66ra: H.K.SZ.CS.P. 8-9

A kapcsolt kdzs6gekben Saj6ivrlnkan 6s Vadn6n havonta ktit alkalommal tdrt6nik tan6csad6s,
ill. csal6dX6togat6s sziiks6g szerint.

A vdd6n6i munk6t az 49/2004NM rendelet hatdrozzames.
F6 teriiletei: ,

- a v6rand6s anya gondoz6sa
- 0-16 6ves korri gyermekek gondoz6sa
- eg6szsdgnevel6s
- n6v6delmi gondoz6s
- ir;kola-eg6szsdgiigyi munka

Tev6kenys6giink alapelve a prevenci6.
V6rand6s any6k gondoz6sa.

A vdrand6sok ell6tdsfr6l az alfbbi

Az 6v folyamfn
gondozott
vdrand6sok szdma

Tanicsadison
megielenteh szfma

Csal6dl6togatdsok
sz6ma
vrirand6sokndl

Sai6kaza I. 44 37tl 174
Sai6kaza ltr. 60 4091 r42



0-11 h6 1-3 6v 3-6 6v
Sai6kaza tr. 27 47 91
Sai6kaza II. 32 6l 139

0-6 6ves gyermekek l6tszfma

2013 6vben sziiletett gyermekek szfma

Tandcsadfsi forgalom

20 13.6vi csal{dl6to gatf sok szima

Sai6kaza I. 831

Sai6kaza II. 808

Iskola - eg6szs6giigyi munka

A n6v6dehni gondoz6s keret6ben szinte valamennyi koroszt6ly fordulhat hozzdnk, a serdti<l
korosztrllyl;6l a nagymam6kig, leginkribb m6gis a jelenlegi fogamzhsg6tl6 spir6lok
felhelyez6sie jelent pozitiv eredmdnyt. Eddig mfu ll7 hatrflnyos r6szorul6 asszony 6lt ezzel a
lehet6s6ggel. Szeretn6nk megkdsz<inni a K6pvisel6 Testtilet 6s Polg6rmester Ur hfimogatilsht,
k6rjiik, tegy6k lehet6v6 tov6bbra is a pozitiv csal6dtervez6ssel 61ni akar6k szhmLra ezt a
lehet6s6get.

Saj 6kaza, 2014. januar 20.
Tam6si Zsoltn6,

V6d6no
Kdhlernd Soltdsz Judit

Vdd5n6

Osszes sziilet6s Vesz6lyeztetettek
Sai6kaza I. 28 24
Sai6kaza II. 2l \7

Tanfcsaddson mesielen6sek szdma 0-6 6v

0-11 h6 12-35 h6 3-6 6v
Saitfkaza I. 270 t45 i87
Sait6kaza II. 338 191 181

Sziirdvizsgflatokon
r6szt vett

gyermekek szdma

Tisztasigi
vizsgflatokon r6szt

vett gyermekek
szdma

Iskokiban beadott
v6d6oltfsok szfma

Ovodai tisztasfgi
vizsgdlaton r6szt
vett gyermekek

szima
r54 933 130 360
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Saj6kaza Ktizs6g Onkormdnyzat
K dzb eszeruilsi Szab 6lvz ata

:,

' i i . I "l'' .. I.fejezet

A szabflXyzat c6lja
1

",r^,r:*?]J:11..,?1i1 l:_qr,,- ?,!6ibeszerz6sek6t sz6l6 )0n. dvi cvrr. rdrvdnyben.^. Lvr Y wuJ ugll

!:111?.r,:?I9*:fj;)^.t ZtuJl,t,i?bltlyok,keretei koz6n- meg6uapitsa azokata saj6tos helyiszabillyokat, melyeket (tov6bbiakban: 0nkorm6nvzat)1..1,t-\-'-k0ltsegvet6s6nek terhdre megval6sitott kcizbeszeixs"t sotan alkalmazni kell.

A szabfllyzathatiiyzt

(1) A szitbillyzat taryY! 
.hatSlya saj6kaza Kcizs6g Onkormrinyzata dltal megval6siton

kdzbeszerz6sekre terj ed ki.
(2) A szabdlyzat szem6lyi hathtya az Onkorm ilnyzat d1.tal lefolytatni kivant kozbeszerzdsi

eljarasokba bevont -e16k6szit6, lebonyolit6,"dontJ,ri toro- szem6lyekre, szakdrt6kre
tefed ki.

(3) A kdzbeszerudsi eljanis lefolytat6sa kotelez6, ha abe:tzerz,es erteke elei vagy meghaladja
a Kbt'-ben ds a vonatkoz6 j'ogszab6lyokban meghatarctzott minJentc*i-ettet rrutart.

, r 
Az Onkorm{nyzatjogdlldsa

.).

6. pontja a.Iapj6n a Kbt, szemdlyi hatillya aI6ily ,tdrgyihatillya al6tartoz6 beszerzdsek sor6ndel fktaian Qgtprt6garakdtelezetr.

Aszabdlyzat alapelvei
4.

zat kdtelesi biztosftani a verseny tisztas6g6t,

eszerzdsi eljdr,dsokban es6iyegyenl6s6get 6s
s6gi szerepltjk szdm6ra.
n6l6sakor a hatdkony 6s felel6s gazd6lkod6s

A kiizbeszerz6si elj6r6sok r6s.ztvev,6i 6s feladataik

201.4, o2, h6 04;

-,'. -;-i&, r*



(1) Az Onkormdnyzat, mint ajrinlatkdro nevdben
6rirrt6 minden olyan dcjntds meghozatalfira,
szem6ly, sz.erv hat6skcjt6be.

A k6pvisel6-testiilet iososult
. abeszerz6s drt6k6nek meghatrirozfsfra

' M aj6nlatilreszt,eitelilajinlatt6teli felhiv6s ds dokument6ci6 elfogadiisara
' az. ajinlatilr ferhivd.s tartarmft erdemben befotyrisol6,m6dosit6sok dokumentumok elfosadisfra. az eljrirds ere isfra.

A Polgfrmester iogosult
. a kieg6snt6 talekoztatdsok j6vahagyitsfua
o a hiSnYP6tl6si felsz6litdsok 6s felvil6gosit6s kdrdsek j6v (rtragy;stra
o ine6lisan alacsony 6r tekintetdbpn az indokol6s ker6s j6vah agyLstrao az el6keszit(tl.brrill6bizottsdg javaslata alapjm a felhiv6s 6s dokument6ci6

olyan jellegti m6dosftdsiinak elfogadris6ia, arnely azt drdemben nem
befolydsolj a, azonban en6l az elfogaddsr6l 6s a m6dositott dokumentumokr6l
a kdpvisel o -testriletet ut6lag t6j dkoztatni kell.

t hirdetm6ny ndlkiili t6rgyal6sos elj6r6sban az aj[ilatetelre felhivand,6
aj 6n1 attev6k me ghat tr o zfs6r a,

o hirdetmgny ndlktiti tfngyalasos eljrir6sokban a targyalasok megkezddsdt
megel6z5en azon ajriniattev6k tjanJatdnak drvdnyteiennd nyilvZnit1sfua,
apelyek a Kbtr 93. $ (2)-(3) bekezdds hat6lya al6 tartoznak. Err6l kesobb a
kdpvi s e16 -te sttiletet lr6sban t6j dkoztatni kell

' az eljdriis eredmdnydnek kdpviselo-testtilet i jovlhagydsdt kovetoe n a szerzod1s
megkotdsdre.

Birfll6btzottsfg: :

A kdpvisel6-testrilet a kozbeszerzesi ajdnlatok drtdkeldsdre legat6bb h6romtagri
bfrdlribizotts:iqot (Bizons6g) hoz rdtre a Kbt. 22. $. (3) bekJddse figyerembe
vdteldvel, mely szerint a kozbeszerzdsi eljards el6kdszitdse, a felhiv.is ds a

drtdkeldse sord.n ds az elj{r6s mris
, illetve az eljardsba bevont szemdlyeknek
zes titrgya szerinti, kozbeszerzdsi, jogi ds

A Bfrril6 Bizotts:ig iisszet6tel megegyezhet az El6k lszitij Bizottsdggal.

A Bizotts6g tagjai maguk koztil elnokot villasztanak Az elnok vezeti abir1l6bizottsag
til6seit, ds tartja a kapcsolatot a k6pvisel6-testi.ilettel.

A Bi:zotts6g feladata:
i a felhiv6s 6s dokument6ci6 m6dosft6sdnak szriksdgessdge esetdn javaslattdtel a

in6dosft6sokra);

' kiegeszit6 tfijdkoztatas niegad6sa (hivatalos kozbeszeruesi tan6csad6, mtiszaki

' az aj6nlatok bontdsa (hivatalos kozbeszerz6si tan6csad6);

? y ajanlatok 6ttekint6se a birdlo bizottsdg munk6j6nak el6kdszftdse c6lj6b6l
(krizbeszerz6,si szempontf 6ttekint6s: hivataros ko2besze,rzesi tan6csad6, jogi

^

a k6pvisel6-testiilet jogosult az elj6r6st
4melyet jelen szabdlyzat nem utal m6s

(2)
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:, szempontu p'nzt:gyi szempontu dttekintds: p'nzutgyiszakembsr, 6ttekint6-s: miigzaki sTakember)
' a hlenvplt q.dnek euitesiiteso-G;;;i; kozbeszeruesj; tan6csad6);

r ' a bedrkezett 
-ht6nyp6tl6sok 6tteki szempontir 6ttekint6s:

hivatalos klzbeszerudsi tand"csad6, nt6s:jegyz6, pdnztigyi
szempontu 6trelint6s: pdnaigyi , ;;.*i.Tffi"lnekint6s:
mtiszaki.szakember);

s kozbesze ruesi tandcsad6,) ;
se ds al6ir6sa

t.Iez6r6 dontdst meghoz6
javaslat az eljar6s ere

vonatkozik, tartarmaznia kel az esetlegtr, ."gir*dtelt erjjavaslatot is.
.. 

.aj6n-1attev6k/. 
?,i"u.r".r"ori

fijekorta.'r elk6szit6se, annak feladdsa a
Uni6 Hivatalos Lapj6ban (TED-adatbank)

;

ot k6pvisel6 szemlIy t6mogat6sa,
i tan6csad6).

tdbbsdge (ide nem.6rfve a tan6cskoz6si
dlemdny ds ddntdsi javaslat elfogad6s6hoz

e a tan6cskozdsi joggal rendelkez6.tagot)

lr Btzottsdg iil6seir6l jegyz6kdnyv k6szril, amely szavazhs.eqetdn tartalmazza annakeredm{nydt 6s aszavazatok sz6m6t is.

A Bizottsag mand6tum a a szerz6d.dskotdssel, illetve a jogorvosiati eljdrris lezarult1val
szrinik meg, ,

Hivatalos.Kdzb eszerz6si Tandcsad6 :

Ahivatalos kcjzbeszeru6,sitanac.sad6 szakdrtelm6vel el6segiti ak[zbeszerz6si eljrir6s
torvdnynek 6s egydb jogszabdlyoknak megfelel6 tr:fotyatas?i:- 

* 
' ""'-"'-""i'

A hivatalos kozbesze rzesi tanircsad6t tevdkenysdgddrt ellenszolg6itat6s illeti meg, atev6kenys6ge kordben okozott kar megtdr,itgseert a vele megkotcitt szerz6d6sben
meghatirr o zott m6 don fel el.

(3)

Nyilatkozatt6tel iisszef6rhetetlens 6916l
6.



'--'"-
(1) A k6zbeszerzdsi eli6rds el6k6szit6sdben. illetve lefolytat6sa-ban az flnko1m tnyzatneveben

rdszt veVo szemdly vag). szeruezet ir{,r,ban koteles nyilatkozni ari6l, hogy vele szemben
nem rill fenn a Kbt.24. $-a szerinti osszeferhetetlens6g.

(1) Akinek szemdlydre ndzve cjsszeferhetetlensdgi ok 611 fenn, illetve keletkezell, azkoteles azeljar6sban'""';";::"::::::;":#::::"erz6si6r'6k

7.

(1) uni6s lrtdk}rathrt e16r6 6rt61ai kozbeszerzdsek (Kbt. vAsonrc RESZ)
(2) Nemzeti eljardsrend; uni6s 6rt6k<hatdrt el nem 6ro ds egyben nemzeti Srtdkhatarokat eldro

vagy meghalad6 drtdkri kcizbeszerzdsek (Kbt. FTARMADIK RESZ)
(3) A beszerzds ert6k6n abeszerzes megkezd6sekor annak tfrgyaert titalttban kert, illetve

kin6lt -- 6fa ndllail szlmitott - legmagasabb osszegri teljes ellenszolg6ltat6st kell drteni
(tov6bbiakban: becstilt 6rtdk) tekintettel a Kbt. II-17 . g-okban foglaltakra.

(4) A Kbt. Jq. $ (2) bekezd6se alapjan amennyiben egy 6pitdsi beruhtnds vagy szolg6ltatas
megrend-elds vagy hasonl6 6ruk beszerzesdre iranyul6 kozbeszevds r6szekre bontva. tobb
szeru6d6s ritjrin val6sul meg, a becsillt drt6k meghatdrozisakor az osszes ,"rt 

"rt"k"tfigyelembe keli venni.
(5) A becsrilt 6rtdk kisz6mft6sa sor6n a mindenkor hat6lyos Kbt. szabdlyai szerint kell elj6mi,

killoncis: tekintettel annak osszesz6mit6s6ra vonatkoz6 mindenkor hat6lvos
rendelkez6seire.

A kiizbeszerz6si elj 6rrls inditds{nak felt6telei

,*'
A kozbeszerzdsi eljfurtrst meginditani akkor lehet:

(1) ha 42 Onkormanyzat dves koltsdgvetdsdben biztosftott a szerz6des megkotdsdhez
sztiksdges apyagi fedezetet, vagy megfelel6 biztosft6k van affa, hogy a teljesit6s
id6p ontj Sban az any agi fedezet rendelkezd sre 6ll ;

(z)ha az Onkormtnyzat td.mogatdsra ir6ny'16 igdnl.t (yt6ryazatot) nyfjtott be, vagy fog
benyrijtzrri, ftiggetlenril attol, hogy sor keriilt-e mir a tdmogatds pSlyazati felhivas6nak
megjele:ndsdre.

' II. fejezet
A Kd)ZBESZERZESI ELJARAS EL6KESZiTESE ES LEBoNYoLITASA

A kbzbeszerz6si terv
9.

(I) Az Onkormrlnyzat 6ves koltsdgvet6sdnek elfogad,6s6t kovet6en, de legk6s6bb a t6rgy6v
mdrcius kcilts6gvet6sben foglalt feladatok figyelembe vdtel6vel a jegyz|
elkdsziti zat lveskdzbeszerzdsi terv6t.

(2) Az d.ves tervbep fel kell trintetni a kozbeszerzes titrgyfrt ds besorol6s6t
(6rubeszerz6s, 6pitdsi beruhdzds, dpitdsi koncesszi6, szolgdltatdi megrendelds 6s
szolgiltirt6si koncesszi6), irdnyad,S eljdr6srendet, tervezett elj6rrlsi tipust, az elj6r6s
me gindit6s ttnak tew ezett id6p ontj 6t.

(3) Az Onkrrnn6nyzat 6ves kdzbeizerz6si tervdt a kdpvisel6-testtilet hagyjajov6 minden 6v
marcius 31. napj6ig a polg6rmester el6terjesztdse iapjan.



(4) + ):ev:j .eo1$stcoaiiia a kdzbeszerzdsi tprvne'tr; valamint anaak m6dosit6s6nak(m6dosit6sainak). elfogadds6t lq5vs16en haladdktalanul t6rt6no k'zzetetererbl. azOnkormanyzat s,ajhthorilapjan. 
----

(5) A kozbeszelzfsi terv elk6slitdse elcjtt az onkorminyzat indithat kozbeszerz6si eljar6st,
,.\ ;zerepeltetni kr:ll.
(ot

dltalaelbre nem ?6that6 okb6l el6611t k
Ezekben az esetekben a kcizbeszerz

a utdn uz abbm, szereplo kozbe;szerzdsi elj6r6s

ffflofflt:asszesitett 
tfijekoztat6t ahivatalos kozbeszerz;dsi tan6csad6 kdsziti el, amennyiben

4 r\uL, ,-' v-ban foglalt feltdtelek fenn6llnak, 6s gondoskodik annak k1zzet€teleftL

Az elj6r6s el6k6szit6se
11.

itdtele a beszerzdsi igdny 6ssze61lit6sa.
; hbgy a beszerzls sor6n k6tend6 szerz6d6s

etdsi fon6s) rendelkez6sre 611,. illet6leg, hogy

(3) f ieevzq az igdnvbeierentdst e\enoni6, u,J;;tf;*lt'g. eserep rdtre hozza u, 
"oou*j*ubizotts69ot.

@) Az erl6kdszito bizotts6g dltal kidolgozott felhivdst ds dokument6ci6t j6v6hagy6sra apolgdnnester a Kdpvisel6 _teshilet el6. ierj eszti,

i R6szv6teli/aj6nlati, al.inlatt6teli felhfvds

(1) Az eljfuilst megindit6 felhiv6st ds a dokumentaci6t az, el6keszit6 bizotlsag kdszfti el, 6s ak6pvisel6-testiilet hagyj a j6v6,

Az aj r[nlatok b enyrijtdsa
: 13.

an kell leadni abban az esetben is, ha azt az

nytelenek;. a tov6bbi elj6r6sbbn nem
borft6kot felbontani nem szabad.

Az ajfinlatok bontdsa

5



14.

(1)

- a 18. g (2) bekezddsenek,alkalniaz6sa ndlkril
z rcndelkezdsre 6116 aniragi fedezet
dnt. Ha targyal6sos eljfuasban az

'.",,0.u.",L:Trffi ?";#H"HX1",".',"":T:
dnt - az ritols6 targyal6s alkalmflal azt.ktjvet6en kell isrnertetnie, hogy valamennyi alfriattev6rnegtette it4.g., u1 6nlat6t.A rdszvdteli jelentkezdsek felbontiisakor ismerletni kell a rdszvetelre jelentkez6k nevdt,cimet (szdldrelydt, lak6helyer).

(2) Az. ajdnlatok bont6sar6l jegyzSkdnlvet kell kdszfteni. A jegyz1kcinyvet a bont6st6l
y##::r;,, "uno" 

betut meg rkeli kritdeni az ajanlattev6k resz6*.-A'j;;#;;;
o a kozbe szerz*sieljrirds t6rgy6t;
o a bont6s helyszindt 6s idopontj6t;
. az ajitnlattevok nevdt ds cfmdt;

', &' aj dnlatok elbft 6Itmakeriil6, fobb sz6ms zerisitheto tartalmtelemeit
- el6irt kOtelezo tartalmi elemet.

a bontiison felvett jelenldti iv. Ha az aj(nlatok
bekezd6s szerinti szemlly k6ri, az ajtnlat

elhelyezett felolvas6 lapokba. 
ell tenni, hogy betekinthessen az ajanlatokban

Az aj inlato k elb frilis a
15.

(1) Az ajarlatok elbfr6l6sa sor6n a bir6l6 bizottshg feladata az ajfnrarok tartalmi 6s formai

szakdrtelemmel rendelkezo tagtra (hivatalos
yp6tkisi felsz6lft6st, a felviliryositds k6r6st 6sa vonatkoz6 indokol6s kerdst 6s azt a
fenti dokumentumok aj ilnlatIev oknek tortdn6
het6sdg.

. mely ajfinlat 6s milyen okb6l drvdnytelen;



' szempontb6l 6rvdnyes- ajanlat tartal.rnazza a tegat;;onyabb v6l1al6sii . osszeget;
r a bedrk ezett ajdnJatok drtdkeldse sorrend szerint hogyan alakult;
' M eljar6s rdszben vagy teljes egdsz6ben eredmdnyes vagy eredmdnytelen.

, : elj6rdst lez6r6 
-d6nt6s 

meghozatala

; ': .' :: 16'

dcint6st a
amelyet

ek a Kbt.
zerinti szavazinon kell drjntenie. A k6pvise16-teshilet abftilIobizoftsdg javaslatdt6leltdr6 dont6sdt koteles itd;;#"o"t"iri.

III. feiezet
AZ AJAr.{LAroK ELBiRAiaSif rovEr6 FELADAToK

Az eredmdnyhirdetdrs
17.

(I) A jegyz6 vaEY adott esetben a hivatalos kozbesz erze:sitan6csad6 az eljhrist Iezn6 dontes

liryfltl?l a jogszabdtyban meghataro zottmintaszerinti osszegezes t 6s ad"
a rs.ot.-Den el megkuldeni az ajfunlatiev6k rdsz6re.

(2) Az elj6rds l, ill.we eredn elens6gdr6l szolo a jogszabatyban

- 6je a jegyzo .vagy adotl esetbLn a hivaialos

7ti 
eL, ndoskodik annak a Kbt.-ben el6frtak szerinti

A kiizbeszerz6si szerzbdls megkdtdise 6s teljesft6sp
18.

(1) Eredmdnyes kQzbeszerz6si eliards.esetdn a szeruldds (a tov6bbiakban: k6zbeszerz6si
' szerzddds) megkdt6sdre a Kbt. el6ir6sai szerinl,, a kdpviselo-testiileti dontdsnek
megfelel6en kenilhet sor.

(2) Akdzbeszerzdsi szerz6dds aLdirdsdraa kiadmdny ozdg szabillyai az ir6nyad6ak,
(3) A k'jzbeszerulsi szerzbd6sben kotelez6 tartalmi elernkdnt tl tett kotni, hogy a szerzoddsa koteles a sziiksdgesnek

"iu l-t:li*:L:l vdgzdset x
az illet6kes szakbizott s6g

(4) A kozb eszetzdsiszerzodds m6dosftiisa kizn6laga Kbt, 132. $ - abutmeghat1rozott okb6l
ke.zdemdnv,ezleli5. A kozbeszerzdsi szerz6dds modosit6s6ra vonatkoz6- eloterjeszt6snek
tartalmaznta kell a m6d.osit6s indokait,. a torvdnyi el6feltdtelek fenn6ll6sdt megal apoz6
konilmdnyeket, 6 s a .szer zo des m6 do sit6s 6nak tervlzetdt.

(5) A kozbeszerzdsi szeruldds m6dosft6s6r6l a kepviselo-tes1glet dtint a jegyzo 6s a
. polg6mrester 6ltal tett javaslat alapjQn.
(6) A k'zbeszerzlsi sizerz6dds m6dbsitdsdrol s2616, jogszabdlyban megh at1rozott minta

szerintir hirdetmdnynek a m6dosit6s megtortdnt 616I 
-szd.mitott 5 -""r."""po""'totit"oelkdr;zitdsdr ol es kd zzetdteldrb I a j e gy z6 gondo sko dik.



'i:

A j o gorvoslati elj :[r6ssal kapcsolatos feladatok
19.

€rint6, a Kdzbeszerz6si Dontobizotts6e eldtt
er haladdktalanul, de legkdsobb a tudO--m6sra
r6sbeli vdlem6ny6nek csatoliis6val _ koteles a

tulmenoen is kcjteles a polgdrmester a Kbt.szerinti hatdrid6ben valamennyi szriksdges eljar6si cselekmdny.t megtenni (p1. a
:satol6s, nyilatkozalt6tel, stb. )
voslati elj 6r6s eredmdnyekdnt megsemmisiti az
szerz5,si eljrir6s tov6bbi viteldre vonatkoz6 _ a
enyezett - dontdsi javaslatot a polg6rmester

terjeszti a kdpvisel6-testrilet eld.
(3) Az elj'tas tovribbi viteldre vonatkoz6 qdnlatkefti dcintdst a k6pvisel6-testiilet hozzames.

Az 6ves statisztikai iisszegz6s 6s az aj{nlatk6r6 adataiban t6rt6n6vriltoz6sok bejelent6se
20.

Az onkornnnyzat neveben az beszerz6seir6l hivatalos kozbes zerzesi
tarrdcsad6 kdszit 6ves statisztika legk6s6bb atargy6vetk6;;;"j;;4j*
31. napjdig kell a Kozbeszerzesi eni.

Hivatalos kozbeszerudsi tand.csad6 koteles az onkorm fxtyzat, nrint ajanlatk6r6 adataibantortdnt v1,ltttzitst a Kdzbeszerz€si Hat6s6g fel6 30 napon beliil bejelenteni a Kbt.21. g-a
szerint.

IV. fejezet
A BELSO EI,LEN6RZES RENDJE

21.

(1) A klzbesz latos be1s6 ellenorzdsi
IeladatoK lofr., a kozbeszerzdsi
eltarasok. e

(2) Evente legal6bb egy kozbeszerzdsi elj6rdst az 6ves belsd ellen6ri tervben szerepeltetni
kell.

V. fejezet
xO zz,wrErELRE ES D o KUMENTALAs-RA voNATK o zo s zABALyoK

A dokument:ilfs reridje
1)

(1) Minden kozbeszerz6si eij6r6st -annak elokdszitdsetol az elj6r6s
telj esftdsdig- fr6sban kell dokument6lni.

alapj fn kotott szeru\ des

szerz6d6,s telj esitdsdvel
lezdrvlilsdt6l, illet6leg a
Ha a krizbeszerzdssel

befejez6s6ig, de legal6bb

Kdzzftilteli kiitelezetts 6 g

8



;iiffi=l!!Fiii+..;;-. :' 11\
' til

'':>
23.';

A Kbt' 31.$-a:alapjdn az Onkorminyzat koteles az aIilbbi adatokat, infbrmd.ci6kat,
dokumentumokat a Kozbeszprzesi Hatosdg aLtal mtikddietett K0zbeszerz6si Adatbazisban
- amennyiben az Aclatbdzisban va16 kdzzetetel valamely okb6l riem lehetsdges a saj6t.
honlapj an' - kozz6tenni :

a) a kdzbeszerzdsi tervet, valamint annak rn6dosit6sdt (m6dgsitdsait) a te1'v vagy a rery
kta.lanul;

a alkalmazhsdval megkOtott szerz6d6seket a

c) az eli:lzetes vitarendez6ssel kapcsolatos Kbt. 79. g (2) bekezddse szerinti adatokat az
el6 zetes vitarendez6si k6relem kezhezv eteldt kdvet6 en haladdktalanul ;' d) aklzbeszerzdsi plj6r6s alapjdn megkot6tt szeiz6dlseket a szsrzdd6skotdst kovei6en
haladdktalanul:

e) a szevldds teljesit6sdrg rzonatkoz6 kcivetkezo adaLokat: hivatkozhst aL<azbeszerzlsi
eljar6st megindft6 hirdetrydnyre (hiidetmdny nilkril indul6 elj6r6sok esetdben felhivd.sra), a
szlrzldo felek megnevezds6t. azt, hogy a teljesitds s:zerz6ddsszeru volt-e, a szerz6d€.s
teljesitds6nek az aj6nlatk6r6 tltal eLismert idopontjat, tovdbbf az ellenszolg6ltatas
teljesitdsdnek id6pontj6t 6s a kifizetett ellenszolg6ltat6s t5rtdk6t a szerzod6s mindegyik f6t -
t6rnogzrtdsb6l megval6sri16. !<6zbeszeru6s esetdn sz6llit6i kifizetds sor6n a kifizetdsre

. kotelesr szewezet - 6rtal tdrldnt teljesitdsdt kovet6 tiz napon betiii;
/) a kiil'6n jogszab6lyban meghatdrozott dves statis:ztikai Osszegzdst a Kozbeszerzd,si

Hat6sd.gnak val6 megkiilddssel egyidej tileg

A kozbeszeruesi tenmek a honlapon atfurgy;eyetkovet6 rivre vonatkoz6ki)zbeszerzlsiterv.
honlapon tortdn6 kozzetdteleig kell eldrhetonek lennie,
Az c) 6si e)-fi pontja szerinti adatoknak, infonnd.ci6knak,, cl.okumentumoknak a honlapon a
Kbt. 34, $ (2) bekezddsdben megh4tdrozott id6pontig kell el6rhet6nek lennitik,
A b) 6s d) pontja szerinti szerzoddseknek a honlapon.a teljesitdst6I szdmitottot 6vig
folyamatosan eldrhet6nek kpll lerurie,
Az e) pontja szerinti tdjlkona?st az egy dvndl hosszabb vagy hatfuozatLan id6re kotott
szerz6des esetdben a szetz6des megkot6sdtll szimitva 6r,enk6nt keli aktualizhlni.

Iratbetekint6si .24,

Onkorm6nyzati kdpvisel6 a kdzbeszeruhsi eljar6s bdrmely iratdba.-id^e nem 6rtve az' irallewezeteket - betekinthet, melynek tdnydr6l jegyz6k6nyvet kell felvenni.
A jegyzSkdnlvet iktatva, az eLjdrhs fuatanyagdhoz kell csatolni. Folyamatban 1ev6 es lezdrt
kdzbeszerzdsi eljdr6sn6I a jegyzlkcinyvet a kozbeszerzdsi referens kdsziti. Az iratbetekintds
alatta jegyz6k0nyv keszit6 v6gig a helyszinen kell legyen..
Az katoirr6l m6solatot kdszfteni tilos.

VL fejezet
AZ AJANLATT6N.6 NEVEBEN ELJAR6, ILLET6L EG AZELJARASBA BEVoNT

SZEMELYEK ES SZERTPZETEK FELEL6SSfCI KORE

A korb.rreizdsi elj6r6sban 
'a"rbt. 

uiup.iuiin-rr.,"iouaLua a Kbt. ds ve$ehajlasi--.*5+-J*'
rendeleteinek 6rv6nyesi.i16s6t, valamint a jelen szabillyzatban foglaltak betarttsirt az
ajdnlatk6r6 ngveben elj6r6nak, valamint akozbeszeruesi ellfrds megval6sitilsdba bevont
szemdlyeknek ds szervezeteknek biztositania keil.

9



(2) A' aifiiiatkdt| nevdben'ef6r6k kozbeszerzesi eljardssal kapcsolatos felelossdg6re a
v onatkrr z6 j o gszab alyo k rende lk eze s ei az ir anv ad.6 ak.

(3) Jelen s;zabalyzatban kijelolt feladatok vegretra;to.;a felel6ss6 ggel tntozik az al6bbiak
szerlnt:
a) A kdzbeszer.zdgl eliafts r,negval6sitrisdban r6sztvev6 hivatali koztisztvisel6nek a

kozbeszetzdsi_eljarrlssal kapcsolatos felelossd gerc akozszolg6lati tisztvisel6kr-61 sz6l620rI' 6vi CXCIX. torvdny rendelkezdsei i irdnyad,oak'atza1., t"tt feladatait 6s
felel6ssdgdt a jegyzo a munkakciri ieir6sban rosziti.

b) A k'zbeszetzesi eljar6sok elSkdszit6s6ben ds lefolytatrisab an,: az egyes jogok
gyakorldsa ds kdtelezettsdgek teljesitdse soriin bevont krilso szemdiy, illetve szewezet
polgari jpei fe1el6ss6ggel tartozik a kozbeszenesi eljir6s sor6n'l ktt. 6s annak
vdg:rehajtrisi rendeletei, valamint a jelen szabalyzltban foglaltak betartftsircrt.
Felel6ssdgdt 6 telezettsdgdl a vele kotdtt szerz6ddsblnrogziteni kell.(D !7 .,72vi's. 

kozbe t.u ,rotutkozoan a jegyz| jogosult uta"sit6sban krilon
relelossegl rendet

ZAFtO#,i;'iiiX:bZESEK
26,

Pt.? ,ru!?l,ry"ut . . . ..: . 
.:... 

.: lupli\ldp hatdlyba, rendelke zSseit a hatllybaLdp6sdt kovet6en
inditott ko zb e s;zer zd si e lj 6r6s oh a ke ll e I 6 s z o r alkalmazni.

Jelen szabiiLyzatot SajSkaza Kozsdg onkormanyzatKepvisel6- testtil ete ...12014. ( ) szfmn
hattr ozatfnal fo gadta el.

Jelen szab ds6vel a SajSkaza Kozs6g Onkorm6nyzattnak Kdpviselo-

ltjgtt:: i szftmu hatdrozatfival j6v6hagyott, IO23-gtzOtz. iktat6sz6mri,
/.u Iz..uJ. J Kozbeszerzesi szabillyzathatilIyfitvesztj.

Stefdn Lilszlf
polgdrmester

I

T6th Abel
Jegyzo

l0



' "ii'' . *.uibmer6si nyilatkoza t

f kdzbeszerylsi Szabdlyzatban foglaltakat megismertem. Tudbm6sul veszem, hogy az abban
foglaltakatamr;nkav6gz6semsgr6nk6te1esvagyokbetartrmi.
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EB-6TERtEszr6s

saj6kaza Kdzs6g $n :iffi---# mek zsr4. $2. 616 84.
erapjdrn tartamd6 6,!$6s6re

T' rwru saj6kaza Kozs6g onkormiinyzat201.4. dvi kozbeszerzdsi terve

A k*zbesz*radsekr#l szdlo Zil13". dvi eVlil, Tclrveny 33. $ - * az a{;ih*iak sxcrint szah*ly*zze
* k*zhnseerz#si terv k**u i**ssinek f<ntel ercttsdg 6t ;

33. $ {1) A 6" P {1) bekezd$s *J-dJ p*ntj*ban neghatdrrzott aje!*latkerok *("..}- a
k*ltsd6irctesi *v elejdn, Ncgkdsffhb mdre{us 3tr, nepj*ig 6vcs *sszcsitetf kozbeszerxdsi terve'r
{* t*v*bbi*k*an: koxh*szerz$si terv} kctelesek k*sxiteni a; *dofc 6vre tervezeft
kozbeszerzdseikr6l. A kozbesz*rudsi tErvet az ajiinletkdr#nek legaldbh ot 6vig mreg ketl
rjrlznSe" & k*zbcs:-*ruisi tcrv nyilvdn*s.
{2} p- k#rbesz+radsi teir"' elkdszitds* el#t* az ajdn|*tkdr$ i*dith*t k*zhesr*rxdsi eljdr;ist,
amelyet a tervben szint<ir mcgfeleN6*rr szerep*ltetni ketN"

(3) A ks;bcszcrzdsi t*rv nem vonja masa ut;in *a abban megadott k*zbesxerxdsrc
v*natk*zdr *lj*r*s {efolytat*s*nak k$telezettsdgdt, ,&r *j$nlatkdrcl t*v$hhd a k#zb*sz*nzdei
tervben nern srereplt5 kozbeszerzdsre vagy a t*rvben f*glattakhcx knpest rylddesftatt
k*z*tsz*rzdsrc vonatk*z* clj*r6st is lefolytathatje, ha az dltala el6re n*m l;ithatd nkb6l
el#*llt k*rb*sz*r'xe*si igeny vagy egydb vl*ltozds rx*ruilt fel" ffiz*kb*n ez eset*il.bcn a
kozbeszere*si tervet raddosftani keil *a ilyen i66ny vagy eEydb v*itozds felmerrile.tsrk*r,
rneg*dva a rn*d*sitits in*ckiit is.

{a} ,Ar aj*nlatkdrff krit*l*s a Kazbcszerz$si }dat$sdg vmgy a jo6sxeb*}yh*n ez aj*n}atkdrei
ellendrzdsdre feljogusit*tt s;*rv*k k*rcs*n* a k*zheszerzttei tervdt megku3deni,

YEszteEt KdpvEse!6 - test{}Eet!

h$at6rozatE $avas&at

Tl6rsr'; Saj okaza Kozseg Onl<onndnyz at 2Al 4, 6vi kozbeszerz6si tele

Saj6kaza Kdzs6g Onkor:rn6nyzat Kepviseld - testrilete jelen hat6rozat[Lval elfogaclja Sajtikaza
Kozsdg 28L4. evi kozbeszerz1sz terv6t, a hatixozati javaslat i. szdnrfr rnell6kleteben
foglaltaknak nregf'elelden. Tovdbtrd utasitja Stcf-6n L,Aszla polg6.nnesteft, hogy a 2014. 6vi
kctzbeszev,6si ten'et Saj6kaza t(ozsdg honlapi6n tegrre ktiz,z*.

Felel6s : Stef'fir Lziszl<i polgairznester
Fdatdrid(6: azontal

{d6rem a hatirozati j avasl at

Sajtikaza. 2413. Al . 22.

-test{!}etdraeA<
xevzaf 2{}14.
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Saj 6kaza Kiizs6g OnkorminYzata
3720 Saj 6k aza,, P et6fr u. 2'

Iktat6sz6m:
Referens: Stef6n L6szl6 polg6rmester Ellenj egyezte: T6th Abel

JegYz6

a K6pvisel6-testiilet 2014. februfr 4-i iil6s6re

T6rgy: Moclern oktat6si kornyezet megteremt6se a saj6kazai 6ltal6nos iskol6ban cimu projekt

kivitelez6s6re ir6nyu16 kozbeszerzesi e1j6r6s6nak megindit6sa: felel6ss6gi rend 6s do-

kumenticio tew ezet elfo gad6sa

Tisztelt K6Pvisel6-testiilet !

onkormany zatwtkEMoP fon6sb6l t6mogat6st nlert y Altal6nos Iskola fejlesztds6re vonat-

kozoan.A.l.6mogat 6siszerzodes 2013.06.18-6n l6pett hat6lyba. Az elnyert t6mogatdsi osszeg

4gg miili6 Ft. A projekt megindit6s6hoz .rtikt6g". projektmened"sment szerzod's

2013.01.01-en hatalyia l6pett. e-t<ivlteli terv k6szit6s6re vonatkozo kozbeszetzesi elj6r6s

eredm6nyesen lezajlttt. ,q. iiviteti tervek szhrritdsilnakhat6rideje 2014.07'09. A kivitelezo ki-

"i^Jir*o 
Onrorrrranyzatunk koteles nyilt kozbeszerzesi elj6r6st kiirni. A- kdzbeszerzdsi

dokument6oi6t a felhiviLs kdzzetetele eloti a KSZ 6s a KFF ellenorzi' A Kozbeszerzdsi Fel-

iigyelet Fooszt6ly (KFF) ellenorzdse kordbe ]rlrtozik valamennyi, a kozossdgi 6rtdkhatSrokat

el6ro vagy meghalado ,iovfhb66pit6si beruhtnhs,6pit6si koncesszi6 eset6n a 300 mi11i6 Ft-ot

el6ro vagy meghalado 6rt6ku koib;eszerz6si elj6r6s tartozik. Az elozetes 6s a folyamatba 6pi-

tett e11en6r zest a rrl' oetegalt megfigyel6 utj6n szem6lyes r6szvdtellel vagy dokumentum

alapon vdg:zi el. A vonatkoz6 Korm. ,"rrd.l.t +b$-+Z$ 6s 44$ szerinti ellenorzdst a KFF vegzi

aKSZkozremukod6sdvel. A targyi epit6si beruifzas becsi.ilt 6rtdke 316.907.2r7 Ft' A teljes

beruh6z6si 6rt6l<,Ioh-fLtr6gdszeti-feltar6sra forditjuk, amelyet a Herman otto Mr'izeummal az

Onkorm 6n. y zat kozv eti eniil kot szer zo ddst'

A fentiekre tekintettel a kozbeszerz6si dokument6ci6 elok6szit6se' ossze6llit6sa 6s elfogadfsa

a projekt megvalosit6s i.itemterv6ben kulcsfontossagri. Ezert k6rem a Tisztelt Kdpviselo-

testiiletet, hogy azel6terjeszt6s melldklet6ben foglalt felel6ss6gi rendet, es aj6nlatt6teii felhi-

v6sdsdokument6ci6tervezetelhatlrozatbanfogadjael.

Kdrem a l6pviset7-testiiletet, hogy az elfiterieszttissel knpcsolatos ddntdsdt hozza meg'

Saj6kaza, 2014.02.01

Tisztelettel:
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Epit6si kivitelez6si munk6kra vonatkoz6 kiizbeszerz6si eljfrfs meginditdsa

EMOP.4.3,!|A-t2-2012.0008azonosit6sz6mfprojekthez

Saj6kaza K6zs6g 0nkorm6ny zatdnVk.K6pvisel6-testtilete az EMOP- 4'3'l I A-

IZ-Z0tZ-000g k6dsz6mri (Oktat6si ir$6zm6nyek fejleszt6se) pillyazati kilr6son

t6mogatdst nYert'

A projekt cime: Modern oktat6si kornyezet megteremt6se a saj6kazai illtaldnos

iskol6ban

Az 6nkorm inyzat a projekt megval6sit ilsfiltoz 6pit6si beruh6z6s beszerzdsdre

: ., , vlttatkozftsi szerz6d6s a saj6kazai a'iiriaroi iskota b6vit6s6re (Etvtop-

4,s.1/A-12-2012-o0oil iidteiit nyilt kdzbeszerzdsi elj6r6st indit. A dokumen-

t6ci6 KFF elleno rzd s d"rt t. gi" ditdsdra terv ezett id6pont 20 I 4'02'1 0

Az aj1nlatt6teli felhiv6s 6s dokument6ci6 tewezetet a K6pvisel6-testiilet j6v6-

hagYja.

Az elifuhshozkhszitettFeleloss6gi rendet a K6pvisel6-testtilet jovhhagyia'

A K6pvisel6-testiilet feihatalmazza a polg6rmest"rt Y ai|nlatt€teli felhiv6s 6s

dokument6ci6 folyamatb a epitett.ellen-drzEsdnek megindithshra, a sziiks6ges in'

t6zked6sek megt6telere'

Felel6s: polg6rmester

Hatirid6 : azonna!, illetve drtelem szerint

',.ffiffi-+r:
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saj6kaza Kiizs6s Onkormffi 
[HLTJu*l?:,.T!et6nek 

2014. 02. h6 04.

Tf rqy: Saj6 kaza Szavazatsz5m 15 16 Bizotts5 go k ta gja i na k m egvS laszt5sa

A vSlasztdsi eljdr6sr:61 szol6 2073. 6vi )OCffL torv6ny 24, S (1) bekezd6s, valamint a 312014. (L

20.) szSmrl KIM rendelet 3. 5 (2) bekezd6se alapjSn a szavazatsz5mlSl6 bizotts5gnak hdrom
vdlasztott tagjla van, A hdrom vSlasztott tagot 6s a szuks6ges szdmrl p6ttagot a telepul6si
onkormSn;rzat, k6pviselS-testrilete az orszlggyfil6si k6pviselSk Sltal5nos vSlasztds6nak kitfiz6s6t
kcivet6en, legkr5s6bb a szavazits napja el6tti huszadik napon (2014. 03. 17. napjdn 16. 00 6r6ig)
viilaszda meg. A vSlasztott tagok szem6ly6re a helyi vdlasztSsi iroda vezetSje tesz indrWSnyt. Az

indrwdnyr6l a testrllet egy szavazSssal dont, az iroda vezetcij6nek indrtvSnyShoz a testulet kotve
van, ahhoz m6rlosit6 indi'W6ny nem nyrljthat6 be,

A szavazatszitmlllo bizottsSg tagjait 6s a p6ttagokat telepril6si szinten kell megvSlasztani.
Ha a szavazatsz5mliil6 bizotts5g tagjainak megvSlasztSs6ra hatdrid5ben nem kertil sor, a

szavazatszdml5l6 bizottsSg tagjait a helyi vSlaszt6si iroda vezetSj6nek indrtv5ny6ra az

orszitggyflesi egy6ni vSlaszt6keitrleti vSlasZt6 bizotts6g - jegyzSkonyvbe foglalt osszes ddnt6ssel -
halad6ktalan ul megbfzza.

' i Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!
Hat5rozati javaslat

Szavazatsz:imldl6 Bizottsfgok taeiainak megv{laszt{sfrr6l''.'

T 6rsy : S aj okaza S zav azatsz6rnl6l6 B izotts6gok tagj ainak me gv6laszt6sa

AzSVSZBta.'€,iai:
Kjs Eva i

Gonda LfszlS
Boros Jozsefnd:

Dr. J6mbor Tatnara
Darai Melinda
Horbdsznd Szdkely Veronika
Florb6sznd Steldn M6nika
Nagynd T6th lrranka
T'6th Angdla

Az SZSZB p6ttaeiai:
Kiist6f G5bor
B6csa L|szlone
Podlovics Magdolna
Bakos Lehelnd
Nagyn6 Kis Erika
P6sztor MAtd

llatfridd: azonnal
trlelel6s: T6th Abel jegyzo

K6rem a T. Kd:pviselo - testiile.ttol a hattnozatijavaslat
Saj6kaza,2014. 02. 03.

i ....-t : t.t'fo*t 
A-ti

lewzo
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