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JEGYZ.OKONYV

K6sziilt: Sajokaza Ko:zs6gi Orrkorm6nyzat kepvisel6-testiilet6nek 2014. 6prilis 29. napjtn
megtartott nyilt iil6s6rtil

Az iil6s helye: PolgSrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

Jelen vannak: S1ef6n Lir;zIo polg6rmester
D,r. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6
Hegedrisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pviselo
Iz:s6 Pdl teleptil6si k6pvisel6
Kis K6roly telepiil6si k6pviselci
Sclt6sz Lajosn6 telepi.il6si k6pviselci

Tanricskoztsi ioggal rilszt vett az iil6sen:
T6th Abel jegyz0
G acsal L6szIo bizottshgi kiiltag
P risztor J o zsef bizotts6gi kiiltag

Meshivottak:
Jtrh6s z Ldszlone intdzmenyv ezet6
H egedris G6bor mb. intlzmenyv ezet6
Tam6s Gyul6n6 5v odav ezeto
O rsovszki Gyorgy igyv ezeto igazgat6
Dr. Toldi -- T6th G6bor r. alezredes
Biicsik S6ndor r. Smagy
Lttzok Ferenc r. fcitorzscirmester

Stef:in Ldszki poledrnnester tisztelettel koszonti az i.il6sen megjelenteket, megilllapitja, a
k6pvisel6-testtilet hatfrozatkepes, mivel a megviiasztott 7 fti kepviselcibcil 6 fti jelen van.
Javaslatot tesz Dr. Czenke Antatr alpolg6rmester 6s Izso P6l telepril6si k6pviselcl jegyzcikonyv
hitelesitcinek torten6 ktjelol6s6re, megk6rdezi 6ket, v|Ilaljtk-e a jegyzSkonyv hitelesitcii
megbizhst?

Dr. Czenke Antal 6s lzs6 P:il telepiil6si kdpvisel6k kijelentik, megbizitsuk eset6n vallaljhk
a feladatot.

Stefi{n Lfszl6 poledrmester megk6ri a jelenl6vclket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rlenek-e
Dr. Czenke Antal telepiildsi k6pviselci jegyzSkonyv hitelesitS megbizfsdval?

Dr. Czenke Antal telepiit6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kozh, nem vesz reszt a
szavazisban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, I f(t nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal
alpolg6rme steft jegyzSkonyv hil.elesitcjnek kij eloli.

Stefdn Lriszki polefrmLester megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak anol,hogy egyet6rtenek-
e Izs6 P6l telepiildsi k6p,visel6 j<>gyz6konyv hitelesitd megbizds6val?

Izsri Pf l telepiildsi k6pl'isel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a szavazfsban.



A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Izs6 Pdl telepiil6si kdpviselcit
j e gy z6k6nyv hitel esitcjn ek kij el cili.

Steffn Ldszl6 polefrmester ismerteti a meghiv6ban szereplci napirendi pontokat. Elmondja,
hogy h6rom napirendi ponttal s:zeretn6, kieg6sziti a meghiv6ban szereplciket. A 15. napirendi
pontk6nt ahdziowosok 6s fogc,rvos feladat-el16t6si szerz6d6s megt6rgyalisht, 16. napirendi
pontk6nt a tAvtOp-3.1.1I-1212-2012-0023 azonosit6 sz6mri-,,Saj oiutu Napkoziotlhonos
Ovoda fejleszt6se elnevez6sri p[iyhzathoz kapcsol6d6 -J6 gyakorlat fttvetele - feladatra
beerkezett fuajitnlatok elbir|I6s;6t, 17. naptendi pontk6nt az Ejjeli Mened6khely-nappali
Melegedci ell5t6s tfirgydban megkotott szerzSdesek m6dosit6s6t. Megk6rdezi, van-e valakinek
tov6bbi kieg6szit6se, jarvaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi
javaslat, kieg6szit6s az iiles napirendi pontjaival kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot
tesz a napirendi pontol< elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az ismeftetett
napirend elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 ftj k6pviselci van jelen.

A k6pviseld-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbi napirendet hagyta jov6:

A testiileti til6s tfrev
tf rsvalt napirendi nontokkal:

1. Rend6rs6gi besz6mol5 aSajokazai Rendcircjrs 2013. 6vi tev6kenys6g6rcil
Ea: Dr. Toldi-T6th Gribor rend6rkapit6ny

Bdcsik Sfndor drsparancsnok

2. Az dnkorm \nyzat 2OI3 . 6vi Kolts6gvet6si ztrszftmadftsdnak elfo gad6sa
Ea.: Stefr[n Lfszlf polgfrmester

3. A2013.6vi 6ves osszefoglal6 ellenSrzesi jelent6s meglfugyallsa
Ea.: Stefiin L6szl6 polgfrmester

4. A Saj6kazai Nappali Szoci6lis l(ozpont szakrnai tev6kenys6gerol szolo besz6mol6
E a. : Juh:is z LSszl6nE int6zm 6nyv ezet6

5. A Saj6kazai Norrprofit Kft. tev6kenys6gdr6l, mrikod6s6r6l sz6l6 besz6mol6 es a2013.
6vi m6rlegb esz6rnol6 j ov |hagyhsa

Ea: Ocsovszki Gyiirgy igyvezetf

6. A Saj6kazai Nor:profit Kft. Javaddmazfsi Szabitlyzatfrnak megtttrgyalisa
Ea: Ocsovszki Gyiirgy igyvezetf

7. A Sajokazai Nonprofit K:ft. 6s Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzatkozott megkotendci,
20I 4. 6vi Kozhas znu szerzod6s j 6v6hagy5'sa

Ea: Ocsovszki Gyiirgy igyvezet1

8. Besz6mol6 a2013.6vi ad6bev6telek alakul6s6r6l
Ea: TrSth Abel jegyz6

9. A2014. 6vi falu651,'ril6s el6k6szit6se
Ea: Stefiin L6szl6 polgdrmester



10. A Saj6kazai Polgrlrcir Egyesi.ilet 2013.6vi mrikod6si t6mogatdsSnak 2014. 6vj
felhasznilils 6rtr I sz6l 6 ed6terj eszt6s me gt6rgyal 6s a

Ea: T6th Anet legyzO

1 1 . A Sajokazai Po lg6riir Egyestilet 2013 . 6vi szakmai besz6mol6j 6nak megt6rgyal6sa
Ea : Gacsal L6szl6 elniik

12. A u'ww.sajokaz;4,h-u welboldalra kotelezS jelleggel feltoltend6 dokumentumokkal
kap cs ol ato s fel adatok me ghatfr ozils a

Ea: T6th Abel jegyzO

13. A Saj6kazai Napkoziotthonos Ovoda heti 6s nyitvatartilsi idej6nek meghatfirozdsa
Ea: Tamfs Gyulin6 intfizmfinyvezetf

14. A Saj6- B6dva'Volgye 6s Korny6ke Hullad6kkezelesi Onkorm6nyzatiTfrsulas2OI3.
6vi mriko d6s 6r(i I sz6 16 b esz 6mol6 me 916r gy al6sa

Ear Stefdn LfszlS polg:irmester

15. H6ziorvosok 6sr fogorvos feladat-e116t6si szerzoddseinek megt6rgyalilsa
Ear Stef:in L6szl5 polgdrmester

16. TAMOP-3.1. n-I212-2012-0023 azonosit6 sz6mi-,,sajokazaNapkoziotthonos
Ovoda fejleszt6se elnevez6sri pflyhzathoz kapcsol6d6 -J6 gyak irlat iftvetelere -
b e erkezett 6raj linl at o k elbir il 6s ft,

Ea: Stef:in Lirszl6 polgdrmester

17. Ejjeli Mened6khely-nappali Melegedcl e116t6s tdrgyfhanmegkotott feladat-ell6t6si
szerzSdlsek m6do sit6sa

E:r: Stef:{n Lfszl6 polgfrmester

Inditvf nyok, j avaslato k

l.napirendi pont megt:irgvaliisa

StefSn L:lszki pole{rrnester miel6tt rdt6r a napirendi pont megtfrgyalisitra, koszonli az
i.i16sen megjelent Dr. Toldi-T6th Gdbor rend6rkapitttnyt, B6csik S6ndor cirsparancsnokot 6s

Lazok Ferenc korueti rrrcgbizottat Elmondja, hogy az ir6sos anyagot mindenki megkapta, a
Bizottshg osszevont ir16s6n megtitrgyalta. Megk6rdezi, van-e valakinek k6rdese, kieg6szit6se,
javaslata a Rend6rs6gi besz6mol6val kapcsolatosan.

Dr. Toldi-T6th Griborr renddrkapit:lnv \tveszi a sz6I, 6 is koszonti a megjelenteket,
elmondja, hogy ez a beszftmol6 egy kicsit m6s, mint az eloz6 6vekben megszokhatthk a
kepviselSk. Ezt mdr ij szab|lyok szerint kellett elk6sziteni, belsci szab6lyok fujfk el6 a
terjedelm6t es taftalmitt is. Elmondja, hogy 2013.02.0l.hat|llyal a beltigyminiszter iital a
rendcirkapithnyshgokat h6rom kategoriilba sorolt6k be, a rendcirkapit6nys6gok felepit6se
egys6ges. Minden magyat |llpolgart 6rint a Tev6kenys egirfnyitfsi Kozpont kialakit6sa, amely
az orszdgban k6t helyern, Szombathelyen 6s Miskolcon mrikodik. Ennek koszonhetcjen a
rendorkapit6nys6gokon nincs i.igyelet, szemellyel nem tal6lkozlk az drllampolgftr, krz|rolag a
kozponton keresztiil kaphat segitsdget. Elcinye a kozponti irdnyitdsnak, hogy minden ltttszik,



ki hol van szolgilatban. A hiv6 anonimitSsa viszont ez 6ltal megszrint. A szolg|latban a
beosztott rendcir nem azt csin5l, amit akar, hanem protokoll van, amit v6gre kell hajtani.
Saj6kaza szerencs6s helyzetben van, mert itt folyamatos a rendori jelenl6t. Elmondja, az ci

segits6g6vel a teleptil6s tobbedszerre ism6t beadta aptiydzatii t6rfigyelci rendszer ki6pit6sre.
Rem6li tobb sikenel, miLnt az eddigiekben. K6ri, tegy6k fel k6rd6seiket.

Kis Kfrolv telepiil6si l<6pvisel6 megklrdezi, mit kellene ahhoz tenni, hogy Saj6kazapozitiv
elcij ellel szerepelj en a b t:sz6mol<ib an, hasonl6 an a kozeh Nagybarcdhoz?

Dr. Toldi-Trith Gfborr rend6rkapitdnv v|laszol, a besorol6s osszetett dolog, rlszben a
briniigyi adatok, r6szberL a lakoss6g osszet6tel6t6l 6s a munkan6lkiilis6g m6rt6k6tcil fligg.
Saj6kaza ilyen szempontb6l mindig is nehezebb helyzetben volt. Amennyiben a rend6rs6g
I ehetci s 6 gei j ar,uln6nak, a biino z6s I ehetci s 6 gei ar6nyo s an c sokkenn6nek.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, mit jelent a 8. oldalon szerepl5" migr6ci6
m6lys6gi e11en6rz6se" kifej ez6s?

Dr. Toldi-Tdrth Gribor renddrkapitriny villaszol: azEU csatlakoziis kapcs6n Magyarorszhg a
schengeni ktilsci ovezetbe keriilt. A migr6nsok el6rhetik BAZ - megydt is, ennek felderit6s6re
is torl6nnek rendciri elloncirz6sek..

Izs6 Pdl telerriil6si k6pvisel6 akapit6ny irr segits6g6t k6ri, hogy a helyi 6ltal6nos iskol6ban
legaldbb napi n6gy orfiban biztositsa a rendcjri jelenl6tet, mivel egyre nehezebben kezelhetci a
gyerekek viselked6se.

Dr. Toldi-T6th Gfbor renddrkapitfny v|laszol, az igazgato rir val6szinrileg brinmegelozesi
tan6csad6ra gondol, visrzont az1:. csak koz6piskol6ban lehet megval6sitani. Annyit megiger,
hogy a helyi cirsbcil irttnyit oda rendcjrl, de azt tudni kell, hogy mivel kiskoruakrol van szo,
jogi erlelemben nincs helye felelciss6gre von6snak.

Tamris GvuLin6 int6zrm6nwezet6 hozzitszol, elmondja, hogy a S6lyom telepi 6vod6ban
szinte mindennaposak a betor6sek, rongdl6sok. Minden reggel rigy mennek az alkalnazottak
dolgozni, hogy betort ablakiiveg, kerit6s egy rlszenek hi6nya, vagy az udvari j6t6kok,
megrong6l6sa fogadja cjket. Megk6rdezi, az esti 6s ljszakai 6r6kban, nem lehetne e
fokozottabb ellencirz6st tartani az 6voda korny6k6n?

Stefiin Ldszki polgtrmLester hozzhfiizi, ci is v6rja az otleteket, rnert sok mindent prob|ltak
m6r tenni, de c6lra vezeto megold6st nem tal6ltak. A hrisv6ti tinnepek ut6n pl. ot ablak volt
betdrve, csatorna megro ng6lva stb.

Dr. Toldi-Trfth G{bor rend6rkapit:inv vitlaszol a rend6rs6gnek nincs lehetcis6ge a
t6rsadalmi probl6m6kat megoldani. Rendcirt lehet odairfrnyitani, de sajnos attol a probl6ma
m6g nem fog megold6clni. Sajnos a t6rfigyel6 kamera sem fogja megoldani a probl6md.kat,
csak a jogs6rt6s helye kertil 6t oJyan helyre, ahol nincs kamera. Az egesz telepiil6st nem lehet
lefedni. Meg kell pr6b6lni helyben rnegoldani a probl6m6t. Termdszetesen, ami segits6get ci

meg tud adni, azt megadja.

Steffn L:iszlr6 poledrmester elrnondja, eddig 6 t6rfigyeki kamerira volt beadva apLlytzat, a
jelenlegit \2-re adtSk he. Azokra a pontokra szeretn6nek f6kusz6lni a t6rfigyel6 rendszer
ki6pit6s6n6l, ahol az uglrnevezett ,,vonul6si ritvonal" van. Elcit6rbe kenilnek term6szetesefl az



int6zm6nyek 6s a bejo'rz6-kimen6 forgalmat biztosit6 irtvonalak. A S6lyom telepi 6voda a
kozelmriltban volt felir.jitva, jelenleg ugy nez ki, mint egy putri, szerinte ljjeIi iirt, vagy
vagyon6 rt kell ene alkalnazni.

Gacsal Lfszlri bizottsdei kiiltae hozzhsz6l, szerinte egy ember kev6s lenne az 5rz6sre, mert
minden ir6nyb6l be tudnak hatolni az ovoda teriilet6re. A kerit6s annyira meg van long6lva,
hogy b6rki b6rhol bemehet. LegalSbb h6rom ir6nyb61 kellene v6deni, hogy hat6kony legyen
az orzes. Azt gondolja, ha lenne a telepiil6sen valahol jirtsz6t6r kialakitva, nem LV 6voda
udvar6n jifiszanirnak a fiiatalok. Az sem j6, hogy az iskola udvar6n sincs j6tsz6t6r, sem kerit6s,
a gyerekek b6rmikor eltLagyhatj6k az iskola teri.ilet6t.

Stefiin Lriszki poletrnrester v|laszol, egyetert, de akkor 6gig er6 kerit6st kellene 6piteni,
mert mindent szdtszedrrek 6s sz6trombolnak. Elcifordult miir az is, hogy a gyerek az elsd
emeletrcil ugrott ki 6s ri5;y t|voz<ttt az iskol6b6l.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6rrvisel6 visszat6r a rendcirs6gi besz6mol6ra 6s megk6rdezi, mit
kell drteni a,,rendzavarlLs" fogalmfn?

Dr. Toldi-T6th Gribor rend6rkapitdnv v6laszoI, aki verekszik, vereked6sre felhiv, de rijra
elmondja, gyermekkoru ellen nem lehet eljitrfst inditani.

Steffn Ldszki poledrmester megk6rdezi van e olyan javaslata akaprtfny frnak, hogy helyi
rendeletekkel hat6konyabb6 lehertne tenni a rendcirs6g munk6j 6t?

Dr. Toldi Trith Gribor rend6rkapitriny vtiaszol, abban az rdoszakban, amikor a K6pviselci-
testriletnek volt ilyen lehetcis6ge, ez akkor j61 rnrikodott. A lehetcis6gek megtorpedoz|sra
kertiltek. Jelenleg pl. a koztertileten valo alkohol fogyasztils szab|lyozhshra, van lehetcis6g
helyi rendeletben. Sajnos, sok brincselekm6ny vezethet6 vissza az alkoholfogyasztfsra.
V6lem6nye szerint hiba volt az onkorm6nyzatr rendeleteket visszavonatni.

Dr. Czenke Antal alpolgfrmester hozzftszol, ha megindul, a gyermekkoruval az eljlrfs a
szil6 vagy gondvisel6 be van vonva az eljftrtsba?

Dr.Toldi-Trith Gfbor rrend6rkapitdny vtiaszol, ha megindul a:z eljitrfts kiskoru szemellyel
kapcsolatban, aztmeg kr:ll sziintetni, amikor hivatalosan kideri.il, hogy az elkovetci kiskoru.
A kihallgat6s a sziil6 .jelenl6t6ben torl6nik, a sziJlS iitalilban nem ismen eI, hogy az 6
gyermeke hlbdzott. A lgy6mhat6s6g minden esetben kap hatdrozatot, beavatkozdsra lenne
lehetcis6ge.

Steffn Lfszl6 poledrrnester lrczzdszoT, hallott olyan lehet6s6grci1 hogy 300 Ft-os 6ron
szem6lyi riasztlt lehet rr6s6rolni, szerinte a teleptil6sen is lenne ennek l6tjogosults6ga. 6rok
probl6ma a S6lyom telepi 6voda 6s a F6 t6ren randalirozok is. Van olyan lakos, aki azt
mondja, kapcsolj6k le a diszviliigithst, van, aki azt kerdezi, miert nem 69. I(6ri, hogy a F6
t6ren randalirozokat a rendcirok ellenorizzek gyakrabban.

Dr.Toldi-T6th Gfbor rend6rkapitriny v|laszol, olyan jogi fogalom, hogy randalirozfs,
nincs, csendh6boritds, gardzdas6g van. Ellggd szik a rend6rs6g mozg6stere. Igazoltatni csak
celhoz kototten lehet, koztenSl, sem lehet senkit elkiildeni, mert jogs6rtci.



Hesedtisn6 Petkovics I megk6rdezi, hogy akit s s6relern 6r nem
rendelkezik jogokkal, c:;ak az el.kovetciknek vannak jogaik?

Dr.Toldi-T6th Gribor renddrkapitriny vilaszol, a Fo ter kapcsdn term6szetesen a rnegit6l6s
szubjektiv, az6rt azt az utasititst adta, hogy a rendcjr int6zkedjen 6s majd a hat6s6g, clontse el,
hogy tort6nt e jogs6rt6s. Sajnos; manaps6g a jogok sokkal inkfbb elcit6rbe keri.ilnek, mint a
koteless6gek.

Gacsal Ldszl6 bizottsrlei kiilt4g hozzdszol, szerinte kellene a fiatalok szttmfra helyszint
kialakitani, ahol sz6rakctzhatnfinak, vagy legal6bb le tudn6nak iilni.

Stefiin L:iszl6 polsfrmester vtiaszol, val6ban j6 lenne ilyen, de hol lehetne ezt kidpiteni, 6s
meddig maradna 6psdgtren az ahely. Kultrirelt kozoss6gi terekhez kultriremberek ketlen6nek.
Egy jhtszoter kialakitftsia nagyon kolts6ges, arr6l nem beszdlve, hogy szerinte rovid ido alatt
sz6trombolnftk azt is. lVlegk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rdese, kieg6szit6se, javaslata a
rend6rs6gi besz6mol6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s
nemhangzott el. Javaslatot tesz a rend6rs6g 2013. lvibeszttmol6j6nak elfogad6s6ra. Megk6ri
a k6pvisel6ket, szavazz:,anak a besz6mol6 elfogad6s6r6l. Meg6llapitj U a szavaz6skor 6 fo
k6pviselci van jelen.

A k6 pvi s e 16 - t e s tii I e t 6 i g en szav azattal az al 6bb i hatitr o z atot ho zta'.

Sairikaza Kiizs6e dnkormfnyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 40 / 2014. (IV.29.) h a t :{ r o
zata a Sairfkazai Rendi

Tdrey: A Saj6kazai Rendcircjrs 2013. 6vi tev6kenys6g6rcil sz6lobeszttmol6 elfogad6sa

Sajokaza Kozs6g Onk,rrm6nyzat Klpviselci - testiilete az elSterjeszt6snek megfelelcien
elfogadja aSajokazai Rendcirdrs2013.6vi tev6kenys6g6r6l sz6l5beszitmol6jdt.

Felel6s : Steflin LhszIo p olg6rrnester
Hat:irid6: azonnal

Stefdn L{szl6 polgirmester megkoszoni a rend6rseg k6pviselciinek megjelen6s6t. Bejelenti,
hogy Saj6kazinhusz 6v,es a rend6rcirs, amelyet m6jus 10.-6n fognak megi.innepelni.

Dr. Toldi-T1th Giibor rendcirkapitany, Bdcsik Sdndor Srsparancsnok ds Laz6k Ferenc korzeti
megb[zott tdvozik a terembril.

2. napirendi pont megtfrgyalisa

Stef:in Ldszki pols{rmester elmondja, az ir6sbeli elciterjeszt6st mindenki megkapta,
lehet6s6g volt annak fttanulm6nyozdsftra, az cisszevont bizottsdgi iil6sen a bizotts6gok
megtfrgyalt6k. Megk6ri Soltdsz Lajosn6 Penzigyi bizotts6gi elncikot, ismertesse a bizotts6gok
v6lem6ny6t.

Solt6sz Laiosn6 P6nztiEvi bizottsfe elniike v5,laszol, a tegnapi nap folyam6n osszevont
bizottsitgi iildst tartottak, ahol megttrgyaltttk a 2013. 6vi kolts6gvet6sre vonatkoz6
elciterjeszt6st. Az til6sen n6h6ny szhmadatra rhkerdeztek, ezekre a k6rd6sekre egy kiv6tel6vel
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a vilaszokat megkapt6Jk, megk6rdezi, hogy sikenilt-e jegyz\ rimak uthnan6zni a k6rd6ses
adatnak?

Trith Abel ieevz6 villasizol, a penzigyi csoportb6l jelenleg szabadsdgon van a kolldganci, aki
az anyagot k6szitette. Jelen elciterjeszt6s tarlalmazza az elnyert p|ly|zatokat, ingatlan
v6s6rl6sokat 6s 6rt6kesit6seket is. 2014-ben csdkkenni fog, a negy h6nap nagy Iltszitmu
kozfoglalkoztatfsa miatt. Az 6tmeneti seg61y, temetet6si seg6ly kiad6sokat probflja a
minim6lis szinten tartanri. A lakoss6g szoci6lis osszet6tele olyan, hogy az osszeg tobbszorose
is sz6toszthat6 lenne, de ezt mindenkinek tudomdsul kell vennie, hogy erre nincs lehetcis6g.
Gazdashgi tulajdona l\)o/a-ban ii Nonprofit Kft., az <inkorm6nyzat28.600 Ft 6rt6kben v6s6rolt
tulajdonr6szt azEP.Y Zrt. -be.ltz ir6sos anyagot ennyivel szerctte volna kieg6sziteni.

i bizottsrie elniike elfogadja a jegyzd ir viiaszitt 6s javasolja a

el6terj eszt6s szerint.2013. 6vi kolts6gvet6si lendeletet elfogadds6t az irinbeli

Gacsal Lfszl6 biztossriei ktiltae megJ<erdezi, mire lesz forditva a modern oktat6si kornyezet
megteremt6s6re elnyert 500 mi11i6 Ft?

Stefiin Lriszki polefrmester v6laszol: uj iskolasz6rny 6pit6s6re, ezenbeltil n6gy oszt6lyterem
6pit6s6t 6s egy konyha \ialakitfr:6ttewezlk. Sajnos a kolts6gvet6s itt is szrikos, kev6s a forr6s
atra, amit szeretn6nek megval6sitani. A sv6jci frank alapi t6mogatdssal kapcsolatos
pflyinatra k6rt ftrajhnlratok is bedrkeztek. K6t ttrajdnlat erkezett, de 10 milli6 forinttal
magasabb az cisszeg, ezert mdg ez is rijabb probl6ma. A kozbeszerzesi elj6r6s igy
eredm6nytelen lett. Az orvosi rendel6 felijitfsira elnyert 60 milli6 Ft sajnos rigy trinik kev6s
lesz. Megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a 2013.6vi
penzigyi terv vdgrehajtftsfrol sz6l6 rendelettel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megkdri a k6pvisel6ket, szavazzanak a 2013. evi
zdrszitmadits elfogad6sfu6l.Megftllapitja, a szavazilskor 6 f6 telepiil6si k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alfhbi rendeletet alkotja:

Saj6kaza Kiizs6g OnkormdnyzatK6pvisel6 - testiilet6nek6 /2014. (IV. 30. ) szrimri
iinko rmdny:zati rendelete a 2A13. 6vi pdnzii gyi terv v6grehaj t:is :irril

Sajokaza Kozs6g dnkormfnyzat k6pviselci-testiilete az Alaptorv6ny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatirozott eredeti jogalkot6i hat6skor6ben, az Alaptorveny 32. cikk (1)
bekezd6s f) pontj6ban meghat6rozottfeladatkor6ben eljdwa a kovetkez6ket rendeli el:

(I) Az onkorrninyzat
zfrszitmadist

1.$

k6pviselci-testiilete a 2013. 6vi kolts6gvetds v6grehajt6s6r6l sz6l6

719. 547 eFt Kiilts6gvet6si bev6tellel

609. L7l eFt Kiilts6gvet6si kiadfssal

hagyja jovit.
109. 180 eFt helyesbftett pfinzmaradvfnnyal



(l) Az onkormdnyzat cimrendj et az l. szftmi mell6klet tartalmazza.

2.$

A k6pviselci-testiilet az Onkormhnyzat 2012. evr zfrszhmad,ilsdt r6szletesen a kovetkezdk
szerint fogadja el:

(I) Az onkorm6nyzat be lnhsi es fehijit6si kiad6sait az 5. szftmi mell6klet szerint hagyja
j5v6.

(2) Az onkorm6nyzat 2t013. 6vi bev6teleit 6s kiad6sit m6rlegszenien a 2, szdmu rnell6klet
tartalmazza.

(3) Az onkorm6nyz at 6Ital adott kozvetett thmogat6sok ossze get a 6. mell6klet szerint fogadj a
el.

@) Az onkorm6nyzat polg6rmesteri hivatalinak, valamint az on|llSan mrikod6 es gazdfikod6,
illetve on6116an mrikodti kolts6gvet6si szervek bev6teli 6s kiad6si elSirinyzatainak teljesit6s6t
a 3. 6s az 4. szftmu mellikletekben foglaltaknak megfelelcien hagyja j6v6.

(5) A k6pvisel6-testtilet a kolts6gvet6si szervek penzmaradvinyht 6s annak felhaszn|lilsifi a I .

mell 6kl etnek me gfel elci en hagyj a j 6vrl, ill etv e engedlly ezi.

(6) Az onkorm6nyzat lL0l3. december 31-i 511apot szerrnti vagyonkimutatinht a 8. sz6mri
mell6kletek szerint filapitja meg.

3.$

(1) A k6pviselci-testi.ilet utasitja az onkormtnyzat jegyzojdt, hogy a penzmaradvhn5fr.6rintci
fizet6si kotelezetts6gek teljesit6s6t biztositsa, illetve kis6rje figyelemmel.

(2) Az onkorm6nyz at jegyzSje 6r; a kolts6gvet6si szervek vezet\i a pdnzmaradv6nynak a 2013 .

ev i elSir finyzatokon torttin6 6tv ezetes erci I gondo sko dni kotel es ek.

4.$

A k6pviselcj - testiilet utasitja az onkormdnyzat jegyz6j1t, hogy a kolts6gvetdsi besz6mol6
elfogad6s6r6l a plnzmzradvftny j6v6hagyott osszeg6rcil a kolts6gvet6si szervek vezetSit a
rendelet kihirdet6s6t kor,'etci 15 napon beliil ir6sban 6rtesitse.

s.$

Ez a rendelet a kihirdet6s6t kovertci m6sodik napon l6phat|Iyba.

Stef6n Liszlo T6th Abe_
polg6rmester jegyz6

3. napirendi pont megtrfreyalfsa

Stef:in Lriszl6 polsdrrmester elmondja, az ir6sbeli elciterjeszt6st mindenki megkapta,
lehet6s6g volt annak tfitanulmhnyozisdra, az cisszevont brzottsitgi iil6sen a bizotts6gok
megtirgyalt6k. Megkdri Solt6sz Lajosn6 Penzigyi bizotts6gi elncikot, ismertesse abizottsdgok
v6lem6ny6t.



Solt6sz Laiosn6 P6nziiieyi bizottsfe elniike vfilaszol, a bizottshg meg!6rgyalta, a felthrt
hi6nyoss6gokat megoldott6k, egyetlen hi6nyoss6g van a Nonprofit Kft-vel kapcsolatban, a
Nonprofit Kft. tigyvezeloj5nek a munkaszerzcid6se nem k6sztilt el.

Trith Abel iegvz6 kieg'lsziti,h<tgy az 6ves osszefoglal6 h6rom rlszbol611: a belsci ellen6rok
6ltal lefolytatott ellen6rzesekrcjl s2616 ellenlrzesijelent6sek, kiilsci szervek 6ltal leiolytatott
vizsg6latok 6s a polg6nnoster es a jegyzd 6ltal elrendeltvrzsgtiatok. A hilrmas a feliigyeleti
ellendrz6sek, amelyeket; ci folytatott le a hivatalon beliil. Ez fSleg a hhzipenztir 6s a banki
p1nzforgalom ellen6rzrlse volt. Felhivja az rntezmenyvezet6k figyelm6t, hogy kotelesek
ezeket sajitttnt6zm6nye:n beliil ir; cik lefolytatni.

Stefiin L:iszl6 polefrmester megL<.erdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szitdse Saj6kaza Kozsdgi dnkorm6nyzat 2013. 6vre vonatkozo, eves osszefoglal6
ellen6rz6si jelent6s6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kiegdszit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6s6r6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6srkor 6 fci telepiil6si k6pviselci van jelen.

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

6 - testiilet6nek 4112014. (dV.29.
hatflrozata Sai6kaza
i elent6s6nek elfoeaddsrl16l

Tfrsy: Sajokaza Kozs6g dnkormiinyzat 2013. 6vi 6ves osszefoglalo ellenorzesi jelentds
elfogad6sa

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyu at 2013. 6vre vonatkoz6, 6ves osszefoglal6 ellencirzesi
jelent6s6t a K6pviselci - testiilet az elciterjeszt6snek megfelel6en elfogadja, az abban
fo glaltakat tudom6sul veszi.

Felel6s: T6th Abel jegy:25

Hatririd6: azonnal

4. napirendi pont megti.rwald'sa

Steffn Lfszl6 polgdr,mester elmondja, az ir6sbeli
lehetcis6g volt annak illlanulm6nyozitshra., Megk6rdezi
I(ozpontve zet6t, kivdn-e, sz6beli kieg6szit6ssel 6lni?

elciterjeszt6st mindenki megkapta,
Juhfnz Ldszl6nd Nappali Szoci6lis

Juhfsz L6szl6n6 int6zrpelyvezet6 v|laszol, nem kiv6n sz6beli kieg6szit6ssel 6lni, az |ltala
elk6szitett besz6mol6 nrindent r6szletesen tarltalmaz. Amennyiben valakinek k6rd6se van,
term6szetesen szivesentriiaszol 16. Szeretn6 elmondani, hogy sok jelz6s lrkezett az ingyenes
idcjs ell6tdssal kapcsolatban. Eddig 32 f5 jelentkezett az ellfitdsra.

Td,th Abel ieevz6 megk6rdezi,hdzi ell6t6sra jelentkezett ez a32 fo?

Juhrisz Lfszkin6 intd:zm6,nwezet6 v|laszol igen, szerinte mincis6gi elllt6st kellene
biztositani, de a kozmunka megszrin6se miatt kev6s a dolgoz6rletszitm.



Stefin Ldszki poleinnester rnegk6rdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se, kieg6szit6se,
javaslata a Nappali Szoci6lis Kozpont 2013. 6vi tev6kenys6g6r61 sz6l6 besz6mol6val
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov5bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a
k6pviselciket, szavazzanak az elhangzottjavaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 6
fti k6pviselci van jelen.

A k6 pv is e I 6 - te s tti let 6 i gen sz av azaltal az al6bb i hat6r o zatot ho zta'.

Sairikaza Kiizs6e 6n
hatirozata a Sai6kaz
beszfmoltf elfoeadisfr6l

Tdrgv: A Nappali Szooi6lis Kcizpont 6s Gyermekj6ldti Szolg6lat 2013.6vi tev6kenys6g6rcil
sz6I6 b eszftmol6 elfo gad 6s a

Sajokaza Kozs6gi Ont<o finyzaI k6pvisel6-testtilete jelen hat6rozatflal elfogadja a Nappali
Szociiilis Kozpont 6ii Gyermekl6l6ti Szolgillat 2013.6vi tev6kenys6g6rcil k6sziilt
besz6mol6jiit.
Felel6s: Juh6sz Lhszlone Nappali Szoci6lis Kozpont vezet6je
Hat:irid6: azonnal

Steffn Lfszl6 pole:irmester ot perc sziinetet rendel el

Stefrin Lfszki poletirrmester sztinet ut6n meg6llapitja, a k6pvisel6-testtilet tov6bbra is
hatfuozatklpes, mivel a torv6nyesen megv6lasztott 7 fd k6pviselcjb6l 6 fti jelen van.

5. napirendi nont megtrirgyalfsa

Stefiin Lfszlt6 polefrmester elmondja, hogy a tegnapi brzottsdgi iil6sre nem 6llI
rendelkez6sre a Nonprofit Kft besz6mol6ja, mivel m6g nem k6sziilt el. Az igazgato ir a mat
napra azt iglrte, ho gy e lk6sziti.

Ocsovszki Gviirgv Nornprofit Kft tieyvezet6 igazeat6 k6ri a testi.iletet, hogy a 2013. 6vi
m6rlegbeszillot akovetliez6 testiileti til6sen tttrgyaljdk, mivel nem k6sztilt el az anyaggal.

Stefi{n L{szl6 pols:irmester javasolja, hogy a Nonprofit Kft. m6r1eg besz6mol6jdt k6s6bbi
id6pontban tirgyaljhk ris vegy6k le a napirendrcjl. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, kieg6szit6se, javaslata a NonprofiL 2013. 6vi tev6kenys6g6rcil sz5l6 beszirmol6jdnak
k6s6bbi idcipontban val6 megtfirgyallshval kapcsolatosan? Meg611apitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s netn hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott
javaslat e1fogad6s6r61. Ntegrlllapitja, a szavazhskor 6 fd k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6 testiilet : 4 igen szavazattal,2 tartozkod6s mellett az alfbbrhatdrozatolhozta:

Sairikaza Kiizs6e Onkormfnvzat K6pvisel6 - testiilet6nek 4312014. (IV.29.) szdmrfi
hathrozata a Sai6kaz
meetf rsval{sdnak iddrronti rir6l

Thrw: A Saj6kazai Nonprofit Kft. 2013. 6vi tev6kenys6g6r61 szolo besz6mol6
me gthr gy al 6s 6nak i d 6p o ntj 616 I

10



Sajokaza Kozs6gi Onkorm6nyzat k6pviselci-testiilete irgy dontott, hogy a SajSkazaillonprofit
Kft. 2013. 6vi tev6kenys6g6r6l k6sziilt beszilmol6j6t k6scibbi id6pontban, a k6pviselci -
testi.ilet kovetkezcj nyilt testiil eti ril 6s en tfu gy alj a.

Felel6 s : O cs ovszki Gyo rgy ijgy,r ezeto igazgato
Hatfrid6: szcivegben

6. napirendi pont megl;6rwal6sa

Stef:in L:iszk6 polefrnnester elmondja, az fuSsbeli anyagot mindenki megkapta, lehet6s6g
volt annak ilttanulm6ny<>zhstra. Megk6rdezi a javadalmazdsi szabitlyzattal kapcsolatban van-e
valakinek k6rd6se, 6szrev6tele?

Izsri Pfl telepiil6si k6p'visel6 elmondja, sok felt6teles m6d szerepel a szabilyzatban, szeretnb
tudni ki 6s mikor donti ed a konkr6tumokat?

Stefdn Lriszl6 poledrmester v{iaszol az igazgato irr elk6szitett egy lehets6ges vfitozatot, a
k6pvisel6 testtiletnek kell leszab6lyozni 6s a konkr6tumukat meghathrozni.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzdszol, a bizottsdgi ril6sen is megvitatttrk ezeket a
k6rd6seket, sziiletett eg), dont6s, hogy vfitozatlan felt6telekkel kot a Nonprofit Kft.. szerz6d1st
igazgato ur'al.

Ocsovszki Gviirgy iisvvezetfi hozzttfiz\ hogy az illtalajavasolt szabtiyzat csak keretet ad,
amit nyilv6n a testiilet k'on7<retizfi.

Stefiin Lriszk6 poledrmester megjegyzi, a minimum 6s maximumok kozott kell be6llitani, a
testriletnek a konkr6t ert6keket A Nonprofit Kft. igyvezetoj6re vonatkozo Javadalmazhsi
Szabiiyzat elfogad6s6t javasolja. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, kieg6szit6se,
javaslata a szabtlyzattal kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s
nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a Nonprofit Kft. Javadalmazhsi
SzabLlyzat6nak elfogadlLs6r6l. Vleg6llapitj q a szavaz6skor 6 fti k6pviselci van jelen.

A k6pvis el6-tes tiilet 6 i gen szav azattal az althbi hatir ozatot hozta:

Sai6kaza Kiizs6s Onl
hatfirazata a Saiilkazai

Tfrgy: A Saj6kazai Nonprofit I(ft. Javadalmazfsi Szabtiyzat6nak elfogad6sa

Sajokaza Kozs6gi Onko.rm6nyzat k6pviselcj-testiileteugy dontott, hogy a SajokazaiNonprofit
Kft. Javadalmazilsi Szabttlyzatfit az elotelesztdsben foglaltaknak megfelelcien elfogadja.

Felel6s : Stef6n Mih6ly trrolg6nnester
Ocsovszki Gyor:gy ijgy-v ezeto

lJatirirlfi: azonnal

7. napirendi pont megtrfrgyalfsa
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Stefdn Lriszl6 polefrnnester elmondja, az irisbeli anyagot mindenki megkapta, lehet6s6g
volt annak dttanulm6nS,ozhsitra. Megk6rdezi a Kozhasznu szerzcid6ssel kapcsolatban van-e
valakinek k6rd6se, 6szrerv6tele? Neki annyi 6szrev6tele van, hogy mivel akozhasznri rlolgoz6k
irdnyithsa azigyvezet6 igazgato feladata,legyen az ove a felelciss6g is.

Ocsovszki Gyiirgy iigyvezeto iuazgatf megegyzl az AlapitS Okirat eztnemlartalmazza

Stefiin Ltszl6 polsfrmester v6laszol,kerr aKozhasznu szerzSd6s kieg6szit6sEt azzal, hogy a
kozfoglalkoztatottak munkdj6nak szewezdse 6s irinyithsa a Nonprofit Kf.t igyvezetS
igazgatojdnak a feladattt 6s az ezzelkapcsolatos felel6ss6g is 6t terheli. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rddse, kieg6szit6se, javaslata a Kozhaszni szerzcid6ssel kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi k,5rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megkeri a k6pviselciket,
szavazzanak a Kozhaszni szeruod6s elfogad6s6r6l az fltala tett kieg6szites flgyelembe
vdtel6vel. Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f5 k6pviselci van jelen.

A k6 p v is el 6 - t e s t ii I et 6 i gen s zav azatlal az al ihb i hatitr o zatot ho zta:

Sairikaza Kiizs6e Onlkorm:inyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 4512014. (IV.29.) szdmf
hathrozata a 2014.6vre szrf ki Kiizhasznrl szerz6d6s elfosadds{r6l

Trirsv : A 20 I 4. 6vi Koz;has zni szerzod6s elfo gad6s a

Sajokaza Kozs6gi Onkormdnyzat kdpvisel6-testiilete irgy dontott, hogy a 2014. kolts6gvet6si
6vre szolo Kozhaszni szeruldest az elciterjeszt6snek megfelelcien elfogadja, azzal a
kieg6szit6ssel, hogy akozhaszn'A dolgoz6k munk6jfnak szervez6se 6s irrlnyit6sa a Nonprofit
Kft mindenkori iigyvezetdjlnek a feladata es az azzal jdro felelciss6g is a Nonprofit Kft.
igyvezetdjet terheli.

Felelds: Stef6n Mih6ly polg6rmerster
Ocsovszki Gyorgy igyv ezetd

Hatr{rid6: azonnal

Soltdsz Laiosn6 telepiil6si k6rovisel6 felveti, hogy alaposabban meg kellene beszdlni a
Nonprofit Kft 6s az Clnkormft:nyzat kozotti viszonyt, mert erezhet6en nem megfelel6 a
kapcsolat. Igazgato rit tett olyan kijelent6st, hogy keressen az onkorm6nyzat m6st, mert o igy,
ilyen felt6telekkel nem r,'illlalja.

Ocsovszki Gviirgv iigr"vezetd iuazgatS k6ri, hogy ezt a temftt es az 6 munkaszerzodeslt
ril6sen thrgyaljdk.

Stefdn Ldszl6 ooledrmeqter zdrt r,ilds rendel el.

A testuleti tilds nyilt ulds formdjdbanfolytat1dik tovdbb

8. napirendi pont megtrlrgyalisa

T6,th Abel ieevz6 elmondja, hogy a bizottshgi iil6sen kifog6solt 750 e Ft -tal kapcsolatos
k6rd6st jelenleg nem tludja megv6laszolni, ir6sban tilekoztatja a k6pviselciket, miut6n
t6telesen leellencjrzik az adatokat. Sajnos az ad6zdsi fegyelem nincs jar,'u16ban, de a jovciben
is mindent megtesz annak 6rdek6ben, hogy a kovetel6sek be legyenek hajtva.

zitrt
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Hesediisn6 Petkovics l(dtalin teleniil6si k6pvisel6 sajn6latosnaktartja,hogy az ad6tartozits
2012-r5l 20 1 3-ra ncitt.

hogy sok ad6tartozhst hagyott a cs6dbe ment v6llalkoz6s aTrith Abel ieevz6
Kvartett M is.

v|laszol

Stefrin Lfszl6 polefrnreSter hozzitfizi, pr6b61j6k minden torv6nyes eszkozzel behajtani a

olja a beszfmol6 al a kit6tellel, hogy az adatokpontositva
i, van-e valakine 6se, kieg6sziI6se, javaslata a 2013. 6vr
16 besz6mol6va1 Meg6llapitj a, tovilbbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a 2013.6vi ad6bev6telek
alakul6s6r61 sz6l6 besz6mol6 elfogad6s6r6l az 6,ltala tett kieg6szit6s figyelembe v6tel6vel.
Megrlllapitj a, a szavaz6skor 6 fti k6pvise15 van jelen.

A k6pvi s el 6 - t e s tii let 6 i g en s zav azattal az al 6bb i hatfrr o zatot ho zta:

Sai6kaza Kiizs6e Onl

T{rsv: Sajokaza Kozs6gi dnkorm6nyzat 2013. 6vi ad6bev6teleinek alaku16s6r61 sz6l6
besz6mol6 elfogadrlsa

Sajokaza Kozs6gi Onkorm6nyzat kepvisel6-testi.ilete ugy dontott, hogy az lnkormfinyzat
2013. 6vi ad6bev6teleinek alakulls6r6l sz6l6 besz6mol6t az ellterieszt6sben foelaltaknak
megfelel6 en elfo gadj a.

Felef6s: T6th Abel jegyzd
Hatr{rid6: azonnal

9. napirendi pont megtfrwaldsa

Stefiln Lriszki poledrrnester elmondja, hogy a falugyril6s id6pontjft, mint ahogy azt
bizottshgi iil6sen is javasolta, rn6jus 27-en a v|laszthsok ut6n kellene megtartani. H6rom
napirendi pontot javasol, a szennyvizberuhhzils aktu6lis k6rd6seit, tillkoztaths a folyamatban
l6v6 pilyhzatokr6l 6s a 12013 6vi ad6bev6telek felhaszn6l6s6r6l. Megk6rdezi, van-e valakinek
tovdbbi k6rd6se, kieg6szit6se, javaslata a Falugyril6s id6pontj6val 6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan? Meg6lialtitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak a Falugyiil6s id6pontj6r6l 6s napirendi pontjainak elfogad6s6r6l.
Meg|llapitja, a szavaziiskor 6 fti k6pviselci van jelen.

A k6 pvi s el 6 - t e s tii I et 6 i g en sz av azattal az al ibb i hatir o z atot ho zta:

Sairikaza Kiizs6e Onl
hathrozata a2014.6vil

T:irev: A 20I 4. 6vi falugyril6s osszehiviisa

Sajokaza I(ozs6gi 6nkonh6nyzat kdpvisel6-testtilete 2014. m6jus 27. napjfn I7 00 6rfra
Falugyril6st hiv ossze. Helyszin: a Radv6nszky B6la Kultirhlz 6s Konyvt6r nagyterme.

lrozata a20l3.6vi
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A Falug),ril6s napirendje a kovetkezo:

I . T 6j eko ztat6 a sz ennyv izb eruhdz 6s aktu 6l i s k 6rd 6 s eir6 1.

2. T 6j 6koztat6 a me gv al 6 sul 6 p 6ly ilzatok j el enle gi hely zet6r 61.

3 . B esz6mol6 az Onko nndnyzat 20 I 3 . 6vi ad6b ev6teleinek felhasznl,Ifsdr ol
A Falugyril6s meghirdet6se a helyben szok6sos m6don tort6nik.
Utasitja a polg5rmestelt, hogy a Falugy.ril6s meghirdet6s6rcil, 6s megszervezeserdl
gondoskodjon.

Hatirid,ii: azonnal
Felel6s: Stef6n Lhszlo trrolg6rmester

10. napirendi pont met$rirgyalfsa

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy szerencs6s helyzetben van, mert a Saj6kazai PolgdLrcir
Egyesiilet elnoke Gacsal Lhszlo is jelen van. Az elciterjeszt6st igaz o keszitette, de 6 is tagja
az egyesiiletnek. A t6mogat6sk6nt kapott osszegb6l a felhasznttlt 50.042, -Ft - al az elnok rir a
sz6nrvitel szabilyainak megfelel6en elsz6molt, a fennmarado osszeget 2014.6vben szeretn6
az egyesiilet felhasznftlni, ehhez k6ri a k6pviselo-testiilet hozzifiitrulisht.

Gacsal Lriszl6 Polefr6r Ewesiilet elntike hozzttflizi,2013.6veben tobb bev6telhez jutott az
Egyesi.ilet, de ap6nz fellhaszndl6sa nem egyszeri. Tobb helyrcil nyerl pflyhzati osszegeket, igy
a sok adminisztrttci6 m.iatt meghifsult az Onkormfnyzattol kapott penzosszeg felhaszn6l6sa.
A megyei kozgytil6sen 12 egyasiilet megszineset jelentett6k be, ez az cisszeses egyesiilet
l}Yo-a, mivel nagy az elv6r6s az egyesiletek fe16. Neh6z olyan polghrlrt tal61ni, akire
adminisztrdci6s feladato kat 16 lehetne bini.

Stefrin Ldszl6 polefrrnester rnegk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, kieg6szit6se,
javaslata a Sajokazai Polgdror Egyesiilet 2013.6vi mrikod6si t6mogat6s6nak 2014.6vi
felhasznSlits6r6l? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri
a k6pviselciket, szavazzanak a Sajokazai Polg6rcir Egyesiilet 2013. 6vi mrikod6si
tdmogathshnak 2014. 6"ri felhasiznftlilsfu6l Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fd kdpviselci van
jelen.

A k6 pvi s e I 6 - t e s tii I e t 6 i g en szav azattal az alilbbi hathr o z ato t ho zta:

Sair5kaza Kiizs6e 6nl
hatirozata aSai6kaza
felhaszn{Lisdrrf l

Tdrsv: Sajokazai Polg6rcir Egyesi.ilet 2013. 6vi mrikod6si t6mogatiis6nak 2014. 6vi
felhaszniiilsa

A t6mogat6 Saj6kaza K.ozs6g Clnkormdnyzat Kepvisel6 - testiilete enged,\lyezi a Sajokazai
Polg6rcir Egyesiilet 2013. 6vi mrikod6si l.6mogathstnak fennmarad6 r6sz6nek 299. 958,- Ft
osszeget felhasznii|s6t. A fennmarad6 osszeg felhaszntiftsi c6lja tov6bbra is az Egyesi.ilet
mrikcjd6se. Az elszdmollis id6pontj a a2015. kolts6gvet6si 6v.

Felel6s: T6th Abel jegyro
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Hatdrid6: 2015.06. 30.

11. napirendi pont me,gtdrgyalfsa

Stefdn Lriszli polef;rmester elmondja, az ir6sbeli elciterjeszt6st mindenki nregkapta,
lehetcis6g volt annak dttanulm;rnyozdsdra. Megk6rdezi Gacsal L1szlo a Sajokazai polsrir6r
Egyesiilet elnok6t, kiv6n-e sz6beli kieg6szit6ssel 6lni?

Gacsal Lriszki Sair6kazai PolEdr6r Sziivets6e elniike azt keri a k6pvisel6-testiile1t61, hogy
utcafelel6snek javasoljanak szem6lyeket, mert polgdrdr szolg1latot nem akarnak v6llalni a
I ak o s o k, tal 6n utc af el eki s s 6 g et szi v e s eb b e n v til alninak.

Izs6 Pdl teleptildsi kdpviseld tdvozik a hetysdgbcit

Solt6sz Laiosn6 teleptil6si kdrpvisel6 lrczzinzol, szerinte az utobbt idciben tobb mozs6s
litszlk a polgdrcirs 69r6:;zer6l a 1.elepi.il6sen.

$tefdn L{szki poledrmester elismeri,6 is tapasztalpozitiv vfltozirst, de j6 lenne alltszttmot
felfejleszteni. Megk6rdezi, van-e valakinek tovabbi k6rddse, kieg6szit6se, javaslata a
Saj6kazai Polg6r6r Egyesiilet 2013.6vi szakmai besz6mol6jilalkapcsolatosan? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a
Sajokazai Polg6rcir Egyesiilet 2013. 6vi szakmai besz6mol 5jdnak elfogad6s6r6l. Meg6ll apitja,
a szavazdskor 5 fti k6pviselci varr jelen.

A kdpvis el6 -te sti.ilet 5 i gen szav azattar az alihbi hat6r o zatot ho zza:

kormfn iselS - Snek 9.
a

Trirsv: Saj6kazai Polg6rcir Egyesi.ilet 2013.6vi szakmai besz6moldjhnakelfogad6sa

Saj6kaza Kozs6gi dnkorm6nyzat k6pviselci-testiilet e megttrgyalta 6s j6virhagyolag elfogadta
a Sajokazai Polg6rclr Egyesrilet 2013. 6vi szakmai beszftmolojtft az-elSterjesztesben
megadottak szerint.

Felel6s:
Hatfrid6:

S tef6n Ldszlo polg6rmester
azonnal

l2.napirendi nont megtl:irgyalfsa

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy ahonlapot frissiteni kell, napra kdszen rendben tafiani. Ez
a feladat eddig nem volt megold'va a Hivatalban. K6ri a testi.iletet, tal6ljon erre megol ddst. Az
YGK Kft k6szitette el a honlapot r6gebben, de a karbantafiitsdt 6s frissit6s6t helyben kell
megoldani. Erre a feladatra hdzonbeliil kell megfelelci szem6lyt tal6lni.

Steffn L:iszki polgfrmrgster megkerdezi Hegedris G6bor megbizottintezmenyvezetot,hogy
meg vannak-e ehhez a feladathoz amegfelell miszaki 6s szem6lyi felt6telek?
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Hesedtis Gfbor int6znr6nwezet6 elmondja,
vegye fel a kapcsolatot ra dolgoz6val, aki ezt a
rendszeres en egyeztessernek.

mindkettci adott, annyit ker a jegyzo rirt61, hogy
feladatot fo gSa v egezni. Javasolj a, ho gy hetente

Stefin Liszl6 polefrrnester megSegyzi, mdr k6rte az rgazgat6 urat, hogy a Falu tv-ben
rendszeresen adjanak tu.iekoztat{tst a folyamatban l6v6 beruhlzfsokrol. A legut6bbi - 6vodrir6l
sz6l6 - kozvetit6sn6l nagyon rossz volt ahang 6s k6pmin6s6ge, megkerdezi mi ennek az oka?

Heeediis Gfbor int6znt6nwezet6 v 6laszol, sajnos nem digit6lis a vonal, hanem anaI6g, ha a
szolg|ltatot6l kapn6nak digit6lis vonalat akozvetites min6s6ge jelent6sen jar,ulhatna.

Dr. Czenke Antal alpolgfrmester azt javasolja, hogy a tobbi telepiil6s polg6rmestereivel is
fel kellene venni a kapcl;olatot 6s kozcisen k6rni a Parisat - t6l ezt.

Hegediis Gfbor int6znr6nwezetf megegyzi, a Parisat valami miatt nem veszi komolyan a
Falu tv-t, szerinte az orczilggytil6si k6pviselci urat kellene bevonni ebbe, 6s t6le kellene
segits6get k6rni.

Stefdn LdszlQ, polefrmester az ak6rese, hogy amikor forgatni mennek a telepiil6sen, elcjtte
cjt 6rtesits6k. O is szivesien kimenne es sz6lna phr szot a lakoss6ghoz az akttitlis beruh6z6ssal
kapcsolatban. Szeretn6, hainten:zivebben 6s fokozottabban t|jekoztatn6k a tv-ben a lakossdgot
a telepiil6sen torl6ncj fejleszt6sekrcil. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kerd6se,
kieg6szit6se, javaslata a wlyy{.sgpk44a,hg weboldalra kotelezcj jelleggel, feltoltendcj
dokumentumokkal kaposolatos feladatok megltatftrozrls6r6l? Megilllapitja, tovdbbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a

]-YlLly.$iUo-k"A:l^A,]ta weboldalra kotelezcj jelleggel, feltoltendci dokumentumokkal kapcsolatos
feladatok meghatfnoz6sinak elfbgad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 5 f6 k6pvisel6 van
jelen.

A k6pvis el6 -tes ttilet 5 i gen szav azattal az alfbbi hatitr ozatot hozta'.

Sairikaza Kiizs6e Onkormfnvzat K6pvisel6 - testiilet6nek 51/2014. (IV.29.) szdmri
arbantartfsi 6s mtikiidtet6si feladatainak

meghatfrozdsdnak elfo eaddsf 16l

Trirryl A www.sajokaza.hu honlap karbantarlttsi 6s mrikodtet6si feladatainakmeghatttrozisa

S.ajSkaza Kozsdg Onkorm6nyzal Kepviselci - testi.ilete jelen hatArozatftban rigy dont, hogy az
Onkorm6nyzat hivatalos honlap.jak6nt mrikod6 yrywSe1AkAz@b honlap mrikodtet6s6vel 6s

karbantartfts6val HegedLis Giiborl, a Radv6nszky B6la Kultirrhhz es Konyvt6r megbizott
vezet6j6tbizza meg.

Hatirid(iz azonnal
Felel6s: T6th Abel jegyilo,

Hegedris G6bor negbizott intdzmenyv ezetS

13. napirendi pont megtrirgvaldsa
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Tam:is Gvuk[n6 int6znn6hwezet6 elmondja, hogy az rij 6vod6ba val6 ritkoltoz6s miatt egy
h6napra -2014. augusztus 04. rcpjtfi5l augusztus 29. napjitig - szeretnek az 6vodai nyitva
tartilst szi.ineteltetni, ehhez k6ri a k6pviselci testirlet hozzSjirulisttt.

StefSn Ldszl6 polefrrndster megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, kieg6szit6se,
javaslata a SajSkazai Napkoziotthonos 6voda 2014. augusztus havi nyitva 1artilshval
kapcsolatban? Meg6llap'itja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6keL, szavazzanak a Saj6kazai Napkoziotthonos Ovoda 2014. augusztus havi nyitva
tarthshval kapcsolatos javaslat elfogadhshr6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 5 fti k6pvisel6 van
jelen.

A k6pvisel6-testiilet 5 i gep szav azatlal az alilbbi hatftr o zatol ho zta:

Sairikaza 014. (IV.29.) szimfr
hathrozata a SaiS
meshatfrozhsf,r6l

Tfrsy: A Saj6kazai Napkoziotthonos Ovoda nyitva tartdsa a201312014. tanlvben

A fenntart6 Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat Klpviselci - testiilete az illtala fenntartott
Sajokazai Napkoziotthoncis Ovoda heti nyitva lartilsht h6tftt - p6ntek 7oo- I53o ora kozott
hathrozza meg. A nydrizhwatarthsidotartamdt2014.08. h6 04.6s 2014.08. h6 29.napja
kozott |llapitjameg.

Hatririd6:
Felel6s: Stef6n Liszlo

Tam6s G1u16nd intezmenyv ezetS

14. napirendi pont meeltdrsvaldsa

Kis Kdroly teleptildsi kdpviselS elhagyja a termet

Stefiin L6szk6 polsfrmeSter etrmondja, az irhsbeli anyagot mindenki megkapta, lehetcis6g
volt annak fittanulmdnyoz$sfra. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, kieg6szit6se,
javaslata a Saj6 - B6dva Volgye 6s Kcirny6ke Hullad6kkezel6si dnkorm6nyzati T6rsul6s
2013. 6vi mtikod6s6r61 sz6l6 beszhmolojfval kapcsolatosan? Megdllapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nern angzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a Saj6 - B6dva
Volgye 6s Korny6ke HuLllad6kkezel6si dnkorm6nyzatiTdrsulls 2013.6vi miikod6s6r6l s2616

besz6mol6 elfogadris6r6Ji. Meg61lapitja, a szavazhskor 4 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6 pvis e 16 - t e s tii let 4 i 
1 

g e szav azaltal az alftbbi haI6r o zatot ho zza:

i6kaza Kiizs6s Onkormdnvzat
hatirozata a Sai6 -
Tf rsul:is 2013. 6vi miik.ii d6s 6rdl sz6l5 b eszitmokf i rinak elfo eadf s 616l

Tdrsy: a Saj6 - B6dva'y'olgye 6s I(orny6ke Hullad6kkezel6sr Onkorm6nyzati T6rsul6s 2013.
6vi mrikod6s6rcil sz6l6 besz6mol6 elfosad6sa
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SajokazaKozs6gi Onkormrlnyzat k_6pvisel6-testiilete rigy dontott, hogy a Saj6 - B6drra Volgye
6s Korny6ke Hulladdrkkezel6si Onkorm6nyzati T6rsul5s 2013. 6vi mrikod6s6r6l sz6l6
b esz6mo 16j 6t az eloter jeszt6sne k me gfel elci en el fo gadj a.

Felel6s: stef6,n Ivtih6ly
Hatriridd: azonnal

15. napirendi pont megtrirgvalfsa

Stefrln Ldszl6 pglgdrmester elmondia, Dr. Czenke Antal hdziorvossal 6s Dr. S6ri K6roly
Mi7Iy^t,'ukmLgmindignincsa|iirtszerzcid6se.Azelmrilt6vben
kiki.ildott szerzddlseket a doktor urak a mai napig nemirthk al6.

Dr. Czenke Antal alpolgfrmester (hfziorvos) elmondja,
szeruSdest csak kieg6sziteni kellett volna az OEp iltal
szerz6d6st imi.

Stefdn -I-dszl6 polg{rmeSter felsorolja, hogy az elmirlt 6vben hhnyszor tfugyalttkmir ezt az
iigyet. O most is azt a v6lem6nyt k6pviseli, hogy az Onkorm6nyzatnak el6nyosebb lenne az
rrj, hatfuozott idejti szerzodls. Az Onkormhnyzat helyzete jobb akkor, ha ij szerzodlsrol
tirgyal.

Trith Abel ieev,p6 hozztffizi,rnin 2Ol2 otavan sz6 en|l, sokat egyeztettek 6s eg6sz sokat
haladtak elcire. Ugyelet, eszkozbeszerzls, minim6lis feltdtelek biztosit6sa, csak egy dologban
nem torl6nt egyezseg, hogy hatirrozott vagy hatitrozatlan rdejii legyen-e a szerzodes.
Elmondja, hogy a h6ziorvosi e116t6s a lehetcl leghangsrilyosabb kotelezcien ell6tand6 feladat. A
K6pviselci-testrilet bel6tds mrilik a dont6s, 6 javasolta az, hogy maradjon hatirozatlan rd,ejii
szerzod6,s, mivel ez ate:lepil6s minden lak6j6nak az erdeke. H6ziorvost taliini nem egyszeni
feladat, kiilonosen B-A-Z rnegy6ben. Az Onkorm6nyzat 6s az orvosok resz1rdl
tort6ntekkozeled6sek, ja.v4solja ahathrozatlan idejri szerzSdes elfogad6s6t.

Stef:in L{szl6 polefrnLester hozzhszSl, ci nem igazdn ert egyet ezzel, nem 6rti mi6rt annyira
hangsrilyos ez ahatttrozott lll. hatftrozatlat ido.

Dr. Czenke Antal alpolsfrmester nem 6r1i, mi6rt akamak hatfrozott ideji szerz6d6st kotni
vele, az OEP egy6rtelnrrien felsorolta a hiinyzo dolgokat, mit kell e szerzSd,esbe betemi.
K6ri, mondjak el neki, mi6rt raem kotnek vele hatdrozatlan rdejii szerz6d6st, mert ez mhr
mindennek a teteje! Midrrt kelletf az eredeti szerzldest, a feje, tetej6re illlitanl?

Izsd Pdl telepilldsi kdpvelci visszadrkezett a terembe.

Stefiin Lriszki polgfrmester v6laszol, az ok az,hogy azinfl6ci5 m6rt6k6vel novelt thmogatils
mitr 4 milli6 Ft fol6 emelkedett . Ez az OnkormS,nyzat szftmhra mhr megterhelci. Ennek hatdrt
kellett szabni. A doktcr irrnak joga van a hattrozatlan idejri szerzSdls kot6s6t kerm, az
lrkotmhnyzatnak is joga van k6mi, hogy a haLirozotthoz ragaszkodjon. Kiilonben is mit
sz6lna a m6sik h6ziorvos, akitavaly mhr alftirta ahatfrozott idejti szerz6d.6st.

Dr. Czenke Antal altpolsiirmester ism6t megk6rdezi, mi6rt akamak 30 6v ut6n vele
hatfuozott ideji szerz6d6st kcjtnri? Az eredeti szerzodes hatfuozatlan ideiri volt, ebben ci nem

ci akkor is megmondta, hogy a regi
hi6nyolt dolgokkal, nem pedig rij
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hajland6 kompromisszumot kotni. Azt is csak m6jus elsej6t6l hajland6 alitimi, ha a m6sik
h6ziorvosnak megfelelt igy, az a"z o dolga.

Stefiin Lriszl6 polefrrnester elmondja, mivel ugy laIja a doktor fr nem kompromisszum
k6sz, javasolja, vegy6k ki a jelenlegi ij szerzSdesb6l a hattrozott idejri kifejez6st, d:s legyen
hatftrozatlan idejri a Dr. Czenke Antal hdziorvossal 6s Dr. S6ri K6roly fogorvossal kotendcj
szerz6d6s" Javasolja m5g, hogy az ij szerz(idls 2014. m6jus l. napjtwal l6pjen eletbe, az
addigi elmaradt t6mogzLt6sokat a k6t orvos (h6ziorvos 6s fogorvos) a r6gi szerzldt:s szerint
kapja meg. Megk6rdezi, vanr-e valakinek tov6bbi k6rd6se, kieg6szit6se, javaslata a
h6ziorvossal 6s a fogot-vossal kotend6 feledtellit6si szerzSdessel kapcsolatosan?

T6th Abel ieevzd hozzftszSl, tehfi- a 9312013.(IX. 17.) KT. hat6rozat alapjdn k6sziilt
szerzdddst Dr. Korniss Attila h6ziorvos elfogadta a m6sik k6t orvos nem, jelenleg nem k6t
kerd6srcil kell donteni, mivel visszamencileg nem lehet szerucid6st kotni. A ket orvossal e16

szerz6dese van az Onkorm6nyzatnak, 6k 6rv6nyesithetik a jogukat a birosftg elltt. Az
Onkonn6nyzat 2008-ban v6llalt egy kotelezetts6get, azmindaddig Zrv6nyben van, amig m6sik
szerzdd1s nem k6sziil,vagy nern m6dosul.

Steffn Ldszl6 polgfrmester elmondja, szerinte a doktor ur reszerdl is egy gesztus lenne, ha
okt6bertcil lenne ez a szerzddds.

Dr Czenke Antal alpolgfrmester vtiaszol, szerinte szerzodest rigy lehet kotni, vagy
m6dositani, ha mindk6t f6l egyeL6r1. Nem 6rti mi6rt olyan nagy dolog az, amitci k6r.

Steffn Lr{szki poledrnnester javasolja, hogy az ij szerzdd6sben a hatdrozott idcjtarlamot
hatfuozatlan idejrire val6 megv|ltozatdsift fogadja el k6pviselcj testiilet. Megkerdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rdd,se, kieg6szit6se, javaslata Dr. Czenke Antal h6ziorvossal 6s Dr. S6ri
K6roly fogorvossal megkotendcj feladat-el16t6si szerzod6ssel kapcsolatosan? Megtilapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6s:zit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak
Dr. Czenke Antal h6ziorvossal 6s Dr. S6ri K6roly fogorvossal megkotendo feladat-elliit6si
szerzSd1s m6dosit6s6nal< elfogad6s6r6l. Meg|llapitja, a szavazdskor 5 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet 3 igen szavazattal2tartozkod6s mellett azalibbihatlrozatothozza'.

Sai6kaza Kiizs6e 6nl
hatirozata a9312013.( IX.17.) szfmri KT hatfrozat mridosftrisdr6l

Trirgv: A h6ziorvosolkkal 6s a fogorvossal megkotend6 feladat-ell6t6si szerzcid6sek
m6dosit6s6nak elfogad6r;a

Sajokaza l(ozs6gi Onkorm6nyzat kepviselci-testiilete jelen hathrozatilal m6dositja a fenti
tttrgybanhozott,93l20l3.(IX. 17.) szhmu KT hatiirozatot. A szerzodls 27. pontjthan a
hathrozott szcivegr6sz hathrozatlan rdotartamra m6dosul. Egyben felhatalmazza a
polg6rmestert, hogy Dr. Czenke Antal h6ziorvossal 6s Dr. S6ri K6ro1y fogorvossal a
megbizhsi szerz6 d6st 20 I 4. 05 . 0 1 . napi diltummal al6irja.

Felel6s:
Hat:irid6:

S tef6n Lhszlo pol g6rmester
azonnal

l6.napirendi pont megl 6rgyaldsa
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Stefdp L:{szl6 polefrmester Sl;efiin Ldszl6 polsdrmester tajlkoztatja a k6pviselci testtiletet
az TAMOP-. 3. 1. 11-1212-2012-0023 azonosit6szitmu,,Sajokaza Napkozi Otthonos Ovoda
fejleszt6se" c. pilyLzathoz kapcsol6d6 - j6 gyakorlat 6tv6tel6re a Papszer riti 6vodriban -
firajdnlatot k6ft. A be6r1,:ezett aiitnlatokat az alilbbrak szerint ismerteti:

. BrikkfhrhnyiNqpsugdrOvodaBiikk6brrlny

. N6gyszirwtitgOvoda Szig.ethalom

. Arn6ti Napkozi Otthonos Ovoda Arn6t

200.000,- Ft
300.000,- Ft
250.000,- Ft

100.000,- Ft

200.000,- Ft
200.000,- Ft

Javasolja, hogy a legkedvezcibb aj6nlatot fogadja el a k6pvisel6 testrilet, ami jelen esetben a
Biikkdbrfnyi Napsugdr Ovoda adta. Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieglszit6se az elhang;zottakkal kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kiegeszitds nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 5 ftj k6pviselci van jelen.

A k6pvis el6 -tes tii let 5 i gen szav azattal az alftbbi hatttr ozatot hozta'.

Onkormrin 014. IY.29.)hatdr
zata a TAMOP-.3.1.1i1.1212-2012-0023 sz. p{lyfzatra - ..J6 gyakorlat Sfv6tel6re a
Papszer riti 6vo df b an'" - b e|rkezett 6r aid,nlatok elbfrf lf s a

Tfrsv: ,,J6 gyakorlat fitvetelere aPapszer riti 6vod6ban" - be6rkezett |raj|nlatok elbir6l6sa

Sajokaza I{ozseg Onkorm6nyzaf-Klpviselci - testi.ilete a TAMOP-.3.1.1I.1212-2012-0023 sz.
piiydzat keretdben beerkezett trajhnlatok koztil a Biikk6brdLnyi Napsug6r Ovoda tital adott,
brutt6 200.000,- Ft ossz,:gri firajitnlatot fogadja el.
Egyben felhatalmazza a polgfrrr.restert a szerzSdes megkot6s6re.

Hatfrid6: azonnal
Felel6s : Stef6n LhszIo p olg6rmester

Stefii.n Lfszl6 polefrmester Steffn Lfszki polgdrmester t|jlkoztatja a k6pviselo testtiletet
az TAMOP-. 3. 1 . II-I212-20I2-0023 azonosit6szilmir ,,Saj6kaza Napkozi Otthonos Ovoda
fejlesztese" c" pLlydzathoz kapcr;ol6d6 - j6 gyakorlat 6tv6tel6re a Srflyom telepi rivodriban
- |rajitnlatot k6d. A be6rkezett a.lj6nlatokat az alttbbrak szerint ismerleti:

' gtdttgysjzem Ovoda Verpet6t
. Alataliinos, Magyar-Angol K6t tanit6si Nyelvri,

Alapfokri Mtiv6sz:etoktat6si Iskola 6s

Napkoziotthonos Ovoda es Bolcsride Hern6dn6meti
. Erdcitelek.i Kerekerdci Ovoda Erdcitelek

Javasolja, hogy alegkeclvezSbb ajitnlatot fogadja el ak6pviselci testiilet, ami jelen esetben a
Gyongyszem Ovoda Verpel6t adta. Megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kiegeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megfllapitja, tov6bbi kerd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzcrtt el. Megk6ri a k6pviselc5ket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6s6r61. Meg6llaptitja, a szavazilskor 5 f6 k6pviselcl van jelen.

A k6pvis el<i -te s tii let 5 i 13en szav azattal az alfbbi hatftr o zatot hozta:
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Trirev: J6 gyakorlat ffiv5tElere a S6lyom telepi 6vod6ban - be6rkezett itrajhnlatok elbir6l6sa

Saj6kaza Kozs6g OnkorniSnyzat K6pvise16 - testtrlete a TAMOP-.3. .LL.1212-2012-0023 sz.
phLy|zat keret6ben beetkQzett firajhnlatok koztil a Gyongyszem Ovoda Verpel6t 6ltal ad,ott,
brutt6 100.000,- Ft osszegli |rajhnlatol fogadja el.
E gyb en felhatalmazza a p 6l gilrrne s tert a szeru\ dE s m e gko t 6 s 6re.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s : Stefan Ldszlo prolg6rmester

17. napirendi pont mer{rirgvaldsa

T6th Abel ieevz6 eml6kezteti a testiilet tagSait, hogy a feladat-ell6thsi szerzod,6st tavaly
kotott6k. Az elmrilt 6vben nem volt olyan ellStott, aki ig6nybe vette volna ezt a szolgiltatdst.

Steffn Lfszk6 poledrnesier javasolja, azEjjeli Menedekhely- Nappali Meleged6 alapell6t6s
mrikod6s6re kotott szerz6d6s m6dosit6s6nak elfogad6s6t, amelybe bekertilne, hogy a
szolgSltatflst a t6nylege$en ig6nybevett esetsz m szerinti kell megfizetni. Megklrdez| van-e
valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata, kieg6szitese az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Megrlllapitja, tov6bbi tird6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel5ket,
szavazzanak az elhangzott javaslat e1fogad6s6r61. Meg6llapitja, a szavazhskor 5 fti k6pviselci

iilet6nek 56/2014. IV
zata a T

van jelen.

A k6pv is el 6 -t e s t ii I e t 5 i g en szav azattal az ali.bbi hatftr o z atot ho zta:

tK6
zta az 116tfs miikiid6s6re
feladat-ell 6tfsi szerz6d6s m6dosftrisrinak meetdrsyal{sa

Trirgy: Ejjeli Meneddkhely - Nappali Melegedd alapell6t6s mrikod6s6re megkotott feladat-
e116t6si szerz\ dds m6do sit6s6nak elfo gad6sa

Saj6kaza Kozs6g dnkc,rrpdnyzat Kepvisel6 - testiilete az nileti Mened6khely - Nappali
Melegedci alapell6t6s rnrikod6s6re megkotott feladat-elldt6si szerzddes m6dositis6t jelen
hatdrozathvalazirfnbeli elciterjeszt6s szerint elfogadja, egyben felhatalmazzaapolgfrmestert
a m6dositott szeruldes alSirdsilra.

Felel6s : Stefan Lhszlo pol g6rmester
Hatfriclfz azonnaT

Indftvrinvok. i avaslatol< megtf rgyalfsa

Stef{n Lfszki poledrmrsster elmondja, hogy a Piact6ren
dontdse kell hozni a tebtiiletnek. V6lem6nye szerint
megiilapitani. Javasolja, hogy a rezsikolts6g, ki.ilon

l6v6 iizlethelysdgek b6rleti dij616l is
nem kellene masas b6rleti diiat
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Villany6ra minden helys6gnek ktilon van, a flit6si kciltseg egyel6re kcizos, mivel h6mennyis6g
m6rci felszerel6se kolts(:ggs lenne. Javasolja, hogy 500 Ftlm2 5ron adj5k ki.

megkerdezi, lehet e tudni, hogy aki 6rdekl6dik milyen
tev6kenys6get kiv6n ott fr 5,tatni?

Stef:in Ldszki pols:irnLester v6laszoI, az eddigi 6rdeklodci 6lelmiszer boltot szeretne nyitni,
de m6g konkret tev6kenys6get nem neveztek meg, csak a b6rleti dijat k6rdezt6k. Azt is el
kellene donteni, hogyan h \rozzftkmeg a sorrendet, ha tobb jelentkez6 lenne.

Kis Kdroly telepilldsi kl:pvjselci megdrkezett a terembe

Stefrin Lriszki polefrnrebter javasolja, hogy a negy darab fcit6ri rizlethelyis6g bdrleti dijdt
egys6gesen hatfrozzhk meg. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieglszitlse az elhanl;zpttakkal kapcsolatosan? Megillapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6srir6l. Megrillapitja, asz,avazilskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6 pvis el 6 -t e s tii I et 6 i g en szav az attal az al 6bb i hatdr o zatot ho zta:

Sairikaza Kiizs6e Onk
zata a P iact6r idizlethel'Fs 6eei b 6rleti df i 6n ak m e ehatf rozf s {16 I

Tdrsy : Piact6ri iizlethelys6gei b 6rleti dijanak meghatitr ozfsa

t\nttnyzat K6pviselci - testiilete 2014. mrijus h6 01 . napjttol az
6ban iil6 Piact6ri iizlethelys6gek6rt frzetendo b6rleti dijat 2014. evre
rcntes) osszegben, a Piact6ren elhelyezett, 6rusit6sra szolgillS asztalok

berleti dij6t pedig 800 I't/ asztaU nap (AFA nentes )dron rillapitja meg.

Felel6s : S tef6n Lhszl6 prolg6rmester
Hatiriclf: azonnal

Stefiin Lfszl6 polefrmester elmondja, hogy megkerest6k 6t a Klebelsberg
Int6zm6nyfenntart6 Kozpontt6l, hogy egy f5t javasoljon kittintet6s felterjeszt6s6re. 6
javasolja, hogy a javasLattdtellel a k6pviselci-testiilet bizza meg a Balassi B6lint Altal6nos
iskola igazgat6jft Izs6 I'61 k6pviselci tdrsukat. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,
javaslata, kiegeszitese aL elhangzottakkal kapcsolatosan? Megrlllapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nern hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott
javaslat elfogad6s6r61. N{eg6llapitja, a szavazdskor 6 fd k6pvisel6 van jelen.

A k6 pvi s el 6 -t e s tii I et 6 i g en szav az attal az al ibb i hathr o zatot ho zta'.

Sairikaza Kiizs6e Onkorlndnvzat K6pvisel6 - testiilet6nek 59 / 2014. (IV.29.) h a t ri r o
zata a Klebelsberg In
i avaslatt6teli felhivds nreEtrirevalfsrir6l

Tdrgy: Klebelsberg
megltrgyalilsa

Inlezmenyfenntart6 Kozpontt6l erkezett javaslatt6teli felhivds
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Saj6kaza Kozs6g Onkormdnyzat Kepvisel6 - testiilete a Klebelsberg Intezm6nyfenntart6
Kozpontt6l lrkezett, tr 1014. 6vi pedag6gusnapi kiti.intet6ssel.kapcsolatos javaslatt6teli
felhiv6s teljesit6sre Izs6 P6l telepiil6si k6pvisel6t, a Balassi Bdlint Altaldnos Iskola igazgat6jffi
bizzameg.

Felel6 s : Izso P 6l rntezmrenyv ezeto
Hatfrid6: azonnal

Stefrin Lriszki polefrrnester elmondja, felhiv6s jelent meg Bessenyei Gyorgy-Dijra va16
felterjeszt6ssel kapcsola is. O javasolja, Hegedrisn6 Petkovics Katalin telepiil6si
k6pvisel6, nTrugalmazot.t zmenryezet6 felterjeszteset erre e dijra. . Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6r'd6se, javaslata, kieglszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi k5rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pviselciket,
szavazzanak az elhangzotf javaslat elfogadfs6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 f5 k6pviselci
van jelen.

A k6pviseld-testiilet 5 igen szavazattal I tartozkod6s mellett az alilbbihatftrozatothozta'.

Sairikaza Kiizs6e Onk,orimrinvzat K6pvisel6 - testiilet6nek 60 / 2014. (IV.29.) h a t :i r o
zata a Bessenvei Gviirrrvidfira vakf felterieszt6ssel kapcsolathan

Tdrgy: A Bessenyei Gyorgy-dijra va16 felterjeszt6s

Sajokaza Kozs6g Onkorrri6nyzat Kepviselcj - testiilete a 2014. 6vben az Emben Ercjforr6sok
Miniszt6riuma filaI ada'mlitnyozand6 Bessenyei Gyorgy-dijra Hegedrisn6 Petkovics Katalint,
Saj6kaza Kozseg Onlco inyzatfnak diszpolghrht javasolja. Egyben felhatalmazza a
polgdrmestert, hogy azllmberi lirciforr6sok Miniszt6riuma fele a felterjeszt6st nyfjtsa be.

Felelds: Stefdn LhszIo
lJatfridf: azonnal

Stef:in Lriszk6 poledrmbster megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rdese, javaslata,
kiegeszitese az elhan55zottakkal kapcsolatosan? Megtilapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nemhangzol:t el a testiileti iil6s bez6rja.

I(mf.

Dr. Czenke Antatt

1?Puruol$?

j e gy zdkd nyv h iteles tft 6

23

iteleslt6



 

  

KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
SAJÓKAZAI RENDŐRŐRS 
3720. Sajókaza, Petőfi Sándor út 2.  

Telefon: (48)355-002 / (31)54-83, Fax: (31)54-83 
E-mail: bacsiks@borsod.police.hu 

 

 
 

BESZÁMOLÓ  
Sajókaza község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról 
 

 
 

                                              

                                                     Jóváhagyásra felterjesztem: 
                                                                                                        Bácsik Sándor r őrgy. 
                                                                                                          mb. őrsparancsnok 

mailto:ando@borsod.police.hu


 - 2 - 

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény a települési önkormányzati 
feladatok körében nevesíti a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást. Egyfelől ez a 
körülmény, másfelől pedig a belső rend és a közbiztonság védelmének a rendőrség által 
ellátandó kizárólagos állami feladatként definiálása szükségessé teszi a két szerv folyamatos 
kapcsolatát egyes rendvédelmi feladatok ellátása terén. 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete is  foglalkozik a települési 
önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatával. A hivatkozott törvény 8.§.(4). bekezdése 
alapján: "a rendőrkapitány személyesen, vagy képviselője útján évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzat képviselő-testületének a 
település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal 
kapcsolatos feladatokról". 
 
A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, amelyet a Rendőrség komplexen lát, s amely 
nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az azzal 
összefüggő, sok esetben azon túlmutató kérdéseket is.  
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság állománya az elmúlt években is a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően és a belső normákban meghatározottak szerint látta el 
tevékenységét, figyelemmel a Rendőr-főkapitányság és a kapitányság célkitűzéseiben 
meghatározott feladatokra, az önkormányzat részéről megfogalmazott elvárásokra, illetve a 
helyben jelentkező, a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló körülményekre. 
 
A korábbi önértékelési és lakossági felmérések eredményeire is támaszkodva próbáltunk 
munkánkat úgy végezni, hogy az a lakosság megelégedettségét szolgálja.   
 
Folyamatos, jó együttműködés mellett végeztük feladatainkat a területünkön működő 
települési önkormányzatokkal és a polgárőr szervezetekkel.  
 
Fontosnak tartottuk, hogy a mindennapi életünket erősen befolyásoló médiát felhasználjuk a 
lakossággal való kapcsolattartás terén. Továbbra is korrekt viszonyt tartunk fenn a helyi 
média képviselőivel, melynek eredményeként a lakosság aktuális és hiteles információkhoz 
jut. Egyik fő célkitűzésünk volt a lakossági bizalom helyre állítása, erősítése is.   
 
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez jelenleg 40 település tartozik, 
melyek közül Kazincbarcika, Sajószentpéter és Rudabánya rendelkezik városi címmel, míg a 
további 37 település nagyközségi, valamint községi címmel bír. 
 
Sajókaza nagyközség és 10 környező település tartozik a Sajókazai Rendőrőrs működési 
területéhez 192,13 km2 területtel, közel 14.500 fős összlakossággal. 
A településeken gazdaságilag kiemelt objektum nem található, nagyobb forgalmat átengedő út 
a 26. számú főközlekedési út. 
A mezőgazdasági területek és erdők nagysága jelentős, ezért a lakó és ipari területeket kivéve 
szinte mindenhol erdő- és mezőgazdasági tevékenység folyik. 
 
A terület mindegyik pontja viszonylag jól megközelíthető a rendelkezésünkre álló 
járművekkel. 
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A térségben a közrend-közbiztonságot a sajókazai székhelyű, osztály jogállású rendőrőrs 
biztosítja. 
A foglalkoztatási gondok, az elszegényedő rétegek magas aránya, a kedvezőtlen társadalmi 
struktúra az országos átlagnál nagyobb volumennel jelennek meg illetékességi területünkön, 
amelynek hatásai a mindennapokban jelentős terhet rónak az állami intézményekre is.   
 
A hazánkat is sújtó „gazdasági válság” tovább mélyítette a problémákat. Sajókazán és a 
környező településeken is munkahelyek szűntek meg, hiteleik által sokan kerültek csapdába a 
már egyébként is megélhetési gondokkal küzdők közül. A bajba került, elszegényedett 
emberek körében még inkább felértékelődött a prevenciós tevékenység. Meg kell 
akadályoznunk, hogy a már megszokott életvitel fenntartásához más kiutat nem látva, 
bűncselekmény elkövetéséből származó anyagi javakkal biztosítsák a fedezetet.  
 
Munkánk során figyelmet kellett fordítani arra is, hogy az itt élő emberek szegénységük, 
valamint a térség szerény gazdasági és munkalehetőségei miatt érzékenyebbé váltak arra, ha a 
sérelmükre bűncselekményt követtek el.  
 
Több olyan cselekmény miatt is gyakran tettek bejelentést, melyek sem a szabálysértés, sem a 
bűncselekmény kategóriáját nem merítették ki, de a lakosságban az előbbi okok miatt 
valamiért „félelmet” keltettek. A napi megélhetési gondok a kiszolgáltatottság érzetét 
nagymértékben növelték a becsületes, jogkövető állampolgárok körében. 
 
Ezen hatások enyhítése, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására a 
Polgárőr Egyesület tagjaival, valamint a Készenléti Rendőrség állományával a napi szolgálati 
feladatokon felül megerősített, folyamatos járőrszolgálatot láttunk el. Az elmúlt év 
szeptemberétől a Készenléti Rendőrséggel közösen az úgy nevezett 5.24 projekt keretében 
naponta folyamatosan megjelenünk a településeinken.  
 
Lefolytattuk a hatáskörünkbe utalt, és illetékességi területünkön történt bűncselekményekben 
a nyomozásokat, végrehajtottuk a szakirányítással megbízott szervek által meghatározott 
feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül kivizsgáltuk a rendkívüli haláleseteket, illetve 
az eltűnt személyekkel valamint az intézetekből megszökött kiskorúakkal kapcsolatos 
bejelentéseket. 
 
Intézkedtünk az állampolgári bejelentések és panaszok tárgyában, valamint részt vettünk a 
központilag és helyileg szervezett akciókban. 
 
I. Sajókaza község közbiztonsági helyzetének értékelése 
 
I.1. A bűnügyi helyzet 
 
Az előző év értékelésénél, ami a számadatokat illeti, nem az ügyviteli programunk (a 
továbbiakban: RZS Neo) adatbázisának adatait vesszük alapul, hanem az Egységes 
Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikát (a továbbiakban: ENYÜBS). A kettő 
közötti lényegi különbség, az adatfeltöltés időszerűsége. Amíg az ügyviteli programunk 
gyakorlatilag naprakész adatokat tükröz, mivel gyakorlatilag egy ügy indításakor már rögtön 
adatokat nyerhetünk belőle, addig az ENYÜBS rendszerébe csak jelentős késéssel kerülnek 
be az adatok, amikor már egy eljárás - ügyészi - befejezésére sor kerül. Az objektív 
tájékoztatás miatt meg kell említeni, hogy a 2013. évi bűnügyi helyzet értékelésénél az 
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ENYÜBS adatokba bekerültek a 2012. évben elrendelt, de a nyomozás időszerűsége miatt a 
tavalyi évben lezárt bűncselekmények is.  
 
Az egyes bűncselekményi kategóriákat elemezve megállapítható, hogy nőtt a lopás 
bűncselekmények száma Sajókaza településen. A kategórián belül elhelyezkedő betöréses 
lopások száma ugyancsak növekedett, melyeket főleg a kisebb vagyoni kárt okozó 
elkövetések jellemeznek. A lopás bűncselekmény 2012. évben 78, míg a 2013. évben 108 
esetben fordult elő, ebből lakásbetörés a bázis évben 15 esetben történt, míg tavaly ez a szám  
21 volt. 
 
Míg korábban azt állapítottuk meg, hogy az idényjelleg volt meghatározó egyes jellemző 
cselekmények, így a falopások, színesfém lopások számának időszakos emelkedésében, addig 
azt kell megállapítanunk az értékelt időszakra vonatkozóan, hogy ettől függetlenül az év során 
már nem volt folyamatos a vagyon elleni cselekmények elkövetése.  
 
A betöréses lopásokat egyre nagyobb számban a települések perem részein található, nem 
lakott magánlakások, ingatlanok tulajdonosai sérelmére követik el, általában a lakáshoz 
tartozó udvaron elhelyezett kamra, pince, tyúkól vagy istálló ajtaján elhelyezett zár, illetve 
lakat lefeszítésével, ablak vagy ajtó betörésével, az ott tárolt étel, ital vagy kisebb értékkel 
bíró használati tárgyak megszerzése érdekében.  
 
A lopások közül az úgynevezett „trükkös” lopásokat szeretném kiemelni, amelyek veszélyére 
leginkább a jól megközelíthető kisebb falvak és községek idősorú lakosai vannak kitéve.  
Ez a bűncselekménytípus azért érdemel külön figyelmet, mert nagy számban fordul elő és az 
elkövetési módok, magatartások is egyre kifinomultabbakká váltak. 
 
Az elkövetők, akik különböző módszerekkel - például díjbeszedőnek, hatóság, hivatal, 
közüzem alkalmazottjának, rendőrnek, majd 2013. évben a leginkább a díjbeszedőnek kiadva 
magukat - férkőznek a későbbi sértettek bizalmába, vagy árusként bejutva a családi házakba a 
sértett figyelmetlenségét kihasználva, figyelmét elterelve eltulajdonítják a néhány ezertől 
esetenként milliós nagyságrendig terjedő pénzösszeget. Az ilyen típusú bűncselekményekről a 
helyi rádióadásban naponta, az egyéb médiában lehetőségeink szerinti gyakorisággal 
tájékoztatást adunk és bűnmegelőzési tanácsokkal szolgálunk, ennek ellenére időnként 
előfordulnak ilyen bűncselekmények. Tapasztalataink szerint ezeknek a trükkös lopásoknak a 
felderítése, de leginkább a terheltek bűnösségének a bizonyítása rendkívül nehéz, melynek 
legfőbb oka az, hogy az idős sértettek szinte egyik esetben sem képesek felismerni a 
sérelmükre bűncselekményt elkövető személyeket még röviddel a cselekményt követően sem. 
Az elkövetők úgy választják ki a bűncselekmény sértettjét és helyszínét, hogy a sértetten kívül 
más tanú csak a legritkább esetben fordul elő és minden esetben csak készpénzt 
tulajdonítanak el, melynek egyedi azonosítására nincs mód. 
 
Az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzésére nagyobb hangsúlyt fordítottunk, mely során 
széleskörű propaganda,- és figyelemfelhívó tevékenységet folytattunk a településeken élő 
időskorú személyek körében.  
 
A zseblopás, gépjárművek utasteréből való lopások, és gépkocsi feltörések nem jellemző 
elkövetési módok a településen.  2012. évben egy esetben fordult elő zárt gépjárműből történő 
lopás, míg az értékelt időszakban egyetlen alkalommal sem történt ilyen. 
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A mobiltelefonok elterjedésével, számottevően növekedett az ezt birtokló személyek, de 
leginkább a fiatalok sérelmére elkövetett mobiltelefon lopás. Az elkövetők helyzetét 
megkönnyíti, a sértettek hanyagsága, felelőtlensége. A mobiltelefon tulajdonosok - ezen belül 
is a gyermek és fiatalkorúak - a korábbi években több esetben rablás áldozatává is ezért 
váltak, de  ez tavaly nem volt jellemző.  
 
Külön figyelmet érdemel bűncselekmények közül a legdurvább és legsúlyosabb 
bűncselekmény, a rablás. Jellemző, hogy az áldozatok magatartása sok esetben megkönnyíti, 
esetenként elősegíti a cselekmény elkövetését. A sértetti oldalon gyakorta megfigyelhető az 
alkoholos befolyásoltság és az, hogy ennek hatására védtelenné váltak a későbbi áldozatok. 
Minden olyan rablásról, amely szórakozóhelyről indult ki, vagy annak elhagyása után történt, 
a sértett alkoholos befolyásoltság állapotában volt. Az innen kiinduló rablásokra ugyancsak 
jellemző a sértettek helytelen magatartása, amikor feltűnően mutogatják a náluk lévő 
értékeiket. 
Nyugtalanító, hogy több esetben fordult elő olyan rablás más településeken, amikor 
ismeretlen, arcukat maszkkal álcázó, zárt ruházatot, kesztyűt viselő személyek – jellemzően 
három elkövető – az éjszaka leple alatt hatol be idős, egyedül élő sértettek házába és élet, testi 
épség ellen irányuló fenyegetéssel, bántalmazással szerzik meg a lakásban tárolt készpénzt. 
Ezekben az ügyekben a bizonyítás rendkívül nehéz, mivel a helyszínek nyomszegények, 
tanúk nem állnak rendelkezésre, gyakorlatilag a biológiai anyagmaradványokon elvégezhető 
DNS vizsgálatok jelenthetnek bizonyítékot az elkövetőkkel szemben. A bizonyításnak ez a 
módja rendkívül költséges és időigényes, a nyomozások akár évekig is húzódnak emiatt. Ki 
kell emelni, hogy idős- és gyermekkorú személy sérelmére nem követtek el ilyen 
bűncselekményt.  Rablás a  településen az előző évben 4 esetben fordult elő. 
 
Sajókaza községben az elmúlt évben pénzintézet, trafik sérelmére, vagy lőfegyverrel 
elkövetett rablás nem történt.  
Ezen cselekmény ellen leghathatósabban úgy tudunk fellépni, ha minden ilyen jellegű 
cselekményt kiemelten kezelünk és igyekszünk felderíteni.  
Fokozott figyelemmel kell lennünk az időskorú, főként egyedülálló személyekre, mert az 
elkövetők az idős korúakat előszeretettel választják ki cselekményük alanyául, tekintve, hogy 
egyedül élnek, könnyen megtéveszthetőek, megfelelőképpen védekezni nem tudnak. 
A gépkocsival rendelkező elkövetők az ország távolabbi pontjaira is elutaznak, mivel a helyi 
lakosok és a helyi hatóságok előtt többnyire ismeretlenek, ezért felderítésük rendkívül nehéz.    
 
A bűncselekmények elkövetői az elkövetéshez modernebb, hatékonyabb technikai eszközöket 
használnak, megkönnyítendő a cselekmény elkövetését, a helyszínről történő menekülést, 
megnehezítendő a felderítést.  
 
A bűnelkövetők a bűncselekmények elkövetésének elősegítése érdekében szerveződnek, 
tevékenységük szervezettebbé vált.  
 
Sajnos nagyon sok esetben a sértettek hanyagsága, felelőtlensége is hozzájárul a 
cselekmények bekövetkezéséhez, amikor vagyontárgyaikat őrizetlenül hagyják, értékeik 
megóvására a legalapvetőbb biztonsági intézkedéseket sem teszik meg, és ezzel mintegy 
felkínálják a lehetőséget a tetteseknek.  
A közrendvédelmi és bűnügyi munkatársak felkészültségének köszönhetően az ismeretlen 
tettesekkel szemben indított, vagyonelleni deliktumok többségét eredményesen, vádemelési 
javaslattal fejeztük be.  
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Csökkent azonban a községben a testi sértések száma 10-ről 6-ra.  A testi sértések közül 
súlyos testi sértés 1-1 esetben fordult elő mindkét évben. (1. számú melléklet).  
 
Ez a bűncselekményi kategória, amelyben a megelőzés, tettenérés nehézségekbe ütközik a 
speciális körülményekből adódóan. Ezen bűncselekményeket a spontaneitás jellemzi, a 
családon belüli konfliktusok, a túlzott italfogyasztás a kiváltó okok, amelyek a hatóság által 
nem befolyásolhatók.  
 
Garázda magatartást elkövetőkkel szemben a megelőző évben 27 alkalommal  fejeztünk be 
nyomozást. A jogsértést kiváltó okok a testi sértés bűncselekményeknél ismertetekkel 
megegyezik. Ezen bűncselekmények nagy százaléka családi vagy az egy telepen élő családok 
közötti konfliktusokra vezethető vissza. Ezek egy részéről a lakosság csak hallomásból 
értesülhetett, így a közbiztonsági helyzetet ténylegesen nem befolyásolták, a lakosság 
biztonság érzetén nem rontottak.   
 
Igyekszünk folyamatosan fellépni a kábítószer terjedése ellen. Természetesen tisztában 
vagyunk a társadalmi elvárásokkal, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy eredményes 
felvilágosító, megelőző kampányokon keresztül, a drogok iránti kereslet csökkenésével lehet 
tartós sikert elérni ezen a területen. A visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás) feltárása 
nem történt a bázis évben és az értékelt időszakban sem.  
 
Családon belüli erőszaknál, a sértettek védelme érdekében, több esetben  zaklatás vétségének 
elkövetése miatt kezdeményeztünk büntetőeljárást és a lehetőségeken belül szorgalmazzuk  a 
távoltartás jogintézményét. Eredményesen éltünk a hozzátartozók közötti erőszak esetén 
alkalmazandó távoltartás és ennek megszegése esetén a szabálysértési őrizet 
jogintézményével. 
 
A kiemelt bűncselekmény elkövetőinek tettenérése során 72 órás bűnügyi őrizetbe vesszük az 
elkövetőt és velük szemben a bíróság elé állítás intézményével élünk. 
 
A lakosságot sokkoló, súlyos bűncselekménynek minősülő emberölés az elmúlt évek során 
Sajókazán nem történt.  
 
A településen az elmúlt évben sem történt terror jellegű cselekmény, illetve köznyugalmat 
megzavaró bűncselekmény.  
 
I.2. A regisztrált bűncselekmények  száma ( 1. számú melléklet ) 
 
A Sajókaza község területét érintően az értékelt időszakban 217 bűncselekmény kapcsán 
került sor nyomozás befejezésre, míg a bázis évben ez a szám 162 volt. 
  
A település viszonylatában a kiemelt bűncselekményeket elemezve megállapítható volt, hogy 
a  a testi sértések száma 10-ről 6 –ra csökkent, a garázdaság bűncselekmény 20-ról 27-re 
emelkedett. A lopások száma 78-ról 108-ra, a rablás pedig 2-ről 4-re emelkedett. A rongálás 
bűncselekmény 5-ről 2-re csökkent. Orgazdaság bűncselekmény 2012-ben nem, míg tavaly 1 
esetben fordult elő. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény a bázis évben  nem , míg az 
értékelt időszakban 1 esetben történt. 
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Kiemelt bűncselekménynek számító emberölés, embercsempészés, önbíráskodás, visszaélés 
kábítószerrel, kifosztás, zsarolás, jármű önkényes elvétele nem fordult elő sem a bázis évben, 
sem az értékelt időszakban. 
 
A regisztrált bűncselekmények eredményességi mutatója a rendőri eljárásban 58,33 % , mely 
lényegesen magasabb az előző évinél.  
 
I.3. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 
 
A településen a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 37-ről 31-re csökkent. 
 
A tavalyi évben az egyik fő célkitűzésünk az erőszakos-garázda jellegű bűncselekmények 
visszaszorítása volt. Megpróbáltuk a közterületi erőinket azokra a helyszínekre koncentrálni, 
ahol korábban garázda jellegű megnyilvánulások fordultak elő. Ez irányú munkánkat 
nagymértékben segítette az aktív polgárőrség.  
   
I.4. A bűnüldözési munka értékelése 
 
A felderítő munka minőségét, mértékét nagyban befolyásoló okok között szerepelnek 
továbbra is a nyomszegény helyszínek, illetve az idő is befolyásoló tényező, hiszen a nem 
napi rendszerességgel lakott ingatlanokba történt betörés vagy behatolás idejét a felfedezéskor 
– hetekkel, hónapokkal később – nem lehet egyértelműen meghatározni, így az adatgyűjtés 
eredménye is kétséges, a forrónyomon üldözés lehetősége pedig szinte teljesen kizárt. A 
megelőzés keretében tehető intézkedésekre – társszervek, önkormányzatok stb. bevonása 
mellett – nagy gondot fordítottunk és ez a jövőre nézve is kiemelt feladat.  
 
A felderítésben alkalmazott erők, eszközök és módszerek tekintetében a korábban már bevált 
és használt, többségében eredményt hozó intézkedéseket, fogásokat részesítjük előnyben.  
Azon kell lennünk, hogy az elsősorban durva, erőszakos módon bűncselekményt elkövetők 
felderítésére minél nagyobb élő erőt vonjunk be, és soron kívül kezdjük meg a nyomozást. Az 
un. kiemelt bűncselekmények felderítésében eredményességünk jónak mondható. 
Az ismeretlen tettesek felderítését továbbra is nehezíti az állampolgárok, esetenként egyes 
sértettek nem kellő segítőkészsége, mivel tartanak attól, hogy a nyomozási szakban történő 
tanúkihallgatásukat követően az elkövetők őket megfenyegetik, valamint a későbbiek 
folyamán a bírósági tárgyalásra beidézik. Az információszegény feljelentések száma továbbra 
is nagy, a sértettek nagy része még mindig a rendőrhatóság kizárólagos feladatának tekinti a 
bűncselekmények megelőzését és felderítését. A sértettek továbbra sem tesznek meg mindent 
a vagyonbiztonságuk érdekében, az erőszakos cselekmények esetén ittasságuk miatt sok 
esetben semmilyen információval nem tudják segíteni a nyomozást. Az elmúlt évben más 
települések vonatkozásában számos esetben rendeltünk el nyomozást uzsora bűncselekmény 
és más ehhez kapcsolódó jogsértés elkövetése miatt. Ezekben az ügyekben megállapítható, 
hogy a sértettek az eljárás elején közreműködőek, mivel így látják a kiutat a súlyos adósággal 
terhelt helyzetükből, később azonban a korábbi vallomásokat legtöbbször megváltoztatják és 
nem akarnak közreműködni a nyomozó hatósággal. A fenti helyzet megváltoztatása 
érdekében minden információs csatornát kihasználunk, hogy a lakosság hozzáállásán 
változtassunk. 
 
A településen a tavalyi évben hat  főt sikerült előzetes letartóztatásba helyeztetni különböző 
sorozat jellegű elsősorban „ vagyon elleni „  bűncselekmények elkövetőse miatt. A személyi 
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szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket követően a községben a bűncselekmények  
száma radikális csökkenést mutat. 
 
I.5. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
 
A szabálysértések vonatkozásában jelentős változás következett be 2012. április 15-én. Ekkor 
lépett hatályba a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló törvény, mely jelentősen  megváltoztatta a jogsértő 
magatartások körét, törvényi tényállásukat, a lehetséges elkövetési magatartásokat és ami még 
fontosabb, az elzárással sújtható szabálysértések esetén, azok vizsgálatának módját. A 
leggyakrabban előforduló, ebbe a kategóriába eső szabálysértések: tulajdon elleni (lopás, 
rongálás), rendzavarás, garázdaság. Amíg korábban a feljelentés megtételét követően 
továbbítottuk azt az illetékes bíróságnak, addig 2012. április 15-től bírósági előkészítő eljárást 
folytatunk le, melyet leginkább egy nyomozáshoz lehet hasonlítani. 
 
Az elmúlt év során összesen 85 esetben folytattunk szabálysértési előkészítő eljárást.  Főbb 
elkövetési magatartás lopás és a rongálás. 
 
A fenti számok arányairól tudni kell, hogy kapitányságunkon külön csoport végzi az őrizetbe 
vétel mellett végzett vizsgálatokat, így a tetten ért elkövetőkkel szemben a közterületi 
szolgálat csak az elsődleges intézkedéseket hajtja végre, ezt követően már a külön erre a célra 
létrehozott csoport jár el. 
 
I.6. A közlekedésbiztonsági helyzet 
 
Az elmúlt évben 1 súlyos, 1 könnyű sérüléses, 1 anyagi káros közlekedési baleset történt a 
község területén. A bázis évben 1 anyagi káros közlekedési baleset történt. 
 
Főbb okok a balesetek bekövetkezésében továbbra is a figyelmetlenség, a sebesség abszolút 
vagy relatív túllépése, az út és látási viszonyok helytelen megítélése. 
  
A településen baleseti gócpont nincs. 
 
Bár statisztikai adatokból nem tűnik ki, de a mindennapos tapasztalat azt mutatja, hogy 
problémák jelentkeznek a gyalogosok és kerékpárosok közlekedési kultúrájában, ami az 
úttesten való átkelés helyének szabálytalan megválasztásában, a láthatóság biztosításának 
mellőzésében nyilvánul meg. Ezek ellenőrzésére, illetve a hiányosságok megszüntetésére a 
jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni.  
 
I.7. Az illegális migráció 
 
Ki kell még emelnem a hazánkat nagymértékben érintő illegális migráció problémáját is. Bár 
régiónk sem mint cél, sem mint tranzit terület nem kiemelkedő ebből a szempontból, azonban 
a napi szolgálatellátás során mindent megtettünk az ilyen jellegű cselekmények 
megszakítására, felderítésére. 
A migráció megelőzése érdekében a településen többször végeztünk mélységi ellenőrzést. 
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I.8. A határrendészeti tevékenység 
 
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság – magyar-szlovák - viszonylatban rendelkezik 9,1 km-
es ún. schengeni belső határszakasszal, de ezzel összefüggő feladatok a már említett mélységi 
ellenőrzés kivételével a településen nem jelentkeztek. 
 
II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és azzal kapcsolatos feladatok 
 
II.1. Közterületi jelenlét 
 
A legfontosabb célkitűzése a folyamatos közterületi jelenléttel, a közterületek rendjének 
biztosítása - illetve a társadalom folyamatos elvárásának megfelelve - az állampolgári 
bejelentésére történő gyors és hatékony reagálás biztosítása volt.  
 
A körzeti megbízottak szolgálattervezése úgy történik, hogy egymás területét képesek közös 
ellenőrzésekkel megerősíteni, ezáltal a körzetekben található településeken a közbiztonsági és 
bűnmegelőzési ellenőrzések nagyobb rendőri létszámmal kerülnek végrehajtásra.  
 
A közterületek rendjének magasabb szintű biztosítását a látható rendőrség szlogenjeinek 
megfelelően igyekeztünk megvalósítani. Állandó rendőri jelenlét biztosítására törekedtünk a 
községben is, valamint azokon a helyeken, ahol a lakosság nagyobb számban jelent meg.  
 
A települések polgárőr egyesületeivel folyamatos kapcsolatban állunk és havi szinten közös 
szolgálatot szervezünk azzal a céllal, hogy egyszerre több helyen jelen tudjunk lenni, és a 
lakossági igényeket teljes mértékben ki tudjuk elégíteni. A polgárőrségekre a jövőben is 
támaszkodni kívánunk, mivel az ő jelenlétük is emeli a lakosság szubjektív biztonságérzetét.  
 
A rendőrkapitányság munkatársainak előző évi tevékenységét alapvetően meghatározta a 
bűnügyi-közbiztonsági helyzet javítása, megfelelő színvonalú közbiztonság szolgáltatása, 
illetve a jogkövető lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. Ebből a célból folytattuk 
- a már 2011. évben indított - a „lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve 
kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe 
helyező program”-ot, melynek keretén belül a napi szolgálat részére meghatározott külön 
feladatokon túl, egy külön csoport végzett, kifejezetten rendészeti célú ellenőrzéseket a 
veszélyeztetett településeken, a Készenléti Rendőrséggel karöltve. 
 
Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően – a közúti közlekedési balesetek számának 
csökkentése érdekében - magas óraszámban végeztünk közlekedési ellenőrzéseket, szervezett 
akciókat, illetve az előző év során lényeges szempont volt a fémlopások visszaszorítása, 
ennek érdekében is számos akciót szerveztünk és hajtottunk végre. Ez utóbbi feladatok 
kapcsán emelném ki a fémhulladék átvevő helyeken értékesítő személyek helyszíni 
ellenőrzését, mely nagyban hozzájárult számos jogsértés utólagos felderítéséhez. 
 
A bázis évben a rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya a településen 374 
fővel 1124 óra szolgálatot látott el, 2013. évben 468 fővel 1460 óra szolgálatot látott el. 
Közterületen folyamatosan jelen voltak a megerősítő erők is.  
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II.2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítése gyakorlata ( 2. számú melléklet ) 
 
A rendőrkapitányság állomány a korábbi évek gyakorlatának megfelelően jelentős mértékben 
járult hozzá a terület bűnügyi, közbiztonsági helyzetének jó szinten tartásához. A hatékony 
közterületi szolgálat eredményeként növekedett a közterületen felfedett bűncselekmények 
száma.  A hatékonyságot jól példázza, hogy növekedett a bűncselekmény miatt elfogott 
személyek száma. Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük a körözött személyek elfogását, 
melynek eredményeképpen a településen 1 fő körözött került elfogásra.  
 
A közrendvédelmi mutatók tekintetében megállapítható, hogy az állomány nagy hangsúlyt 
fektetett a terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetének javítására, a rend fenntartására.  
 
A szabálysértési feljelentéseknél meg kell említeni, hogy a tulajdonelleni szabálysértések 
vonatkozásában, tettenérés esetén a cselekmények döntő többségében őrizetbe vettük az 
elkövetőket, ezzel is fokozva a generális és speciális prevenciót egyaránt.  
 
A családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében a jogszabályi feltételek fennállása esetén 
mindig éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. A távoltartott fél 
magatartásának megfelelő bűncselekményi alakzat minősítését követően feljelentést 
készítettünk.  
 
II.3. A veszélyeztetett települések 
 
Az illetékességi területünkön található településeket közbiztonsági értelemben vett 
veszélyeztetettségi fokuknak megfelelően három kategóriába soroltuk be, kiemelten 
veszélyeztetett, veszélyeztetett és nem veszélyeztetett. Jelenleg kiemelten veszélyeztetett 
kategóriába tartozó település nincs, veszélyeztetett kategóriába pedig 4 település tartozik. 
 
A kiemelten veszélyeztetett kategóriába sorolt településeken folyamatos rendőri jelenlétet, 
míg a nem veszélyeztetett kategóriában egyszeri a rendőri jelenlét, a veszélyeztetett 
fokozatban pedig heti háromszori jelenlétet kell legalább biztosítani. Sajókaza a veszélyeztette 
települések közé tartozik. 
 
Kapitányságunk rendészeti állomány azonban minden nap minden településen legalább 
egyszer megjelenik. 
 
II.4. A rendezvénybiztosítások 
 
A településen a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény megtartására nem került 
sor a vizsgált időszakban. A községre kulturális rendezvények szervezése a jellemző ( 
koncertek, színházi bemutatók, szüreti felvonulás ). A rendezvények biztosítását -  jellemzően 
a polgárőrök közreműködésével  - esemény nélkül végrehajtottuk.  
 
II.5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri 
feladatok 
 
A településen rendkívüli illetve veszélyhelyzettel kapcsolatos feladat nem hajtottunk végre. 
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II.6. A körzeti megbízotti státuszok 
 
Célunk, az ideálishoz közelítő, mindenki számára elfogadható közbiztonság, közrend 
biztosítása. A körzeti megbízottak településen történő folyamatos jelenlétét biztosítottuk, és a 
körzeti megbízotti irodán a fogadóórákat rendszeresen megtartották. Tevékenységük során 
nagyobb hangsúlyt fektettek a tudatos és célirányos, problémamegoldó és segítőkész 
hozzáállásra, valamint a lakossággal történő kapcsolattartás szorosabbra fűzésére, illetve az 
információszerzésre.  
 
A helyi körzeti megbízott közös szolgálatot lát el a település polgárőr tagjaival. A 
polgárőrséggel jó kapcsolatot ápolunk, de azért szükséges a további együttműködés 
megerősítése. 
 
A településen két körzeti megbízott lát el szolgálatot.  
 
II.7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ 
 
A Tevékenységi-irányítási Központ felállításával megszűnt a kapitányságon az ügyeleti 
szolgálat és szolgálatirányító parancsnoki rendszer került kialakításra. A segélyhívások a 
hívásfogadó központon keresztül érkeznek a tevékenység-irányítási központba és innen 
közvetlenül irányítják a közterületi szolgálatot ellátó munkatársainkat. Ezen túl természetesen 
továbbra is elérhető a Sajókazai Rendőrőrs szolgálati mobiltelefonján az éppen szolgálatban 
lévő rendészeti munkatárs. Ennek a hívószáma: 06-30/535-4016. 
 
II.8. Az igazgatásrendészeti tevékenység 
 
Az igazgatásrendészeti tevékenység elsősorban a fegyvertartási engedéllyel rendelkezők 
illetve azt kérelmezőkkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységben nyilvánul meg. A tavalyi 
évben ilyen típusú ellenőrzést 9 esetben végeztünk, melynek során rendellenességet nem 
tapasztaltunk. A településen 104 esetben szabálysértési eljárást és 199 fővel szemben 
szabtunk ki – zömében közlekedési szabálysértések miatt – helyszíni bírságot. 
 
II.9. A bűn- és baleset-megelőzés 
 
A tavalyi évben is folytattuk a széleskörű bűnmegelőző tevékenységünket. Az iskolarendőrök 
folyamatosan tartják az osztályfőnöki órákon a közlekedésbiztonsági felvilágosító 
előadásokat, főleg az alsó tagozatos kisiskolásoknak.  
 
A felső tagozatba járó gyerekek figyelmét az internettel kapcsolatos veszélyekre hívtuk fel, 
illetve nagy hangsúlyt fektettünk az áldozattá válás megelőzésére. Bűnmegelőzési előadásokat 
szerveztünk az általános iskolában. Ennek során felhívtuk a gyermek- és fiatalkorúak 
figyelmét arra, hogy mi az oka annak, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a 
korosztályuk által elkövetett bűncselekmények száma és arra, hogy ezeket hogyan kerülhetik 
el.  
Ezeket a felvilágosító és megelőző intézkedéseket az időskorú személyek körében is 
elvégeztük a településeken szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak által, ami során a 
hangsúlyt a „trükkös” lopások során tanúsított elkövetői magatartásokra helyeztük. A 
preventív felvilágosító előadások általában az időskorú, egyedül élő személyek lakásán 
történtek, de nagyobb közösségben is tartottunk előadásokat (nyugdíjas klubban, egyházi 
intézményekben). Az előző évben is folytattuk a már hagyományosnak mondható prevenciós 
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előadásokat az egyházak segítségével. Ennek eredményeként számos eszközt szereztek be és 
új, hasznos ismeretekkel gazdagodtak az időskorúak a későbbi áldozattá válás elkerülése 
érdekében.  
A bűncselekmények áldozatai között vannak azok az idős, egyedül élő emberek, akiket 
gyerekeik, rokonaik nem látogatnak, velük kapcsolatot nem tartanak, ezért olyan, a 
társadalom perifériáján élő munkanélküli személyekkel végeztetnek alkalmi munkát, akik 
később visszatérnek és sérelmükre bűncselekményeket követnek el. Az áldozatok 
büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogai a büntetőeljárás során maximálisan 
érvényesültek. Az áldozattá válás elkerülésének segítése, a közvetlen lakossági tájékoztatás, a 
veszélyeztetett, önhibáján kívül magatehetetlen, kiszolgáltatott csoportok és korosztályok 
bűnözéstől való megvédése elsődleges feladat.  
 
A társadalmi bűnmegelőzés területén mindenekelőtt az állampolgárokat és közösségeiket 
közvetlenül sértő vagy veszélyeztető, ún. hagyományos bűncselekmények csökkentését 
előtérbe helyezve elsődleges feladat növelni a bizalmat, ösztönözni a közös fellépést, ezáltal 
alkalmas eszközt teremtve a bűnözéstől való félelem mérséklésére, az állampolgárok 
biztonságérzetének növelésére. 
 
A bűnmegelőzés keretében folyamatosan elemezzük a bűncselekmények szerkezetét, területi 
megoszlását, az újabb elkövetési magatartásokat, s a levont következtetések alapján 
kidolgozzuk a legmegfelelőbb, és leghatékonyabb módszereket.  
 
A bűncselekmények megszakítása, felderítése, megelőzése, a közbiztonság javítása érdekében 
gyakran szervezünk komplex akciókat, bűnügyi figyelő szolgálatokat.  
 
Törekszünk arra, hogy egyre gyakrabban teljesítsenek gyalogos szolgálatot körzeti 
megbízottaink, járőreink, növekedjen a közterületi órák száma.  
 
A közterületi szolgálat ellátása során továbbra is prioritást élvez az iskolák, közlekedési 
csomópontok, a „diszkók”, a szórakozóhelyek, trafikok valamint pénzintézetek folyamatos, 
visszatérő ellenőrzése. Határozottan fellépünk a rendbontókkal, a köznyugalmat 
megzavarókkal és a közbotrányt kezdeményezőkkel szemben. A szórakozó helyek környékén 
a rendezvények ideje alatt, ha szükséges mozgóőri szolgálatot működtetünk.  
 
Kiemelt feladatként kezeljük továbbra is a fiatalok, a gyermekkorúak, az idősek és egyedül 
élők fokozott védelmét. Felmértük a veszélyeztetettek körét, s a körzeti megbízottak valamint 
a nyomozók feladata a kapcsolattartás.  
 
Az állampolgárok által kitöltött un. lakossági kérdőíveket folyamatosan értékeljük és egy 
bűnügyi térképet dolgoztunk ki az illetékességi területünkön található településekre a 
megvalósult, illetve az állampolgárokat irritáló bűncselekmények alapján. A felmérés célja az 
is volt, hogy megismerje hatóságunk a lakosság véleményét a rendőrség munkájáról. 
Szeretnénk tisztában lenni azzal, hogy az átlag állampolgár mit gondol a munkánkról, annak 
minőségéről, a közvélemény szerint mik azok a területek, amelyeket erősíteni kell. 
 
A legfertőzöttebb területek bejárása folyamatos, ezért azokon illetékes körzeti megbízott napi 
szolgálatán kívül jelen vannak a járőrök, valamint a tervezett és ütemezett közlekedési és 
közbiztonsági fokozott ellenőrzéseket végzők. 
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II.10. Együttműködés 
 
Munkánk során hatékony együttműködést alakítottunk ki az önkormányzatokkal, a 
társszervekkel, a területünkön működő polgárőr szervezettekkel, és más társadalmi- és civil és 
rendészeti szervezetekkel. Minden törvényes eszközzel azon dolgozunk, hogy az itt élők és 
ide érkezők számára stabil közrendet, biztonságot és nyugodt környezetet tartsunk fenn.  
 
II.10.1. A helyi önkormányzatokkal 
 
Feladatrendszerünkben az együttműködés az illetékességi területünk valamennyi 
önkormányzatával, jegyzőjével és képviselő testületével továbbra is elsődleges prioritást 
élvez. Az adott település közbiztonságáért való felelősségében a rendőrség és az 
önkormányzat egymásrautaltsága nyilvánvaló. Úgy az önkormányzati, mint a rendőrségi 
törvény számos lehetőséget ad a két szerv együttműködésére. Az elmúlt évben a körzeti 
megbízott 63 alkalommal vette fel a kapcsolatot a polgármesterrel, zömében sikeresen. A 
polgármester elfoglaltsága vagy távolléte esetén a település jegyzőjével tartotta a kapcsolatot. 
A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka szükség szerint, de legalább havonta, míg a 
rendőrkapitányság vezetője szükség szerint, de legalább negyedévente konzultált a település 
vezetőjével. 
A teendők egyeztetésére jó lehetőséget biztosított korábban a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Önkormányzati Kistérségi társulás ülése, melyen a kapitányságvezetője minden esetben 
ismertette a térség közbiztonsági helyzetét, illetve azonnal reagálni tudott a felvetésekre. 
A közigazgatás átalakulásával azonban ez a lehetőség elveszett. 
 
II.10.2. A bírósággal és ügyészséggel 
 
A rendőrkapitányságnak a helyi Járási Ügyészséggel és Járásbírósággal való együttműködése, 
kapcsolata napi szintű, a szervek közötti információáramlás, információátadás és felhasználás 
kölcsönös és folyamatos. 

 
II.10.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel 
 
Hatékony együttműködést alakítottunk ki a településeken lévő oktatási intézményekkel, 
egyházakkal és a civil szervezetekkel. Munkánk megítélése szempontjából nagyon fontos 
számunkra a statisztikai mutatókon túl, a lakossági és civilszféra, illetve az önkormányzatok 
véleménye is. 
 
Az általános iskolában működtetjük az „iskola rendőre” programot. A tavalyi évben az iskola 
rendőr 8 esetben tartott bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági előadásokat. Részt vett a 
tanévnyitó és évzáró ünnepségeken, valamint az iskolában megtartott rendezvényeken.  
 
II.10.4 A polgárőr egyesületekkel 
 
A Polgárőr Egyesület számára oktatásokat szerveztünk, azzal a céllal, hogy tagjaik tisztában 
legyenek jogaikkal és kötelességeikkel, feladataikkal, érezzék, hogy számítunk a segítségükre, 
hogy az együttműködés valójában nekünk fontos. Több bűncselekmény elkövetésével 
kapcsolatban szolgáltattak a polgárőrség tagjai olyan információt – személyleírás, 
rendszámtöredék stb. – amely alapján sikerült az elkövetők kilétét megállapítani. Az Országos 
Polgárőr Egyesület által indított 100x100 programban minden nemű segítséget megadunk a 
helyi egyesületnek, hogy eredményes legyen a programban való részvétel. 
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2012. évben 24 esetben  68 óra időtartamban, míg 2013. évben 41 esetben 144 óra 
időtartamban látott el a község területén közös szolgálatot a rendőrséggel.  
A tavalyi évben - az előző évekhez hasonlóan - jelentős segítséget kaptunk a területünkön 
működő polgárőr egyesülettől, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. 
 
II.10.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel 
 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak és más szerveknek, hogy rendészeti 
feladatokat ellátó ( közterület felügyelő, mezőőr, stb. ) személyeket alkalmazzon,. 
Sajókazán sem önkormányzati sem más szervezet nem alkalmaz ilyen személyt, azonban 
áttételesen mégis láttunk el ilyen jogosítványokkal bíró személlyel szolgálatot a település 
külterületén, nevesül az Északerdő Zrt. kerületvezető erdészeivel. Ami az erdészeteket illeti, 
éves szinten 23 esetben közös szolgálatot teljesítünk, több mint 140 óra időtartamban. Ezek 
elsődleges célja a falopások és orvvadászatok megelőzése, elkövetőinek elfogása. 
 
Az ÉRV HE halőreivel  időszakos az együttműködés, azonban éves szinten velük is 19 
alkalommal, 40 órát meghaladó tartamban teljesítettünk közös szolgálatot, elsősorban a 
jogosulatlan halászati, horgászati cselekmények megelőzése, megszakítása céljából. 
 
Szoros együttműködés kialakítására törekedtünk a területünkön található társadalmi,- és civil 
szervezetekkel, rendészeti feladatokat ellátó szervekkel illetve vagyonvédelmi feladatok 
megbízásával foglalkozó gazdasági szervekkel. 
 
Havi szinten több közös szolgálatot, illetve akciót szerveztünk ezen szervezetek tagjaival, 
amiket a jövőben is folytatni kívánunk.  
Az illetékességi területünkön erdővel rendelkező erdő birtokossági társulások tagjaival a 
rendőr járőrök több alkalommal különböző napszakokban láttak el közös szolgálatot a 
falopások megelőzése és megakadályozása érdekében. A közös szolgálatoknak köszönhetően 
csökkenés mutatkozott a falopások miatt elrendelt nyomozások számában.  
 
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 
Ebben az évben felkészülünk az országgyűlési, európai parlamenti és helyi önkormányzati 
választásokra. A választások napjára a szolgálatokat úgy szerveztük, hogy a 
szavazóhelyiségek környékén a közterületi jelenlét biztosított legyen, és szükség esetén ezen 
objektumok a lehető legrövidebb időn belül elérhetőek legyenek. A választások zavartalan 
lebonyolítása érdekében. 
 
Részt veszünk az iskolákba a tankönyvek zavartalan kiszállításának előkészítésében. 
 
A jelen esztendőre az alábbi célokat fogalmaztuk meg: 
 
- a vagyon elleni bűncselekmények számának visszaszorítása, a kármegtérülési mutatók 
növelése 
- biztosítani kell, hogy a végrehajtói állomány és lakossági kapcsolattartása tovább javuljon 
- a szabálysértési őrizetek és a bíróság elé állítások alkalmazásának emelkedő tendenciáját 
fenn kell tartani 
- a látható rendőrség szellemében a rendőri jelenlét fokozása, módszereinek kidolgozása, a 
közterületi intézkedés dokumentálási feltételeinek javítása  
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- ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése, illetve ittas állapotban okozott balesetek 
számának csökkentése, megelőzése 
-a lakossági vélemények alapján készült bűnügyi ponttérkép széleskörű alkalmazása a 
bűnmegelőzés érdekében  
- a kábítószer-bűnözés elleni hatékony fellépés, mind a felderítés, mind a fiatalokat célzó 
felvilágosító, megelőző munka terén 
- magas színvonalú kommunikációs tevékenység a terület lakosságát érintő információk - 
médián keresztül történő - továbbítása érdekében 
 
Ebben az évben is mindent megteszünk annak érdekében, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét tovább növeljük, a közrendet, a közbiztonságot a lehető legmagasabb 
színvonalon garantáljuk a teljes lakosság számára.  
 
Kérem Sajókaza nagyközség önkormányzatát, hogy a jövőre nézve továbbra is segítsék 
munkánkat, támogassanak minket közös céljaink megvalósítása érdekében.  
 
Sajókaza, 2014. április 09.             
                                                                       
  
                                                                                                  Bácsik Sándor r. őrnagy 
                                                                                                      mb. őrsparancsnok 
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1. számú melléklet 

 
 

 
Megnevezés 

 

 
Bűncselekmények 

száma 
 

Sajókaza község 2012. év 2013. év 
Ismertté vált bűncselekmények száma 162 217 
- emberölés 0 0 
     - kísérlet 0 0 
- testi sértés 10 6 
     - súlyos testi sértés 1 1 
     - halált okozó súlyos testi sértés 0 0 
- kiskorú veszélyeztetése 0 1 
- embercsempészés 0 0 
- garázdaság 20 27 
- önbíráskodás   0 0 
- visszaélés kábítószerrel (terjesztői 
magatartás) 

0 0 

- lopás 78 108 
     - személygépkocsi lopás 0 0 
     - zárt gépjármű feltörés 1 0 
     - lakásbetörés 15 21 
- rablás 2 4 
- kifosztás 0 0 
- zsarolás 0 0 
- rongálás 5 2 
- orgazdaság 0 1 
- jármű önkényes elvétele 0 0 
- ittas vezetés   
- erőszakos közösülés   
- hivatalos személy elleni erőszak   
- pénzhamisítás   

 
 
 
 
Forrás: ENYÜBS 
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2. sz. melléklet 

 
Közrendvédelmi statisztika   

 
 

Intézkedések 2012. év 2013. év 

Elfogás 7 25 
Tettenérés 6 22 
Körözés 1 3 
Előállítás 51 62 
Szabálysértési feljelentés 82 104 
Helyszíni bírság 253 fő 199 fő 
Közterületi fő/óra   374/1124 486/1460 
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Az dnkormdnyzat osszes
osszes teljesftett bev6tel
27, t o/o - 5t teu6k ki.
A 20t2. 6vi teljesit6she:z
realizSltunk a 2013. 6vben.
A mfikod6si bev6telek iil
Sllomdnya (155 o/o - ori
Sllomdnya (84 o/o - os
A felhalmozdsi c6hi 5wett
teljestllt e jogcimen - ez a

A z onkormlnyzat osszes;

A 20L2. 6vi teljesitett
kiad6sokon belil 79, 3 o/o

20,7 o/o - ot.
A mfiktid6si c6h1

mfiktid6si c6l6 tartal6k
6llom6nydban kis m6rt6kfi
o/o - os teljesit6sre kerrilt
el6i16nyzathoz k6pest 40
A fejleszt6si kiadSsok 79

Az ijsszes teljesftett
0, 18 o/o - kal, a
Konyvt5r 1, 36 o/o - kal,
kozs6gi Onkorm6nyzat
6s a felhalmoz6si c6llal
teljesit6se 3, 8o/o - kal
Sllom6nydb6l ez mi

OnkormSnyzati dolgoz6k:

mindk6t 6vben 66 f6.
Az dsszes teljesrtett
ot, az Stadott

Aa 20t3. 6vi beruh6z6sra
605 eFt - tal tobb, mint a

2. szSmt mell6klet

I. Bev6telek
2, 5 o/o - kal haladta meg a m6dositott el6irdnyzatot. Az

beltil a mfikod6si bev6telek 72, 9 o/o - ot, a fejleszt6si bev6telek

1. 028. 913 eFt) k6pest kozel 30 % - kal kevesebb bev6telt

a k6t sz6ls6 6rt6ket mutatja a helyi ad6berv6telek
mfikod6si c6hi p6lydzati p6nzer;zkdzok), valamint a

eredeti el6irSnyzata nem volt, azonban 108, 205 eFt
penzosszeg a

II.KiadSsok
86, 7 o/o - on teljestjlt a m6dositott el6irdnyzathoz k6pest.

kiad6snak (1. 028. 913 eFt) ez csup6n az 59 o/o - a. A
tettek ki a mfikcid6si c6l0 kiad5sok, a fejleszt6si kiaddsok pedig

89 o/o - on teljesultek a m6dositott el6irdnyzathoz k6pest. A
nem kertilt sor. A szem6lyi juttat5sok 6s a seg6lyek

5 o/o alatti - az elt6r6s. A dologi kiad6sok Sllom5ny5ban 76,75
. Az Sllamhdztart6son kivtjli p6nzeszkoz 5tad5s a m6dosltott

- kal magasabb teljesit6st mutat.
- os teljesit6st mutatnak a m6dositotthoz k6pest.

3. szSmf mell6klet

b6l a Kdzs6g dnkormSnyzat 97,6 o/o - kal, a Polgdrmesteri Hivatal
rtthonos Ovoda 0, 014 o/o - kal, a Radvdnszky B. KultrirhSz 6s
Nappali SzociSlis Kozpont pedig 0, 73 o/o - kal r6szesedett. A

koztil a legnagyobb ar6nyt a feladatfinanszirozSs keret6ben,
p6nzosszegek k6pviselt6k. Az int6zm6nyek sajdt bev6teleinek

aladta meg a m6dositott el6ir5nyzatot - a bev6telek 6sszes
3, 8 o/o - ot tett ki"

4. sz6mri mell6klet

Az osszes teljesitett kiad5sb6l a Kozs6gi Onkorm6nyzat 56, 3 o/o - kal, a PolgSrmesteri
Hivatal 25, 9 o/o - kal, a \apkdziotthonos Ovoda 7 o/o - kal, a Radvdnszky B, Kultrlrh6z 6s
Kdnyvt6r 4,2 o/o - kal, a Nappali SzociSlis Kdzpont pedig 6, 5 o/o - kal r6szesedett. Az

kozalkalmazottak 6s Munka Tdru6nykonyve al6
tartoz6k) szdma 20t2. drvi 75 f6r6l 52 f6re csdkkent. A kozfoglalkoztatottak 6tlagldtszdma

a szem6lyi juttat6sok 34,70o/o - ot, a dologi kiadSsok 1E,5 % -
26 o/o -ot, a felhalmozSsi kiad5sok 20,8 o/o - ot tettek ki.

5. sz6mri mell6klet

fel0jit5sra fordltott tisszeg t26. 326 eFt - ot tett ki, amely 83.
12. 6vben (42.72I eFt).



6. szSmri mell6klet

A 2013. 6vben teljesitett 1 . 273 eFt 2, 4o/a - kal maradt el a 20t2.6vben teljesitett 136.
473 eFt - t6l. A seg6lyek: lomdny5b6l a 62, t o/o - ot az aktiv korriak ellSt6sdra, !L,7 o/o -
ot a lak5sfenntart6si t5 9, 3 o/o -ot pedig a ny6ri gyermek6tkeztet6sre fordiltott
osszeg tette ki. Onkormd
programban: e c6lra 3.

k a 2013. 6vben is ered,6nyesen pSly5zott a szociSlis tfizifa

Tov6bbra alacsony szi

eFt osszeget forditottunk (onkormdnyzati onr6sszel egyUtt).

temet6si seg6ly,
maradt a 100 o/o - oS onr6szt ig6nyl6 seg6lyek (Stmeneti 6s
) kifizet6se: minddsszesen 336 eFt a teljesit6s.

Az Onkorm ilnyzat

8. szSmri mell6klet

k 2013. 72. 3L. napj6n nyilvdntartott brutt6 6rt61<e 700.
703 eFt volt, amely 78. 7 eFt dsszeggel magasabb dsszeg mint a 20t2. 6vi zdr6 adat
(621. 886 eFt). Az egyes vagyonelemek szdmSban (forgalomk6pes, forgalomk6ptelen 6s
korlStozottan forgalom ) nem tcift6nt v6ltoz5s (mindk6t 6vben: 863 darab). A

'lStozottan forgalomk6pes vagyoneleme(ke)n - az Altal6nosvagyonnoveked6s oka er

Iskola 6pi.ilet6n - beruh5z6s volt.

K6rem, hogy a z6rsz6 rendelet-teryezetet t6rgyalja meg 6s hozza meg dont6s6t.
. napSaj6kaza, 20L4. 6prilis hir

alaoi6n:

1. t5rsadalmi hat5s: A z6rszdmad6si rendeletben foglaltak v6grehajt6sdval az
a teleprjl6sen 6l6k helyzet6nek javit6sdt (fejleszt6se(onkormdnyzat el6seg

int6zm6nyek Stalakft5sa, ,). A szociSlisan rdszorul6 t6rsadalmi r6tegek tdmogatdsSban
, cinkorm6nyzati lakdsok b6rbeaddsa, stb).el6rel6p6s tort6nt (

2. gazdasSgl, hatSs: A rendeletben foglaltak v6grehajtdsdnak kolts6gvet6si
hatdsdt az el6terjeszt6s taftalmazza,

3. kiirnyezeti 6s kiivetkezm6nyei : nem relev5ns

4. Az adminisztrativ befolySsol6 hat6sa: A z6rszlmaddsi rendeletben foglalt
p6nziigyi,- szSmviteli 6s
adminisztratlv feladatok
szeruek szdmdra.

szoci5lis el6irdsok v6grehajt6sa a szakmai, ulgyint6z6si 6s
rehajtdsdban tcibbletfeladatokat jelentettek a kdlts6gvet6si

5. A jogszabiily megal sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmarad5s5nak
v5rhat6

= 
A z1rszilmadSsi rendelet megalkotSsdt szljks6gess6 teszi az

melynek elmaraddsa torv6nyess6gi mulasztdsnak sz6mit, amiMow. 6s az Aht. et6irSs-ai
td mogatds megvonds6val

6. A jogszab5ly a sziiks6ges szem6lyi, szeruezeti, tSrgyi 6s
p6nziigyi felt6telek: A rz6madSsi rendeletben rogzitettek v6grehajt6sdhoz a szem6lyi,

felt6telek rendel kez6sre 5l lta k.tdrgyi, szeryezeti 6s

A rendelet-teruezet figyelembe vettrik a jogszabSlyszerkeszt6s16l sz6l6

t. rezh')

6t12009. (xr.14.) rRM el6ir6sait.



Saj6kaza Kiizs6g On
iinkormf nyzati rendelel;e

Saj 6kaza Kdzs6g Onkornr
meghatflrozott eredeti j
pontj 6ban meghatrlrozott fe

(l) Az onkormrlnyzat
zfirszdmadilst

hagyjaj6v6.

(1) Az <inkorm6nyzat

A k6pvisel6-testiilet az
szerint fogadja el:

(I) Az cinkormrinyzat be
j6v6.

(2) Az dnkorm6nyzat 2(t1

tartalmazza.

(3) Az dnkorm6nyzat 6ltel
el.

@) Az <inkormiiny zat pol
illetve <inrill6an mtikcid<i

a 3. 6s az 4. szfumt mell6

(5) A k6pvisel6-testiilet a

mell6kletnek megfelel6err

(6) Az dnkorm6nyzat 201
mell6kletek szerint illlapilj

(1) A k6pvisel6-testiilet
fi zet6si kritelezetts6gek telj

(2) Az <inkormdnyzat j
6vi el6ir6ny zatokon tdrtdno gondoskodni kotelesek.

K6pvisel6 - testiilet6nek 12014. (.... ) szfmri
2013. 6vi p6nziigyi terv v6grehajtdsfr6l

TERVEZET

k6pviselo-testtilete az Alaptoweny 32. cikk (2) bekezrl6s6ben
i hat6skrir6ben, az Alaptcirv6ny 32. cikk (1) bekezd6s f)

eljrirva a kdvetkez6ket rendeli el:

1.$

visel6-testtilete a 2013. 6vi kolts6gvet6s v6grehajt6srir6,l sz6l6

19. 547 eFt Kiilts6gvet6si bev6tellel

. 171 eFt Kiilts6gvet6si kiad6ssal

09. 180 eFt helyesbitett p6nzmaradvf nnyal

ljet az 1. sz6mir mell6klet tarlalmazza.

2.S

yzat 2012. 6vi zinszhmadhsSt r6szletesen a kovetkez6k

6s felrijit6si kiad6sait az 5. szitmri mell6klet szerint hagyja

6vi bev6teleit 6s kiad6sit m6rlegszenien a 2. szhmi mell6klet

k<jzvetett t6mogat6sok cisszeg6t a 6. mell6klet szerint fogadja

hivatal6nak, valamint az onillloanmrikod6 6s gazd6lkod6,
tsdgvet6si szervek. bev6teli 6s kiad6si ellirilnyzatainak telj esitds6t

foglaltaknak megfelel6en hagyj a j 6v6.

Its6gvet6si szervek pdnzmaradvhnyflt 6s annak felhasznSlttsftt a7.
'ja j6v6, illetve enged6lyezi.

. clecember 31-i 6llapot szerinLti vagyonkimutatdsdt a 8. sz6mri
meg.

3.$

ja az lnkormhnyzat jegyzojet, hogy a plnzmaradvrinyt drinto
is6t biztositsa, illetve kis6rj e figyelemmel.

6s a k<ilts6gvetesi szervek vezetoi apltzmarudvanynak a2013.



A k6pvisel6 - testiilet
elfogad6srir6l a

rendelet kihirdet6s6t

Ez arendelet a kihirdet6s6t

Stefan L6szI6
polg6rmester

A rendelet kihirdetve: 201

4.$

itja az dnkormrinyzat jegyz6j6t, hogy a k6lts6gvet6si besz6mol6
v6ny j6vahagyott 0sszeg6r6l a kcilts6gvet6si szervek vezetoit a
15 napon beliil irdsban 6rtesitse.

s.s

k0vet6 m6sodik napon l6phat6lyba,

T6th Abel
jegyzo

T6th Abel
jegyz6

r]ap



                                                               Kimutatás 
                                  Sajókaza Község Önkormányzatának Címrendjéről 
 
                                                                                                         1.számú melléklet 
  

Címszám Alcímszám Szakfeladat szám                 Cím illetve alcím neve 
I.  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

            
 

381103 
522110 
562912 
562913 
680001 
841402 
841403 
841901 
841913 
869039 
869041 
811000 
882122 
890443 
960302 

 Községi Önkormányzat 
 

Települési hulladék kezelés 
Utak hidak üzemelt. karbantart. 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Lakásingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
Közvilágítás 
Város és községgazdálkodási szolgálás 
Önk. és Társ. elszám. 
Önkormányz .elsz.ktgvet.szerveivel 
Egészségügyi szolgáltatás 
Család-és nővédelmi eü. gondozás 
Építmény üzemeltetés 
Átmeneti segély 
Startmunka Program 
Köztemető-fenntartás és műk. 

II.  
 

1 
2 

  3 
4 

 
 

841126 
841112 
882111 
882113 

Községi Polg. Hiv. 
 
Önk. és társ. ált.végrehajtó igazg.tevékenysége 
Önkormányzati jogalkotás 
Önkormányzati szociális támogatások 
Lakásfenntartási Támogatás 

III.  
 

1 
 

 
 

851011 

Óvodai nevelés 
 

Óvodai nevelés, ellátás 

IV. 1 
 
 

910502 
 

Radvánszky Kult és Könyvtás 

V  
 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

881011 
889201 
889924 
889921 
889922 

Szociális és gyermekjóléti ell. 
 

Idősek nappali ellátása 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
Családsegítés 
Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 

 



Megnevezés Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés

I. Saját bevételek I.
Intézmény műk. bevétel 12 279     26 318     27 326     
Helyi adók 32 325     32 325     50 296     

Önkormányzatok költségvetési támogatása 256 256   323 144   323 281   
Működési célú pénzeszk. átvétel
TB finanszírozás 8 718       8 718       9 068       
Működési célú pályázati pénzeszköz 40 278     127 038   107 303   
Működési célú pénzmaradvány 7 732       7 732       7 754       
Előző évi kieg. 142          
Működési bevételek összesen: 357 588   525 275   525 170   
Függő bevétel

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II.
Fejlesztési célú pénzmaradvány 86 322     86 322     86 172     

Értékpapír 200e.,Befektetési jegy 200          200          
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -               90 095     108 205   

Fejlesztési bevételek összesen 86 522     176 617   194 377   
444 110   701 892   719 547   

Adatok EFt-ban

BEVÉTEL KIADÁS

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2. sz. melléklet
K I M U T A T Á S

Sajókaza Községi Önkormányzat
2013. évi beszámoló  MÉRLEG 



Megnevezés Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés

Működési kiadások
Személyi juttatás 113 138   172 811   173 830   
Munkaadót terhelő járulék 30 455     37 371     37 672     
Dologi kiadás 142 099   147 086   112 889   
Társadalom és szociálpolitikai
juttatás (segélyek) 81 182     135 113   133 273   
Műk. célú pe.átadás,ÁHT-n kívül 16 898     18 002     25 181     
Működési célú tartalék 6 899       31 880     

Működési kiadások összesen 390 671   542 263   482 845   

Fejlesztés kiadásai
Beruházás 50 621     55 216     56 516     
Felújítás - 79 695     69 781     
Felhalm.pe.átadás 2 818       2 818       
Felhalm.tartalék - 21 900     
Részvény vásárlás. - - 29            
Fejlesztési kiadások összesen 53 439     159 629   126 326   

444 110   701 892   609 171   

Adatok EFt-ban

KIADÁS

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2. sz. melléklet
K I M U T A T Á S

Sajókaza Községi Önkormányzat
2013. évi beszámoló  MÉRLEG 



Megnevezés
Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj.

I. Községi Önkormányzat össz.:6 230       20 269   21 984   32 325   32 325   50 296   
1. Utak, hidak üzemelt. karbantart.-               -             -             -             -             -             
2. Óvodai intézményi étkeztetés-               -             -             
3. Iskolai intézményi étkeztetés-               -             -             
4. Lakásingatlan bérbeadás, üzemeltetés4 500       4 500     4 803     
5. Önkorm.igazgatási tevékenység-               669        160        
6. Város és községgazdálkodási szolgálás930          14 300   15 906   -             
7. Önk. és Társ. elszám.-               -             -             32 325   32 325   50 296   
8. Finanszírozási műveletek-               -             -             
9. Téli közmunka -               -             -             

10. Család-és nővédelmi eü. Gondozás-               -             -             
11. Épitmény üzemeltetés-Iskola800          800        963        
13. Közmunka start. -               -             
14. Köztemető fenntartás és műk.-               -             
II. Községi Polg. Hiv. össz.:200          200        -            -            -            -            
1. Önk.és társ. igazgatási tevékenysége200          200        -             
2. Önkormányzati jogalkotás-               -             
3 Önkorm szociális tám-               -             
4 Lakásfenn támogatás-              -            

III Óvodai nevelés. -              -            -            -            -            -            

IV Radvánszky kult és könyvtás100          100        86          -            -            -            

V Szociális és gyermekjóléti ell. össz.:5 749       5 749     5 256     -            -            -            
1. Idősek nappali ellátása-               -             50          
2. Gyermekjóléti szolgáltatás-               -             
3. Családsegítés -               -             
4. Szociális étkeztetés4 549       4 549     4 068     
5. Házi segítségnyújtás1 200       1 200     1 138     

Összesen: 12 279     26 318   27 326   32 325   32 325   50 296   
Pénzkészlet 113 209   

KIMUTATÁS
                                                                                                                                                  Sajókaza Község Önkormányzat 2013. ÉVI BESZÁMÓLÓ bevételeiről

Intézmény működési bevételei Helyi adók



Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti

200    200    143    191 796   323 144   323 281   103 598   
-         -         -         -               

200    200    143    20 420     
191 796   323 144   323 281   64 460     

18 718     
 

-               

-         -         -         -              -              -              -              

-         -         -         -              -              -              -              

-         -         -         -              -              -              9 858       

-         -         -         -              -              -              -              

200    200    143    191 796   323 144   323 281   113 456   

KIMUTATÁS
                                                                                                                                                  Sajókaza Község Önkormányzat 2013. ÉVI BESZÁMÓLÓ bevételeiről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Közp.feladat finanszírozás Működéi célú pénze.átvétel



3.sz.melléklet

Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei.

125 898   106 729   -         90 095   108 205   91 960   91 960   

-               

-               -               -             -               91 960   91 960   
20 532     6 585       90 095   108 205   

17 322     17 322     
18 718     13 496     

69 326     69 326     -         -             -               
-               -               
-              -              -         -            -              1 344     1 344     

1 344     1 344     

-              -              -         -            -              105        105        

9 858       9 642       -         -            -              104        104        

-              -              -         -            -              541        541        
541        -             

135 756   116 371   -         90 095   108 205   94 054   94 054   

KIMUTATÁS
                                                                                                                                                  Sajókaza Község Önkormányzat 2013. ÉVI BESZÁMÓLÓ bevételeiről

Működéi célú pénze.átvétel Felhalmozási célú pénze.átvétel Pénz- maradvány



Adatok E Ft-ban

Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj.

91 832   426 109   683 891   702 470   
-              -              -              
-              -              -              
-              -              -              

4 500       4 500       4 803       
-              669          160          

91 832   113 510   106 460   107 881   
288 581   466 096   488 367   

-              -              -              
-              17 322     17 322     

18 718     18 718     13 496     
800          800          #ÉRTÉK!

-              69 326     69 326     
-              -              -              

1 344     1 544       1 544       1 344       
1 344     1 544       1 544       1 344       

-              -              -              
-              -              -              
-              -              -              
-              -              -              

105        105          105          105          
-              -              

104        10 062     10 062     9 832       
-              -              

541        6 290       6 290       5 256       
-             541          -              50            

-              -              -              
-              -              -              

4 549       4 549       4 068       
1 200       1 200       1 138       

93 926   444 110   701 892   719 547   
függő bevétel 13 593     

KIMUTATÁS

Pénz- maradvány Összes bevétel



Kiadás
                                                         Sajókaza Község Önkormányzat 2013. BESZÁMOLÓ  kiadásairól 

Megnevezés Személyi 
kiadás

Munkaadót 
terh. kiadás

Dologi 
kiadás

Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti
I. Községi Önkormányzat össz.: 10 667  72 698  74 636  2 845  12 913  13 390  103 304  
1. Utak, hidak üzemelt. karbantart. -  -  -  -  -  2 439  
2. Óvodai intézményi étkeztetés -  -  -  -  -  -  10 200  
3. Iskolai intézményi étkeztetés -  -  -  -  -  -  19 482  
4. Lakásingatlan bérbeadás, üzemeltetés -  -  -  -  -  -  1 560  
5. Közvilágítás -  -  -  -  -  -  4 460  
6. Város és községgazdálkodási szolgálás -  -  405  -  110  32 413  
7. Önkormányzati jogalkotás 3 162  3 068  432  661  -  
8. Önkorm.Igazg.tevékenység 7 680  9 430  2 500  2 693  -  
9. Bérpótló támogatás -  4 912  4 912  -  717  717  -  
10. Téli közfoglalkoztatás 1 620  1 614  218  218  
11. Egészségügyi szolgáltatás/ügyelet/ -  -  -  -  -  -  -  
12. Család-és nővédelmi eü. Gondozás 5 733  6 070  6 388  1 534  1 534  1 740  11 515  
13. Építmény üzemeltetés/Iskola/ 4 934  4 968  4 506  1 311  1 311  1 050  13 110  
14. Települési hulladék kezelés -  -  -  -  -  -  2 025  
15. Közmunka -  44 286  44 313  -  6 201  6 201  6 000  
16. Átmeneti segélyek -  -  -  -  -  -  -  
17. Köztemető fenntartás és műk. -  -  -  -  -  -  100  
II. Községi Polg. Hiv. össz.: 42 667  30 846  30 630  11 565  6 873  6 872  12 400  
1. Önk.és társ. igazgatási tevékenysége 31 825  30 846  30 630  8 638  6 873  6 872  12 200  
2. Önkormányzatok szociális t 10 842  -  -  2 927  -  -  200  
3. Lakásfenntartási támogatás -  -  -  -  -  -  -  

Kiegészítő Gyvt.Óvodáztatási tám.

III óvodai nevelés 26 628  28 166  28 012  7 348  7 349  7 349  3 999  

IV Radvánszky Müv és könyvtás 10 591  16 280  15 875  2 826  4 012  4 013  12 718  

V Szociális és gyermekjóléti ell. össz.: 22 585  24 821  24 677  5 871  6 224  6 048  9 678  
1. Idősek nappali ellátása 4 519  4 568  4 569  1 248  1 248  1 072  893  
2. Gyermekjóléti szolgáltatás 3 200  4 572  4 226  833  1 120  1 120  112  
3. Családsegítés 3 425  2 520  2 397  892  765  765  997  
4. házi segítség nyujtás 11 441  13 161  13 485  2 898  3 091  3 091  918  
5. Szociális étkezés -  -  -  -  -  6 758  
6 Családsegitő.gyerm Társulás

Mind összesen kiadás 113 138  172 811  173 830  30 455  37 371  37 672  142 099  
közfoglalkozt

-  



4. sz. melléklet
Pénzeszköz 

átadás
Felhalmoz 

kiadás Tartalék

Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj. Eredeti
118 455  84 878  18 998  43 499  48 983  52 939  136 849  121 311  6 899  
2 439  918  -  -  -  -  -  -  -  
9 690  8 484  -  -  -  -  -  -  -  

18 168  12 051  -  -  -  -  -  -  -  
1 560  861  -  -  -  -  4 445  4 445  -  
4 460  4 721  -  -  -  -  -  -  -  

45 368  30 188  12 320  12 054  18 976  52 939  116 959  99 428  6 899  
-  -  -  -  31  -  -  -  -  
-  448  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  

624  622  
-  -  4 578  6 348  6 174  -  -  -  -  

11 515  8 337  -  -  -  -  -  500  -  
13 110  12 439  -  -  -  -  -  -  -  
2 025  249  -  -  -  -  -  -  -  
9 396  5 237  -  -  -  -  15 445  16 938  -  

-  -  2 100  25 097  23 802  -  -  -  -  
100  323  -  -  -  -  -  -  -  

9 630  10 166  79 082  109 616  109 471  500  500  592  -  
9 430  9 993  -  -  -  500  500  592  -  

200  173  65 541  93 000  92 854  -  -  -  -  
-  -  13 541  15 691  15 644  -  -  -  -  

925  973  
3 999  3 513  -  -  -  -  380  4 052  -  

5 324  5 460  -  -  -  -  -  371  -  
-  

9 678  8 872  -  -  -  -  -  -  -  
943  1 064  -  -  -  -  -  -  -  
112  153  -  -  -  -  -  -  -  
947  879  -  -  -  -  -  -  -  
918  712  -  -  -  -  -  -  -  

6 758  6 025  -  -  -  -  -  -  -  
39  

147 086  112 889  98 080  153 115  158 454  53 439  137 729  126 326  6 899  



4. sz. melléklet Adatok E Ft-ban
Össz.: Létszám

Mód. Ei. Telj. Eredeti Mód. Ei. Telj.
53 780  -  195 652  438 194  343 003  6  

-  -  2 439  2 439  918  
-  -  10 200  9 690  8 484  
-  -  19 482  18 168  12 051  
-  -  1 560  6 005  5 302  
-  -  4 460  4 460  4 721  

53 780  -  104 571  228 161  148 997  
-  -  -  3 594  3 760  
-  -  -  10 180  12 571  
-  -  -  5 629  5 629  

-  2 462  2 454  
-  -  4 578  6 348  6 174  
-  -  18 782  19 119  16 965  2  
-  -  19 355  19 389  17 995  4  
-  -  2 025  2 025  249  
-  -  6 000  75 328  72 689  
-  -  2 100  25 097  23 802  
-  -  100  100  323  
-  -  146 214  157 865  157 930  13  
-  -  53 163  47 559  48 085  13  
-  -  79 510  93 200  93 027  -  
-  -  13 541  15 691  15 644  -  

925  973  
-  -  37 975  46 413  42 926  13  

-  -  26 135  25 997  25 718  4  

-  -  38 134  40 723  39 594  16  
-  -  6 660  6 759  6 702  2  
-  -  4 145  5 804  5 499  2  
-  -  5 314  4 232  4 041  2  
-  -  15 257  17 170  17 288  10  
-  -  6 758  6 758  6 025  -  

39  
53 780  -  444 110  701 892  609 171  52  

függő kiadás 10 760  66  
-  



Eredeti 
előirányzat

Önkormányzat STARTMUNKA -          
Kazánprogram -          
          Motorfűrész -          
          Biomassza kazán -          
          Apríték tároló -          
          Apríték tároló tervezési díja
          Kazán elhelyezéséhez bontási munkálatok
Közút program -          
         Aszfaltvágó -          
Illegális hulladék program -          
         Bontókalapács -          
        Áramfejlesztő
Mezőgazdasági program
        Komplett fóliasátor
        3 vasú függ.ágyeke
        Szárzúzó
        T.függ.tárcsa
        16.fogasborona
        Homlokrakodó+Raklapvilla
        Kanál
Belvizes program
         Pacsány patak mederrendezés, tervdokumentáció
Polgármesteri Hivatal 500     
          3 db számítógép 300     
          2 db nyomtató 200     
          Riasztó rendszer bővítése -          
Radvánszky Béla Kultúrház pályázat -          
         1 db asztali számítógép -          
         2 db notebook -          
Iskola Energetikai pályázat 5 895 
Svájci Együttműködési program (Leader pályázat) 34 035 
Napköziotthonos Óvoda Építés 10 181 
Érdekeltségi hozzájárulás Víziközmű Társulat 2 828 
Szennyvíz beruházás
Okt.Int.Fejlesztése/Konyha.Tornaterem/
94 hrsz Rákóczi u föld terület vásárlás
Támop. 6.1. pályázat Egészségrenevelés

K I M U T A T Á S
Sajókaza Községi Önkormányzat beruházás és felújítás kiadásairól 2013.ÉVI 

2013. 



Támop. 3.1.pályázat Óvodai eszközbeszerzés
Önkormányzatok beruházás és felújítás kiadásai össz: 53 439 



5. számú melléklet

Módosított 
előirányzat Teljesítés

11 329 16 505 
7 570 8 468 

220 220 
6 350 6 350 
1 000 1 000 

0 298 
0 600 

572 572 
572 572 
541 795 
541 495 

300 
1 961 5 985 

0 1 651 
0 361 

1 278 1 278 
495 495 

0 237 
0 1 775 

188 188 
685 685 
685 685 
500 711 
300 267 
200 324 

0 120 
496 371 
158 158 
338 338 

64 318 68 554 
34 035 4 445 
10 181 4 052 
2 828 29 

18 708 
6 607 8 274 

60 
500 500 

K I M U T A T Á S
Sajókaza Községi Önkormányzat beruházás és felújítás kiadásairól 2013.ÉVI 

2013. 



4 117 4 117 
137 729 126 326 



Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 65 341   82 783     
Tüzifa támogatás -             3 524       
Lakásfenntartási támogatás 13 541   15 644     
Ápolási díj,időskorú járadék,szoc.segély -             7 078       
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200        400          
Átmeneti segély 300        300          
Temetési segély 400        400          
Köztemetés 400        400          
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 000     1 000       
kieg gyermek védelmi 10 551     
Nyári étkeztetés -             12 446     
Óvodáztatási támogatás -             560          
Közgyógy -             27            
Szociális segélyek összesen 81 182   135 113   

Önkormányzat által folyósított segélyek részletezése
2013.  évi BESZÁMOLÓ



6. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Teljesítés

82 783           
3 524             

15 644           
6 518             

413                
120                
150                
66                  

471                
10 551           
12 446           

560                
27                  

133 273         



 
 

2013. évi beszámoló 
Egyszerűsített pénzmaradvány felhasználásához 

 
                                                                                                                               7 sz. melléklet 
                                                                                                                            Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgy év 
1. Záró pénzkészlet 93.408 113.209 
2. Egyéb aktív és passzív pü.-i elsz. Záró egyenleg         -1.598         -4.029 
3. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
     Módosított  

 
91.810 

  

     109.180 

4. Finanszírozásból származó korrekció     150           0 
5. Módosított pénzmaradvány        91.960     109.180 
- ebből fejlesztési pénzmaradvány         

     81.960 
91.725 

            Működési pénzmaradvány        5.638 
 

      17.455 

 
 
Fejlesztési célú pénzmaradvány:                      82.124 eFt 
            Ebből: kötelezettséggel terhelt pm                                                    
                        
                       Svajci alapú tám.pályázat                                              34.422 e Ft 
                       Startmunka (kazán pályázat)                                               881 e Ft 
                       Garancia fedezet bizt. szla                                               1.519 e Ft 
                       KEVIÉP TELJ GARANCIA                                         14.338 e Ft 

Fejlesztési célú szabad pénzmaradvány                        30.964  e Ft 
  

                             
Működési célú pénzmaradvány  :                                                      27.056 e Ft 
               Ebből:  
                         Normatíva  2013 évi visszafizetés                                6.574 e Ft   

Téli közmunka elöleg                                                   14.878 e Ft                                                                                                                                                                                                                               
Szabad pénzmaradvány                                                  5.604 e Ft   

 
 
 
 
                                                                                     
                                                                   
  
 
. 
                         
 



Br. Ér-
ték

Nettó
érték

Br. Ér-
ték

Nettó
érték

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 320865 246074 447319 393092 93341
   I. Immateriális javak 5931
     1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
     2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
     3. Vagyon értékű jogok 5546
     4. Szellemi termék 385
     5. Immateriális javakra adott előlegek
     6. Immateriális javak értékhelyesbítése
   II. Tárgyi eszközök 320865 246074 447319 393092 87410
     1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ér-
         tékű jogok 253384 178593 447319 392092
     2. Gépek, berendezések és felszerelések 69787
     3. Járművek 17623
     4. Tenyészállatok
     5. Beruházások, felújítások 49086 49086
     6. Beruházásokra adott előlegek 18395 18395
     7. Állami készletek, tartalékok
     8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
   III. Befektetett pénzügyi eszközök 229
     1. Egyéb tartós részesedések 229
     2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő ér-
         tékpapír
     3. Tartósan adott hitel
     4. Hosszú lejáratú bankbetétek
     5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
     6. Befektetett pénzügyi eszközök érték-
         helyesbítése
   IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kon-
        cesszióba adott vagyonkezelésbe vett
        eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK 151913
     I. Készletek
     II. Követelések 26662
     III. Értékpapírok
     IV. Pénzeszközök 113141
     V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12110
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 320865 246074 447319 393092 245483
D) SAJÁT TŐKE
E) TARTALÉKOK
     I. Költségvetési tartalékok

Forgalomképtelen

Törzsvagyon
Korlátozottan fo-

galomképes

A 7/2014.(IV.25.) rendelet 13. melléklete

Vagyonkimutatás
2013. év

Megnevezés

Egyéb vagyon

Br. Ér-
ték



     II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK
     I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
     II. Rövid lajáratú kötelezettségek
     III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN



33337 861525 672503
5931 333

333 5546 333
385

33004 855594 672170

700703 571685
26300 69787 26300
6704 17623 6704

49086 49086
18395 18395

229 229 229
229 229 229

151913 151913 151913

26662 26662 26662

113141 113141 113141
12110 12110 12110

185479 1013667 824645
697298

109112 109112
109112 109112

Nettó
érték

Br. Ér-
ték

Nettó
érték

A 7/2014.(IV.25.) rendelet 13. melléklete

Vagyonkimutatás
2013. év

Egyéb vagyon Összesen



2096 2096

2096 2096
16139 16139

127347 824645



T5rgy; Saj6kaza Kozs6el
jelent6se

A Magyarorszdg helyi
(3) bekezd6se szerint a

kontrollrendszeft
fo116sok szabSlyszerfi ,
(4) bekezd6se szerint
a bels6 ellen6rz6s
m6dszertani ftmutat6k

370120rr. (xrr. 31.)
6ves ellen6rz6si

sz6khelye szerinti

V6gezetUl ugyanezen
vonatkoz6 6ves el

kolts6gvet6si szeryek
ellen6z6si jelent6st -

a2

Saj6kaza Kozs6g

I.

il.

III.

mfikod6shez szUks6ges i felt6teleket a TSrsulSs biztositotta,

EL6TER,ESZTES

3. napirendi pont t5ryyal6s5hoz
Saj6kaza Kiizs6g K6pvisel6 - testiilet6nek 2014. 6v 04 h6 29.

napjSn taftand6 iil6s6re

2013i. 6vre vonatkoz6, 6ves osszefogla16 ellen6rz6si

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

szi:16 20tt 6vi CDOC(IX. torv6ny 119. 5 - Snak

k6teles - a jogszabSlyok alapj6n meghatdrozott - bels6
i, amely biztositja a helyi onkormdnyzat rendelkez6s6re 5116

rsSgos, hat6kony 6s eredm6nyes felhasznSl6s6t.
jegyzl koteles gondoskodni - a bels6 kontrollrendszeren beltil -

az Sllarnhdztart6s6rt felel6s miniszter 6ltal ktizz6tett

helyi onkormSnyzat bek;6
szeruek ellen6rz6s6r6l is;.

a nemzetkozi belsr5 ellen6z6si standardok figyelembev6tel6vel. A

ellen6rz6se keret6ben gondoskodni kell a felUgyelt k6lts6gvet6si

TovSbb5 a kolts6gvet6si szeruek bels6 korntrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen6rz6s6r6l sz6l5

rendelet (a tovdbbiakban: Bkr.) 56. 5 (8) bekezd6se alapjdn az

a tSrsulSs munkaszeruezeti feladat6t ell6t6, vagy kozos

feladatell6tds eset6n €l :6st v6gz6, int6zm6nyi tSrsulSs eset6n az inrt6zm6ny

Sltal kiielolt kolts6gvet6si szeru vezet6je az egyes

onkormSnyzatok zlrszit hatdridej6re, de legk6s6bb mdrcius 20-ig az 6rintett
jegyz6 r6sz6re megkUldi,
testtj let el6 terjeszthesse.

azt a polgSrmester a zilrszlmaddssal egyidejfileg a k6pvisel6-

49. S (3a) bekezd6se szerint a polgSrmester a t6rgy6vre
jelent6st, valamint a helyi onkorm6nyzat felligyelete alii tartoz6

ellen6rz6si jr:lent6sei alapjSn k6szltett 6ves osszefogla16

6vben ez Sprilis h6nap
j6v6hagydsra.

t5rgy6vet ktivet6ien, a z1rsz1madlsi rendeletteruezettel (20t4.
utols6 napja) egyidejfileg a k6pvisel6-testrilet el6 terjeszti

A fentieknek megfelel6eln el6terjeszt6s hdrom r6szb6l 5ll:

A K. V. T. O. l(. . Bels6 Ellen6rz6si csoporWezet6 6ltal k6szitett 20t3. 6vi
iisszefoglal6 jelent6s.

6s int6zm6nyein6l egy6b kiils6 ellen6rz6 szelek
vizsg5latai,
a Pol95 Hivataln5l 6s dnkorm5nyzat int6zm6nyein6l a jegyz6 6s a
polgSrmester elrendelt 6s lefolytatott vizsg5latok.

a) A Bels6 ellen6rzdsi

I. PONT

yseg bemutatisa
r6sz6re a bels6 ellen6rz6si tev6kenys6get - a Tdrsul6si

Tandcs a 3/2008. (I.
Vonz6skorzete Tobbc6l0

7.) sz6mrl hat5rozata lapjSn - 2013. 6vben Kazincbarcika 6s

Onkormdnyzati Klist6rs6gi Tdrsul5s bels6 ellen6rei v6gezt6k. A



A bels6 ellen6rok 2013
j6v6hagyott Bels6 Ellen6r

OnkormSnyzata - a t25l
ellen6rz6si terve n6gy vi;

polgdrmester 6s jegyz6 k
bels6 ellen6rz6s elv6gr
Stad6sra kerriltek.
A bizonyoss6got ad6 tevt
el6zetesen megki.lldott
el6k6szitett6K akad5lyo:
tev6kenys6g megval6su lt.

6vben az ellen(irz6si tev6kenys6get a TdrsulSs Elnoke Sltal

isi K6zikonyv 6s Munkaterv alapj5n v6gezt6k. Saj6kaza Kozs6g

)12. (X. 30.) sz. 0K. lratSrozattal elfogadott - 2013. 6vi bels5
g6latot tartalmazott. Az iratkezel6s 6s iratt5rozds ellen6rz6se a
5s6re Str.itemez6sre kertilt. A fennmarad6 h5rom vizsg6latot a
te, az ellen6rz6si jelent6sek a iegyz6 6s a polgSrmester r6sz6re

-.nys6g v6gz6s6t el6segitette, hogy az ellen6rziitt tertiletek - az

rdegyz6k alapjdn a vizsgSlat lebonyolitdsSt megfelel6en
t6nyez6k nern merrlltek fel. Szliks6g eset6n tandcsad6

Ellen6zds megneve,zE e. ielentds iktatdszii ma EllenSrzds tipusa lelentds iitaddsa
Saj6kazai Telepiil6siiz
Szolg6ltat6 Nonprofiit
szab5lYoss6q5nak elle

:meltet6 6s
(ft. gazd6lkod5sa
r6rz6se (18-5/2013.)

P6nzugyi-
szab5lyszerfis6gi
ellen6rz6s

2013. 03. 18.

A Napkdziotthonos
kapcsol6d6 szakfeli
6/2013.)

lda tev6kenys6g6hez
lok vizsg5lata (51-

P6nzi.igyi-
szabSlyszer[is6gi
ellen6rz6s

2013. 09. 26.

A kiizbeszerz6sei lefolytat5sAnak szabSlyszerfis6gi
ellen6rz6s

20L3.12, 10.

b) A bels6 kontrclln
A bels6 ellen6rok a viz
szabSlyszerfis6g6nek,
novel6se 6rdek6ben, a

- a Saj6kazai Telepii

Feltigyelf Bizottsiig felr
- A Fe[igyel6 Bizotl
- A Feliiovel6 Bizoti

1Z

;zer m ii kcid4sd n e k 6 ft6 keldse
rt sor5n rogzitett megdllapft5sok alapjSn, a bels6 kontrollrendszer
udasdgoss5g5nak, hat6konysSgSnak 6s eredm6nyess6g6nek
ibbi javaslatokat fogalmaztSk meg :

zemeltet6 6s Szolg5ltat6 Nonprofit Kft'-n6l

Ugyrend szerinti gyakorisSggal tort6n6 osszehiv6sa,
ti gyrendj6nek beterjes zt6se az Al a pi!t6 r6sz6re elfogaddsra.

; p vis e | 6- tes tti I e te fe / d
r jogviszony5nak rendez6se.
z5si szab5lyzatd nrak elfogadSsa.
;6gi szerz6d6s feliilvizsg6lata, a 2013. 6vi Kozhasznti szerz6d6s

rrbantart6shoz-fehijilt6shoz felhaszn5land6 tSrgyi eszkozoket az

)lts6gvet6s6b6l szerezze be.
wizsgdlati kotelezetts6g torl6se az Alapft6 okiratb6l.

ap l6trehoz5sa, ahol az StlSthat6sSggal kapcsolatos; adatok

ys6gb6l szlrmaz<5 bev6tel ndvel6se.

d5n6l:
rntSrgyak selejtez6se a vonatkoz6 szabSlyzat el6irSsi szerint,
Cafet6ria szab6lyzat k6szit6se.
'61 m5solat k6sz[t6se az Int6zm6ny r6sz6re,

b) Alapift5 dnkormdnyz
- PE ljgyvezet6 igai
- A T6rsas6g javad
- 20t2.6vi Kozhat

megkot6se.
- A 100 eFt felet

onkormdnyzat sa'

- Megfontoland6 a

c) A Tdrsasdg feld
- A Kft. rdsz5re

megjelenithet6k.
- A vSllalkoz6si tev

- a Napkiiziotthonos
1. Az elhasznSl6dott t,

2. Az Int6zm6nyn6l or

3. A tdpp6nzes igazoli

rt

ti

iiSt



- az dnkorm6nyzat
1.

2.
3.
4.

osszhangj5nak

A bels6

c) Az intdzkeddsi
Ad ellen6rz6si
melyeket a bels6
jelent6sekre kiadott

2.A

1.

Saj6kaza honlapjSn ia

A kozbeszerz6si
A hirdetm6nyek
A k6pvisel6-testtilet

kontrol ltev6kenys6geK
rendszer) a vizsg6lt tertj
megfelel6en mfikodnek.

elj5r6sai tekintet6ben :

i terv r6s a kozbeszerz6si szabSlyzatkiizz{t6tele.
ka pcsolatos kdzz6t6tel i kotelezetts6g teljesit6se.

el6ift hat5rid6n beliili feladdsa.
utalt diSnt6sek eset6ben a Szabiiyzat 6s a gyakorlat

elemei (klntrollkornyezet, kockdzatkezel6si rendszer,

form6ci6s 6s kommunik5ci6s rendszer, 6s nyomon kovet6si
tekintet6ben - a feltdrt hiSnyossSg p6ttds6t figyelembe v€ve -

6120t3. ikt. sz5m0 el
megval6sultak.

kijelol6se) a m
3. A Radv6nszky

Igazgat6s5g
ellen6z6st. Az

II. PONT

Napkoziotthonosi
folytatott le herl

a Magyar Allamkincstdr B-A-Z Megyei lgazEat6sSga
ni ellen6rz6st :U013. 11. 20. napjdn. Az ellen6rz6s c6lja a

kolts6gvet6si
onkorm6nyzati

3. szdm( nrell6klete alapjdn a 20t2. 6vben ig6nybevett

iinkorm5nyzatu
:(va hozziljitruliisok vizsg6lata volt. A vizsgSlat eredm6nyk6ppen
78. 333,- Ft visszafizet6si kotelezetts6ge keletkezett, amelynek

2013. 6v 12. h6 1 . napjdn eleget teltunk.
s Ovod5n5l a B-A-Z Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g

Kazincbarcikai i Kirendelts6ge tartott helyszini ellen6rz6st 2-014. 10.

h6 02. 6s 08 az Ovoda mindk6t 6ptrlet6ben, Az ellen6rz6s c6lja a

l6tesitm6nyek v6delmi jogszab6lyokban 6s hat6sSgi enged6lyben foglaltak
vizsg6lata volt. Az ellen6rz6s sordn feltdrt hiSnyossdgok (pl.:6rv6nyesril6s6nek

elektromos szabvdnyoss6gi feh.ilvizsgSlata, meneki.il6si 0tir5ny
hat5rid6re p6tolva lettek,

megval6sul6sa
tett javaslatokra a jegyz6 int6zked6si terveket k6szftett,

elfogadott. A 1B-6i2013. 6s 65-6120L3 ikt, szdmil ellen6rz6si
tervek megval6slt6sa k6s5bbi id6ponthoz kotott" Az 5t-

jelent6sre k6szirLett int6zked6si terv feladatai 2013, 6vben

KultfrhSz 6s KonyvtSrn6l a B-A-Z Megyei Katasztr6fbv6delmi
ncbarcikai Katasztr6fav6delmi Kirendelts6ge tartott helyszini

len6rz6s c6lja a l6tesitm6nyek tfizv6delmi jogszabSlyokban 6s

hat6s5gi engedt! foglaltak 6ru6nyesuil6s6nek vizsgSlata volt. Az ellen6rz6s sor6n

felt5rt h (pl.: T[izriad6 Terv 6ves gyakoroltat6sSnak hi6nya, menektil6si
teljes korfi ki6pit6se, stb...) p6tlSsa a megadott hatdrid6ben0ti16nyjelz6

megtort6nt, am a hat6sSg helyszini ut6ellen6rz6s sordn gy6z6ddtt meg 2013.

december h6 2Cl. n.

4. A Saj6kazai
kapcsolatos

Hivataln6l a TAKARNET rendszer 2012. 6vi hasznSlatdval

el6irdsok betartdsSt 6s adatfelhasznSlSs6t ellen6rizte az

Edel6nyi JSrdsi ivatal. A helyszini ellen6rz6s id6pontja 2013. 6v 03. h6 26. napja

volt. Az meg5llapitSst nem tett, jogszab5lys6rt6st nem Sllapfltott meg.

5. A B-A-Z Megyei ivatal Szoci6lis 6s Gy6mhivatala 2013. mSjus h6 20. napjSn

tartott helyszfrri ellen6rz6st a Nappali SzociSlis Kozpont 6s Gyermekj6ldti
ellen6rz6s c6lja a Gyermekj6l6ti Szol96lat bfinmegel6z6si

ellen6rz6se volt. Az ellen6rz6s sor5n felt6rt hi5nyossdgokat a
Szolg6latdnSl.
tev6kenys6g6nerk
megadott hat6ri megszuintett6k, igy a Szoci6lis 6s GySmhivatal 2013. j0lius h6

15. napj6n v6gz6s6ben az elj5r6st megszllntette.



nyhivatal Szoci6lis 6s Gy5mhivatala folytatott le helyszfni
h6 20. napji6n a Nappali Szocidlis Kozpont 6s Gyertnekj6l6ti

c6lja a Gyermekj6l6ti Szolg6lat szakmai tev6kenys6g6nek
ellen6rz6s soriin nem t6rt hi5nyoss5g5t, by a SzociSlis 6s

Gy6mhivatal 201,3 j0lius h6 11, napjiin kiadott v6gz6s6ben az elj5rdst megszr.lntette.

1. Feltlgyeleti ell

III. PONT

keret6ben a jegyz6 Sltal tizenegy alkalommal tort6nt, meg az
OnkormSnyzat 6s int6zm6nyeinek banki - 6s hdzip6nztdri forgalmSnak ellen6rz6se

t1l2}t3. iktat6sziim0 szdmrir t6j6koztat6k. A feltSrt hiSnyossSgok
korrigSlva lettek.

(322012013-

- kev6s kiv6tellerl
Fel[igyeleti keret6ben a jegyzS Sltal hat
P6nzkezel6si S: el6ir6saival osszhangban -
(316s/2013- 1s93 12, iktat6szSrn0 jegyz6konyvek.
(hi5ny, tobblet) mutatkozott.

HATAROZATI JAVASLAT

iilet6nek ....12014.
rozata Sai6kaza

Onkorm6nyzat 2,013. 6vi 6ves osszefoglal6 ellen6rz6si jelent6s

A B-A-Z Megyei
ellen6rz6st 2013.
Szolg5lat6n6l. Nz

ellen6rz6se volt.

7.

alkalommal kerrilt sor - a
p6nztdrrovancs ferlv6tel6re

A'd. ellen6rz6sek sorSn elt6r6s

Tdrw: Saj6kaza
elfosad6sa

nyzat 2013. evre vonatkoz6, 6ves dsszefoglal6 ellen6rz6si
testiilet az elol:.efesztdsnek megfelel6en elfogadja, arz abban

foslaltakat tudomSsul

Felel6s: T6th Abel j
Hatr[rid6: -

K6rem a hatdrozati i elfogadds6t a T. K6pvisel6 - testiJlett6l.

20t4.04. t4.

StefSn L6szl6
pol96rmester

Saj6kaza K<izs6g Ontrr

jelent6s6t a K6pvisel6
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény életében a 2013 év jelentős átalakulást hozott. 2013. június 01. 
alapítási és 2013 . szeptember 03. bejegyzési dátummal létrejött és megalakult  a 

 
Dédestapolcsány-Mályinka-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális 

Központ IntézményfenntartóTársulás 
 

A társulás által közösen fenntartott intézmény: Sajókazai Nappali Szociális Központ 
 
Az intézmény a társulás valamennyi tagja részére biztosítja 

 

 házi segítségnyújtást             

 családsegítő szolgáltatást 

 gyermekjóléti szolgáltatást 
 
Kizárólag Sajókaza Község közigazgatási területén biztosítja a szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását. 

 
Alkalmazott munkamódszerek: 
 
A Szociális Központ által alkalmazott munkamódszerek között megtalálható az egyéni esetkezelés, a csoportos 
szociális munka, a közösségi szociális munka és a team munka. 
 
Mivel az intézmény több szolgáltatást biztosít, a vezető értekezletek alkalmával (havi egy, szükség esetén több 
alkalommal, ill. a folyamatos kapcsolattartáson keresztül) a munkatársaknak lehetőségük nyílik az aktuális problémák 
megbeszélésére, azok közös megoldására.  
 
Az alábbiakban szakfeladatonként kerül bemutatásra a feladatellátás, az intézményben.     

  

Idősellátás 

 
 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
A házi segítségnyújtás magában foglalja az ellátottak saját lakásukon történő gondozás minden olyan módját és 
tevékenységeit, melyet az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni már nem képes. 

A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell az igénybevevő gondozási szükségletét. A segítségnyújtást a 
szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi négy 
órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az ellátást igénylőt az intézményvezető 
tájékoztatja a bentlakásos intézmény igénybevételének lehetőségéről. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, azonban 2013 évben térítésköteles. Az ellátást igénylő  kérelmére biztosítjuk. 
Amennyiben az ellátását igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.  

Tárgyi feltételek 

A gondozónők részére Sajókazán számítógép, nyomtató és internetvonal, állnak rendelkezésre. A társult településeken  
az irodai és szakmai munkához az eszközöket a Szociális Központ biztosítja (fénymásolás, fax küldés, nyomtatványok, 
stb) 
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Személyi feltételek: 

Szociális gondozók: 6 fő főállású gongozó 4 fő részmunkaidős gondozó 1 fő vezető gondozó. Az intézmény vezetője 
szakvizsgázott szociális munkás. A részmunkaidős gondozókat a kistérségben foglalkoztatjuk.  A jogszabályban előírt 
képesítésnek megfelelő a képzettségük. 
 
 Gondozott csoportunk általános jellemzőit a következőkben tudom összefoglalni. 
 
 
 

TELEPÜLÉS Gondozási 
naplóban szereplő 
látogatások száma 

Átlag 
gondozotti 

létszám/nap 

 Igénylők száma 
      összesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mályinka 
Dédestapolcsány 
Szuhakálló 
Sajógalgóc 
Sajóivánka 
Sajókaza 
 
 
Összesen: 

 
1660 
2347 
1897 
1617 
751 
6227 

 
 

14499 

 
6,6 
9,33 
7,56 
6,44 
2,99 
24,8 

 
 

57,72 

 
7 
10 
7 
10 
2 
31 
 
 

68 

 
2013 évben összesen 77 főt láttunk el, évközben ellátása  26 főnek szűnt meg, az ellátásba 21 fő került be. Az átlag 
életkor   77,03 év, 93 éves a legidősebb ellátottunk a”legfiatalabb” gondozottunk 64 éves ő pszichiátriai beteg,  A nemek 
arányát vizsgálva 15 férfi és 52 női gondozott van. Gondozási szükségletük átlagosan 1,5óra, de találunk közöttük 4 
órás gondozásra szorulókat is. Betegségeik a következőképpen alakulnak. Magas vérnyomásban szenvedők aránya 
62%, ízületi fájdalom, mozgásszervi problémák 87%, de előfordul másodlagos vakság, cukorbetegség, demencia, 
depresszió, tumor, agylágyulás, inkontinencia, agyvérzés utáni állapot,amputáció,de magas a szív és érrendszeri 
elváltozások száma. 

a NemzetiRehabilitációs és Szociális Hivatal TAJ alapú ellátotti nyilvántartó rendszert működtet A     
rendszer kidolgozásával az NRSZH célja az volt, hogy kiszűrje azokat az ellátást igénybevevőket, akik több 
ellátótól is igénybe veszik ugyan azt a típusú ellátást,illetve az jelezze ezek összeütközését.  A napi ellátotti 
regisztrációs kötelezettségének az intézmény maradéktalanul eleget tesz. 
 
NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK KLUBJA: 
Személyi feltételek: 1 fő szociális gondozó 
 
Idősek klubjaiban a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek tartózkodnak. 
 
Az ellátottak számának alakulása:  
 
 A szolgáltatást 2012 év végén 27 fő vette igénybe az ellátást  2013 évben a záró létszám 23 fő. Évközben az új ellátott 
6 fő, a megszűnt/elhunyt, más ellátásba került/ gondozottak száma 10 fő.  Az étkezést 23–en kérték, de ők sem minden 
napra. Gondozási napok száma 6040 ebből kifolyólag a napi átlaglétszám 24.02 fő. Az átlagéletkor 64.43 év, a nemek 
arányt vizsgálva 15 férfi és 8 nő ellátottunk van. 
 
A klub állandó szolgáltatások megszervezésével segítik a látogatók életét, valamint lehetőséget biztosít időszakos 
programok bekapcsolódásába is. A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló rendezvények között lehetőség nyílik a 
kultúra ápolására, az egészséges, illetve környezettudatos életmódot hangsúlyozó találkozások, előadások 
szervezésére.  Tavasszal „krumpli lángos parti”-val egybekötött Nőnapi köszöntést, nyári időszakban, a klubban 
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közös bográcsozást, az ősz beálltával szalonnasütést szerveztünk, amik az intézmény kertjében történnek. Az idős 
ellátottjaink szívesen ünneplik klubtársaikkal névnapjukat, születésnapjukat és a különböző ünnepeket is A 
mentálhigiénés gondozás folyamatos, a hozzátartozókkal való kapcsolattartáshoz szintén segítséget nyújtunk (levél, 
telefon). Az intézményben tartja heti rendszerességgel klubfoglalkozásait az „Őszirózsák Nyugdíjas Asszony Klub” 
A tárgyi feltételek tekintetében nagy figyelmet fordítunk a berendezések állagának megőrzésére.  
 

ÉTKEZTETÉS 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza 
meg. Étkezésnél lehetőség van helyben fogyasztásra, elvitel lehetőségének biztosításával és az étel házhoz történő 
kiszállításával.  Az évben új szolgáltató biztosítja az ebédet. 
   
Ebéd adagok 
 
Helyben fogyasztja:        5693                    / Idősek Klubjában étkezők/ 
Elvitellel                            276 
Összesen:                      5969                 napi átlag ebéd  23.7 adag   
 
 
 
Kiszállítással étkezők: /  Házi gondozásban részesülők kapják így az ebédet./ 
 
 
Ebéd adag:                    5079             napi átlag ebéd  20,36 adag 
 
Érezhető negatív változás, egyre kevesebben igénylik az étkezést. Oka lehet a szolgáltató váltás is és a konkurencia 
megjelenése / Pántlikás Csárda volt Bíró Csárda/ szolgáltatása. 
 
 
A tárgyi feltételek tekintetében nagy figyelmet fordítunk a berendezések állagának megőrzésére.  
 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS 

 
 
Az 1993. évi III. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, kötelező települési önkormányzati 
feladatként írja elő a Családsegítő Szolgáltatás működtetését. A szolgáltatás biztosítása a Gyermekjóléti Szolgálattal 
együtt, Sajókaza, Petőfi út.7sz. alatti  szépen felújított   irodájában heti 3 alkalommal történik. Hétfő-péntek 8-tól 12 
óráig,szerdai napokon 8- 12-ig 13-15.30-ig.  A társult településeken a szakmai programban meghatározottak szerint 
nyújtjuk a szolgáltatást 
A kliens körünk jellemzői 
 

 35 év felettiek adják a klienseink zömét 

 ügyfeleink2/3-a 8 osztállyal,vagy kevesebbel rendelkezik 

 A többségük tartós munkanélküli illetve nyugdíjas 
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 Jellemző az alacsony jövedelem, eladósodás, elszegényedés 

 Szenvedélybetegség, mentális, pszichés problémák 

 Munkaképesség csökkenése (megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek benyújtása) 

 Egyéb egészségügyi problémák 

 Családi kapcsolatok rendezetlensége 
A családgondozás igénybevétele önkéntességen alapul, térítésmentes, a település lakói bármilyen problémával 
fordulhatnak a Családsegítő Szolgálathoz. Ha a kliens problémája helyi szinten nem kezelhető, illetve meghaladja a 
szociális szakember kompetenciáit egyéb intézménybe, szakemberhez ( pszichológus) való irányítással is segítséget 
nyújtunk. Az adminisztratív feladatokon túl a családsegítő szolgáltatás összetett feladatokat lát el. Többek között 
magában foglalja az életvezetési és egyéb tanácsadást, információnyújtást, tájékoztatást az igénybe vehető 
ellátásokról. A kliens egy adott problémával érkezik hozzánk, ezt osztja meg a családgondozóval. A családgondozás 
folyamán aztán kiderülhetnek más problémák, illetve az alapprobléma elemzésénél mélyebb okokra lelnek, és azt kell 
kezelni. Gyakori, hogy egészen más jellegű lesz az esetkezelés, mint amit a hozott probléma alapján várni lehetett 
volna.  
 
Családsegítés 2013. forgalma 
 

A szolgálatnál megfordult kliensek száma 780 fő 
Forgalomszám 1399fő 
Azon esetek száma ahol a szakmai tevékenység egy 
találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le 

227 fő 

Ügyintézés 460 fö 
Információ nyújtás 167fő 
Foglalkoztatással kapcsolatos problémák 126 fő 
Anyagi problémák 412fő 
Családi-kapcsolati problémák 60fő 
Több probléma együttes előfordulása 280 

                                                                                              Forrás: Nappali Szociális Központ Családsegítő szolgálat statisztika 
 
 
A forgalmi napló alapján problématípus szerint visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen problémával keresték fel a 
Családsegítő Szolgálatot. A napi ügyfélforgalom ez évben is jelentős volt.  
 

Szolgálatunk a legtöbb esetben a hivatalos dokumentumok beszerzésében és azok kitöltésében nyújt 
segítséget, mint például a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, családi támogatási ellátások, 
személyi okmányok igénylése, végrehajtással kapcsolatos ügyintézések. 

 

 

A 2013 as évben jelentős volt  a csoportokban végzett munkánk. Szociális és mentálhigiénés /WÉK/csoport a 

munkatársaknak és a jelzőrendszeri tagoknak  nyújtott segítséget, a résztvevők meghatározott, a mindennapi   
életben alkalmazható készségeket sajátíthattak el.  Önsegítő csoport/ munkanélkülieknek/  A foglalkozások célja 

az volt ,hogy konkrét információkat, ismereteket nyújtsanak, valamint  annak felismertetése ,hogy saját erejük és 
tudásuk nélkül nem tudnak javítani a helyzetükön, hiszen sokan teljes egészében az államtól vagy az önkormányzattól 
várják sorsuk jobbra fordulását. Mediáció: Problémamegoldó foglalkozás jelentése: közvetíteni, békíteni. 

 

Csoportokban végzett családsegítő tevékenység 
 

 Csoportokban történő esetkezelés jellege 
 

Csoportok száma  Résztvevők száma 

1 Szociális és mentálhigiénés /WÉK/ 3 22 

2 Önsegítő csoport/ munkanélkülieknek/ 5 150 

3 Mediáció                  10  45 

 Összesen: 18   217 
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GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, a gyermekek és fiatalok testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető 
tényezők mielőbbi felismerése és a veszélyeztetetés megszüntetése. A legfontosabb cél, amiért a gyermekjóléti 
szolgáltatás létrejött, a gyermeki jogok védelme.  
 A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, 
illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében: folyamatosan 
figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálatnak koordináló funkciója van a gyermekekkel kapcsolatban álló intézmények között, illetve 
fontos szerepe van a prevenció területén.  

Évente egy alkalommal a törvény által előírtak szerint konferenciát tartunk a jelzőrendszer tagjainak, minimum 6 
alkalommal, illetve, ahogy a problémás esetek megoldása kívánja szakmaközi megbeszélést tartottunk. Problémás 
esetek alkalmával esetkonzultációt és esetkonferenciát hívunk össze az érintett szakemberek, illetve az érintett család 
részvételével. 

A gyermekjóléti szolgálat munkája négy fő tevékenységből áll össze: 
           a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése 
- a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében végzett munka  
A veszélyeztetettség okainak részletezése: 
Gyermeknevelési problémák: 

Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta, drogfogyasztás, valamint a 
tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell 
segítséget nyújtani számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a 
családgondozó beavatkozása. Szintén probléma a családban, hogy sok a gyermek, a szülő nem tud kellően oda figyelni 
az iskoláskorú gyermek iskolai előmenetelére. Nem tudja nyomon követni, gyermeke mivel tölti szabadidejét, mert 
energiáit leköti a többi, kisebb gyermekek gondozásával járó teendők.  
Családi konfliktus: 

A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével jelzi a problémát, ami 
inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás. 
Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív viselkedést mutat iskolában, utcán, 
otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen formája nem marad rejtve, mert a jelzőrendszer tagjai a probléma 
megjelenését követően a lehető leghamarabb jeleznek. 

  

Szülő vagy család életvitele, valamint anyagi természetű problémák: 

Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele.   
Nagyon sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, 
ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a 
családok életét nehezíti a meggondolatlan gyermekvállalás is. A szülők nem gondolják át, hány gyermek gondozásáról, 
neveléséről tudnak megfelelően gondoskodni. Túlzsúfoltak a lakások, szemetesek, elhanyagoltak a lakókörnyezetek. 
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Egyéb: 

 Nagy problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való 
részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne, de ők maguk sok esetben 
tehetetlenek, esetleg egyetértenek a lógással. Sajnos nem tekintik értéknek a tanulást, szakma megszerzését, sok 
esetben az általános iskolai tanulmányok befejezését sem tartják fontosnak. A kamaszlányok 14-15 éves korban 
gyermeket vállalnak, így tanulmányaikat a legtöbb esetben nem folytatják. 
A gyermekek egyre fiatalabb korban válnak bűnelkövetővé. A deviáns, társadalom ellenes viselkedések már egészen 
fiatalkorban, a kis kamaszkor elején jelentkeznek. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szülők az esetek 
többségében szintén az agresszív viselkedés tanúsításában látják a problémák, konfliktusok megoldását.   
 
STATISZTIKAI ADATOK 

 

 
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt problémák típusa szerint: 
 

Szolgáltató tevékenység megnevezése Kezelt problémák száma 
Anyagi, megélhetési 705 

Gyermeknevelési 876 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 5 

Magatartászavar, teljesítményzavar 209 

Családi konfliktus 57 

Szülők, család életvitele 468 

Szülői elhanyagolás 156 

Családon belüli bántalmazás 0 

Fogyatékosság, retardáció 4 

Szenvedélybetegségek 22 

Összesen 2681 
                                                                                              Forrás: Nappali Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat statisztika 
 
 
Prevenciós szolgáltatások adatai 

Megnevezés Szakmai tevékenységek 
halmozott száma 

Szolgáltatásban 
részesülők 

halmozott száma 
Játszóház 4 246 
Klub, csoport/ Baba- Mama; Kamasz 40 200 
Korrepetálás 10 10 
Iskolai szünidős foglalkozások 10 82 
Összesen 64 538 

 
Játszáházak: 
A Sajókazai Nappali Szociális Központ munkatársai a TÁMOP- “Családi Közösségi Kezdeményezések és Programok 
Megerősítése Szuha-, Bán-Sajó-, és Rudavölgyben” című pályázat keretében, Sajókazán kívül a társult településeken  

is meg tudta szervezni a játszóházi programjait. Vadnán és Galgócon a gyermeknapi rendezvényhez kötődve, 
Szuhakállóban a karácsonyi ünnepeket megelőzően. Múcsonyban  Családi Napot szerveztünk a három völgy 
lakóinak ,melyen a Sajókazai családok szép számmal részt vettek. 
Klub csoportjaink:  

 2013évben 

Alapellátás keretében ellátott 69 fő 

Védelembe vétel keretében ellátott 66 fő 

Szakellátásban élő 26 fő 

Utógondozás 1 fő 

2013-es évben bűncselekmény 
elkövetése miatt gondozásba kerülő 

gyermekek száma 

 
38 fő 

Ebből gyermekkorú 8 fő 

Összesen: 200 fő 
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Családi/szülői klubfoglalkozás:(Baba- Mama) Meghitt szeretetteljes hangulatban az igényekhez igazítva folyt a 

tevékenység. A településen tevékenykedő védőnők is segítettek a szervezésben, s hasznos tanácsokkal látták el a 
szülőket. 

Kamaszfoglalkozás: Az életút című foglalkozást 14-19 év közötti kamaszoknak szerveztük. Tapasztalataink alapján 

a legveszélyeztetettebb korosztály a kamaszoké. A tanácsadás során különböző önismereti kérdőíveket, 
teszteket töltöttünk ki, amellyel a kamaszok, önismeretének bővítését, reális pályaválasztási döntését 
segítettük elő. Sokszor érzelmi nehézségeinek kezelésében, személyes problémái megértésében kaptak 
segítséget, olykor megoldást. A csoportos forma biztosította a problémák hatékony kezelését. 

 Családi Gazdálkodási csoport: A lakosság gazdasági öngondoskodási képessége nem megfelelő szintű. Az egyének 
vagy családok téves vagy megalapozatlan döntései komoly terheket rónak a családokra, az önkormányzatokra a 
szociális ellátókra. A prevenciós munka a legtöbb családsegítő szolgálatnál elmarad az anyagi és a humánerőforrás 
hiánya miatt. Ezért kiemelkedő jelentőségű a pályázati program keretében megvalósuló tréning ismeretátadással, 
valamint az egyéni tanácsadás a családi gazdálkodás témakörében.   

A képviselő testületre bízom az eredményesség megítélését és köszönöm a munkatársak lelkiismeretes munkáját. 

 

Összegzés: 

Az utóbbi években a szociális feladatokat ellátó intézmény tárgyi feltételei jelentősen javultak, köszönhetően a 
különböző pályázati lehetőségeknek és az ahhoz biztosított önkormányzati támogatásoknak 
A tárgyi eszközök tekintetében szinte minden szolgáltatás rendelkezik a legszükségesebb irodai infrastruktúrával, de 
számítógép, nyomtató, fénymásoló fejlesztése, beszerzése, cseréje mindig szükséges. A beszerzésnek alapvető 
indoka, hogy a folyamatos jogszabályi változások az adminisztráció terén egyre nagyobb terhet rónak a szolgáltatókra./ 
TEVADMIN ,kenyszi számítógépes jelentési rendszer , minden szolgáltatási területen, térítési díj program átvétele./ 
A gondozási szükséglet vizsgálatának kérelméhez csatolni kell meghatározott iratok – pl. leletek– másolatát, a 
szolgáltatásokhoz többféle formanyomtatvány kitöltése, nyilvántartások vezetése szükséges, amelyekhez jelentős 
segítséget nyújt a számítógépes háttér. Elengedhetetlen továbbá a fénymásoló is, mert a gondozási szükséglet 
vizsgálatát követően az értékelő adatlap egy másolati példányát a megállapodást  az ellátott részére át kell adni. 
Az intézményben mind az idős ellátások, mind a családsegítés és a gyermekjólét kapcsán nagy figyelmet fordítunk a jó 
színvonalú, minőségi szolgáltatás közvetítésére, az ellátottak jogainak érvényesítésére, a társult települések lakosainak 
a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatására. 
  Összességében elmondható, hogy az intézmény dolgozói  a rájuk nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő 
szakmai színvonalon látják el. A  jogszabályokban előírtak szerint működünk, elmondható, hogy a jelentős jogszabályi 
változásokat átvettük, a változtatásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a lehetőségekhez képest a 
szolgáltatások folyamatos fejlesztésére törekszünk. Az ellenőrzések, a jogszabályi változások és az adminisztrációs 
terhek sokasága ellenére a szolgáltatások folyamatos működése biztosított. 
 
Kérem Önöket a Sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolójának megvitatására, majd annak elfogadására.  
 
                                                                                                        
       Tisztelettel :   
 
 
                     Juhász Lászlóné  
        intézményvezető
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CXX[. torvdny
figyelembev etelev el az a iak szerint

l. A szabillyzat celja: elosegitse a 2009. 6vi CXXII. torvdny 5.g (3) bekezd6s6ben
meghathrozott, Saj Kozsdg onkorm6nyzata l}}Yo-os tulajdon6b an hll6 Saj6kazai Nonprofit
Kft. (tov6bbiakban: T v ezetb tiszts6 gvise 16 ire 6 s fe liigye lo bizottsirgi tagtr air a vonatkoz6
iavadalmazfn. valami t a jogviszony megsziin6se esetdre biztositott juttat6sok m6dj6nak,
m6rt6kdnek. f6bb el k, azok rendszerdnek szab 6ly ozhsht.

2. A szabdlyzat szemilyi kiterjed:

(1) T6rsas6g elso i v ezet(5jere: az igyv ezetore (a tov6bbiakban: iigyvezeto),
16 Bizotts6g a tageir a es elnok6re (a tovSbbiakban : tiszts6gvisel6k).(2) a TSrsas6g Fel

3. A szabdlyzat hatdlyar

mely kdsziilt a konulaj

A szem6lyi alapb6r
noveked6si mdft6knek

Uj iigyvezet6 kinevez6se e

fi gyelembev6tel6vel tcjrtdrni

6llo gazdashgi
i alapjhn, a

azigyvezeti5 es a
az igyvezet(5 rn
eset6nj516 juttatd
azigyvezetoi juta fi zet6si felt6teleire illetve

JAVADALMAZASI SZABALYZAT

t6rsas6gok takar6kosabb mrikod6s6rol sz6l6 2009. evi
'217312003. (VII.29.) Korm. hatfirozatban foelaltak

:ts6 gvi selok j av adtilmazlsi
aviszonv6nak. valamint a

elveinek szab 6ly ozhshr a
tiszts6 gvi sel ok me gbizatiisa megsziintet6se

mris j uttatdsa felt6teleire

(l)
(2)

(3)
(4) azigyvezeti|kdl gt6rites6n ek szab 6ly oz|s|r a.

il.
vonatoz6

l. Az

l,I. Az iigyvezet6 szemr! alapb6re

Az igyvezeto egyhavi s

keresete egytizenketted6r
lyi alapb6re legfeljebb aMagyar Nemzeti Bank elnoke tfirgyevi osszes

az egynegyede lehet.

A K6pviselo-testiilet 6ve kiilon hat6rozatban |llapitja meg, hogy - a T6rsas6g vagyona (saj6t t6ke,
itds nett6 arbev6tele, a foglalkoztatottak lfitszdma, jovedelemtermeloosszes eszkdz). az erte:k

k6pessdge 6s a kozs6g 6 betoltott jelent6s6ge alapjhn - mennyi az igyvezeto szem6lyi
alapbdrdnek ir6nvad6

legfeljebb a TSrsas6gra fuilnyado Stlagkereset-fejleszt6si /bdrtomeg-
Io szhzalekos m6rt6kkel novelhet6.

n a Thrsashgndl kialakult javadalmazhsi kategoria irhnyado m6rtdk6nek
az i gyr e zeto s zem 6 lyi al apb drdn ek a me gSllap itils a.



Rendkivi.il indokolt
valamint a vdros szem
Kdpviselo-testiilet eltdrh et

1.2. Az iigyvezet6 jutalm

Az igyvezet6ndl a T
megval6sit6s6t elosegit6,
drvdnyesiteni.

A jutalom feltdteleinek
maxim6lis m6ft6kdt, a teli
szervet.

A feladatok ki6rtdkel6se

Jutalom kifizetdst kiz6r6
fenn az iizleti 6v vdg6n,
azigyvezet6.

Azigyvezeto munkavis

Eves szinten a maxinrd
vonatkoz6an meg6llapitott

Az iizleti terv
alaptev6kenysdge
eredmdnyessdgdt,

1.3. Az iigyvezet6 mu

1.3.1. Az iigyvezet6 munL

A K6pvisel6-testiilet kiz;d
(munkaviszony l6tesit6se,
ide6rtve a v6gkieldgitdst tls
j o gszab 6ly ettol e lt6r6en

Az id,gy v ezeto munkavi szon

1.3.2. A munkaviszony nn

I.3 .2.1 . Hatfirozott ido
m6ftdkben illethetik mes a
lehet.

1 .3.2.2. Hatdrozatlan idejii
Nem jogosult azonban
nem 6rtve az egeszsegig'.yi
magatartishval ftigg ossze.

| .3 .2.3 . Hatlrozatlan idejl;
felmond6si id6 30 nap,haa
alkalmatlans5got - a k6 ivel, vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartilsilval fiig! osszel

a T6rsas6g
tj6b6l fontos
TrirsasSgnSl

speci6lis helyzetdre, m6s egy6b kciri.ilm6nyekre tekintettel,
tevdkenysdg vegzese esetdn egyedi m6rlegel6s alapjln a

kialakult j ovede lmi kate g6ria sz6 I s6 ertek6tol.

adott 6vi iizletpolitikai es gazdas6gi cdlkitriz6seinek
ony, kolts6gtakar6kos mrikoddsre osztonzo ifialmazilsi

eredm6nyes
formdt kell

a Tiirsas6g
szhrmaz6

ghathrozftshra egyedileg keriilhet sor. A kitiiz6s tartalmazza a jutalom
itend6 feladatokat, az drt6kel6s iddpontj6t, a kifizetdsr6l dontenijogosult

az elszilmolils azizleti evetlezfiro m6rleg elfogad6sakor tortdnik.

yezokent kell figyelembe venni, ha a T6rsas 6gnak lejhrt konartozfusa 6ll
ve ha nem kesziti el a jutalom felt6teldiil kitfiiott feladatok on6rt6kel6s6t

dv kozben tcirt6no megszrin6se esetdn jutalom nem fizetheto.

san eldrhet6 jutalom osszege az igyvezeto besz6mol6si idoszakra
6romhavi brutt6 alapb6re m6rt6k6ben kertilhet me g6llapit6sr a.

olyan l6nyeges kortilm6nyt, amely ttikrozitartalma
kcilts 5

tovi"}:bft
.oss6g6t, jcivedelmezos6g6t, penzigyi mriveleteib6l
irozza aTirsashg ktilso szemdlyek 6ltali megitdl6s6t.

6si felt6teleinek megha t6r ozhsa

y6nak l6tesit6se, munk6ltat6i j ogkiir gyakorldsa

unkaviszony eset6n az igyvezet6t azMt. szerinti v6gkiel6git6s illeti meg.
el6gitdsre, amennyiben a munkiiltat6 rendes felmondrisfnuk indoku - id"
lkalmatlans6got - a k6pessdgeivel, vagy munkaviszonnyal kapcsolatos

unkaviszony esetdn a felmond6si ido legfeljebb hrirom h6nap lehet. A
unk6ltat6 rendes felmond6sdnak indoka - ide nem 6rrve azeg6szs6giigyi

lagos hat6skorebe tartozik az alapvet6 munk6ltat6i jogkor gyakorl6sa
: gsziintetd se, munkaszerzodds m6do s it6sa, j av ad,almaihs me ga iiap i t6sa -pb dijazhst, illetve juttatdst is) a T6rsasiig iigyvezetdje felett, kiv6ve, ha

lkezik.

a lehet hatftrozott id6re sz6l6, illetve hathrozatlan ideiu.

t6se eset6n jfrri juttatdsok:

ri munkaviszony esetdn az igyvezetot az Mt. 6ltal6nos szabillyai szerinti
munkav6llal6 javhra eltdrni nem

jdrand6s6gok, ett6l a rendelkezdst6l a



szerinti tdritdsre j
hivatalos kikiildtetds tdn 150%o-os napidijra, valamint elso osztSlyri kozlekeddsi eszkoz (nem
vonatkozik a repii
biztosit6sokra,

tort6no utazhsra) ds szdll6s ig6nybev6tel6re 6s azutazilssal kapcsolatos

munkakordvel ossze sben mobi ltelefon haszn6lat6r a.
onk6ntes nyugdijp6 thmogathsra a munk6ltato 6ltal meghathrozott m6rt6kben,
r epr ezentfrci6 s ko ltstl a munk6ltat o 6ltal me ghathr ozott m6rtdkben.

A juttatrisok a Kdpv i s e I 6 -te stiil et kiikjn h at6ro zatb an illlapitj a me g.

Abban az esetben. ha az, i s aj 6t tu laj donri g6pkoc sij a hasznillatfira rdszesiil koltsd gt6rft6sben,
a munkaszerzodes 16l rendelkezo hatfrozatnak - az egydb munkaszerz6d6si felt6telek

m6ftdk6t is.felsorol5sa mellett - tartit znia kell a gdpkocsi-haszn|lat km/h6

Az igyvezeto a nem ve:ze munkavSllalok szhmfira biztositott mdrt6kben jogosult a munk6ltato 6ltal
ttat6sokra (klilcinosen dtkezdsi hozzdjhrulils, iidiil6si kedvezmdny, szakmaibiztositott i6ldti. szoci5lis

k6pz6s, tovrlbbkdpzds ko inek t6mogat6sa).

2.7 koz6 rendel

A tisztsdgviselok dij fgy kell meg6llapftani, hogy a dijazhs m6rt6ke igazodjon a felel6ssdg
mertekehez, ne okozzon tfl nagy anyagi megterheldst a T6rsas6g szhmhra, arfinyban 6lljon a
tiszts6gviselo munkav6E; l, a TSrsas6g elozo dves gazdas6gi eredmdny6vel, a Thrsashg 6ltal
fo gl alkoztat oltak letszSn|
gazdashgi szfdr 6b an e lfo gl

al, valamint megfeleljen az adott tisztsdg t5rsadalmi elismerts6gdnek 6s a
t hely6nek szerepdnek.

A tiszts6gviselok dij irhnyado m6rl6keket (tiszteletdij) a K6pvisel6-testiilet ki.ilon hatdrozatban
|llapitja meg az al6bbi ko
A Feliigyelo Bizotts6g

figyelembe v6tel6vel.
nokdnek e jogvisz:onyhra tekintettel meg6llapftott havi dijazhsa nem

haladhatja meg a minden i kotelezo legkisebb munkab6r <jtszcjrosdt.
i e jogviszonyukra tekintettel megSllapitott haviA Feliigyel6 BizottsSg ta dijazhsa nem haladhatj a

meg a mindenkori kote legkisebb munkab6r h6romszoros6t.

A Feliigyel6 Bizottsdgi eset6ben a Thrsashgra irhnyado 6tlagkereset-fejlesztdsi/b6rtomeg-
noveked6si m6rtdknek blel6 tiszteletdij emel6s hajthat6 v6gre.

A T6rsas6g v6ge

1.3.3. Kiilts6gt6rit6sek 6s juttatisok

u
mind hivatali
gdpj6rmrivet haszn|ln
g6pkocsijSt haszn6lni

reszek6nt i
1g., mind pedig szemdlyes cdljaira a thrsasilg tulajdon6ban l6vo

a hat6lyos adojogsz.abhlyoknak megfelel6en ; v agy j ogosult saj 6t tulaj donri
ivatalos c6lokra is, ut6bbi esetben a vonatkoz6 jogszabillyok rendelkez6sei
It.

eset6n a Felligyelo Bizotts6gi tagok dijazilsa feldre cscikken a testiileti
l6ssdgi kor6nek csokken6se miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a
letek feladatainak alapvetb rdszet.

ntjhtol kezd6doerr a vezeto tiszts6gvisel6knek, tovilbbh a Feltigyelo
Its6guknak a felsz6mol6si elj6r6s megindit6sa miatti megszfin6s6vel, -

a dijazhson kivtil kiz5r6lag a tiszts6 g ellSthshval cisszeftiggo indokolt

tagok feladatkrir6nek 6s

v6selszSmol6 veszi 6t a

A feisz6mol6s kezd6
Bizotts6g tagjainak - j
dijazhs nem fizethet6.

A Feltigyelo Bizottsilg ta
koltsdgt6rit6s illeti meg.

A Feliigyelo Bizotts6g okdnek, illetve tagjainak e jogviszonyukra tekintettel a rnegbizat6s
megszrindse eset6re j nem biztosithat6.



3. Zdr6 rendelkez6s:

Jelen Szab6lyzatot a Saj
iildsdn a......

Jelen Szab6lyzat 2013. Ev
J av adalmazhsi S zab hly zzrt

Sajokaza, 20 1 3. okt6ber

azai Nonprofit Kft. Alapit6ja 2013. 6vi okt6ber h6 .....napj6n megtartott
hathr ozat|v al fogadta el.

....... h6 01. napj6varr6phatillyba, meilyel egyidejtileg a kor6bbi
ttillyhtveszti.

Saj6kaza Kiizs6g Onkorminyzata nev6ben:

Stef6n Lhszl6
polg6rmester



amely l6trej<itt

A megbfz6 neve:
Sz6khely:
Ad6szrlm:
Sz{niavezeto penzi
Szinrlaszdm:
K6pviseloje:

mint megbiz6 (atov6bbi

m6sr6sz16l

A megbizott neve:
Sz6khely:
Cegtregyzekszdm;
Ad6sz6m:
Szitnlavezet6 penzi
Szimiaszfum:
K6pviseldje:

mint megbizott (atov
felt6telekkel:

1. Megbiz6 a t<irv6n.y
megbizza a Meg
6s Szolg6ltat6 N
jelen szerz6d6sbern

2. Megbizott fentiekre

Napkrizi

Temet6
CK6

roznnszu0 sznn z6nfr,s

Saj 6kaza Kiizs6gi Onkorminyzat
37 20 Saj 6kazit, P etofi it 2.
r5726t64-2-05
Saj6vcilgye Tzrkar6kszdvetkezet Saj6kazai Kirendelts6ge
5 5 40021 | 4 1037 520-00000000
Stefrin Ldszl6, pol g6rmester

S aj 6kazai rellepiil6sii zemeltetf 6s szor griltatrf N onp rrofi t Kft.
37 20. Saj 6kaza, P et6fr it 2.
Cg.05-09-023638
23825945-2-05
Saj 6vdlgye Takar6ksziivetkezet Saj 6kazai Kirendelts66Je
5 5 40021 l -I | 0t 5 17 49-00000000
Ocsovszki Gyi5rgy, iigyvezet6

ban: Megbizott)kiizdtt a lent megjel<ilt helyen 6s idoben az alilbbi

i6n6l fogva kcitr:lezb 6s dnk6nt vflllalt egyes feladatai ell6t6s6val
fi ,'az illtala alapiLtott e gyszem6lyes S aj 6kazai Telepiil6 stizemeltet6
fit Kft.-t, amely a megbizilst elfogadja, 6s k<itelezettsdgert v61al a

tak elv6gz6s6re.

gyelemmel az alitbbi feladatokat l6tia el:

liti"sa

Kert6szeti m elv6gzdse, virdgositds, parkositils

Kdzteriiletel;
Utak, iard|k,
Yizelvezetoh, lepittik tisztitdsa k.arb antart6s a
Krizteriiletek: itdsa, karb antartds a, s iko s s6 g mente s it6 s e

Ingatlank
Polgrirmesterri ivatal

Ovoda (Papszer riti, S6lyom telepi)
Radv6nszkv Kultrirhrlz 6s Ktinyvt6r
\appali Szor:i is Kdzpont
Altal6nos Isllo
Sportp6lya
Csal6dsegft6

Kast6ly 6s Kastd:lykert

Orvosi rende
6*orm6nyzat

Zdldteriilete,k
G6pi flinyirdrs
Frigyrijtds,
Fa kivdg6s

ingatl ano k karb antarttts a, fe hij it6sa



3.

4.

5.

Megbiz6 a 2014.

Egtib:
Ont< 6 s int6zm6nye i 6ltal szew ezett rcndezv 6nyek lebonyo litdsih an v ar6
k<izremrik
K6bor6llat 6s lati tetemek elsztillitfusa

A 2. pontban '\t9z9tt cinkormrfiry zati feladatok szfnvon alas ellirtilsa 6rdek6ben
6vi kcilts6gvet6sdr6l 

22216 ...1........ (.......) rendelet6ben ftgzitett

6sszegb6l a
Tov6bbiakban a
dsszeget havi
rdszltMegbizS 6bb 20 | 4. novernber 3 1 . napj 6ig dtutarja a Megbizoi rcszerc.

Felek meg6ll abban, hogy a fenti kdzhasznu szerz6d6siik kdzris akarattalbrlrmikor m6dosfl

A jelen k<izhasznri
hatillyban, ezert
napjdig a kriz<ittrik tj szerzodest el6k6szitik 6s aliiri6k.

A fenti meg6l
K6pviselo-testtilel

13.300.000 Ft td gat6shan r6szesfti a Megbfzottat. Felek rogzitik, hogy a t6mogat6si
z6d6s alSirdsdigmdr 6tutal6sra keriilt Ft.
gbiz6 a Megbizott munkab6r 6s j6ruldkkdlts6geire es6 tdmogatiisi
ssal a tSrgyh6 5. napjfuigteljesiti. A t6mogat6si d,sszeg fe.nnmarad6

(5d6s20l4.janu6r 01. napj6t6l2014. december 31. napjdig
meg6llapodnall< abban, hogy legkds<ibb 2014. aecemUei

4s.. Megbiz6 k.dzgytildse (Saj6kaza Krizs6gi 6*orm6nyzat
) j6v6hagydsdtol ftigg6 hatdty:f..

van
31.

Jelen szerz6d6s k6t yban k6szi.ilt, melyet a szerz6d6 Felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezlt a meger6sftenek.

S aj 6kaza, 20 I 4. m6rciuri2

Megbiz6 Megbizott
Ocsovszki Gydrgy

ilg,wezet6

Steflin L6sir
pol,



Saj6kaza Kiizs6g
napirendi pont t5rgYal5s6hoz
tvrl"t K6pvisel5 - testiilet6nek 2014. 6v Sprilis h6 29'

EL6TEruESZTES

napj5n tartand6 iil6s6re

2013. 6l,i ad6bev6teleinek alakul6s516lTSrgv: Besz5mol6 az

A helyi ad6kr6l sz6l6 1

felhatalmazSsa alaPjdn

vezethet be az onkormdr
Saj6kaza K6zs6g Onko

egy speci5lis ad6 kertllt [<i

. helyi iparfiz6si ad6

. 6pitm6nyad6

. mag5nszem6lYek l'

. g6pjdrmfiad6 (a 2{

5000 Ft. A hat5lYos

Az ad6hat6s5ghoz
fennSll6 hStral6k m6rt6
6vi ad6tartoz5sokat is nta foglalja,

Az ad6tartozdsok a 201.4

m6dosulnak.
Ekkor kerulnek el6irSsra,

6vi C. W, 1.5 (1) bekezd6se rendelkezik arr6l, hogy toruenyi

onkorm5nyzai'f6pvisel6- testrilete rendelettel helyi ad6kat

i llet6kess6gi tertllet6n'
,atunuf. illeleke:;s6gi terulet6n 2013. ad66vben h6rom helyi es

mmun5lis ad6ja
3-as ad66vt5l-a q6pjSrm[iad6 ism6t megosztott ad6 lett, melynek

gvet6st, 4Oo/o-a pedig a helyi Onkormdnyzatot illeti meg')

i ad6 kiv6tel6vel --f5 szab1ly szerint 6vente ket egyenlS

r6nyzat K6pviseli5 Testlilet6nek 11/2010. (xII. 1.5, ) sz6mu

alapjdn az flllandd ipar0z6si ad6 m6rt6k9. az ad6alap 2o( ,ui

:tt helyi iparfiz6sri ad6 m6rt6ke 2OL2.6vben: 39'529' 306 Ft' A

3. n6;,. sit ft, rnely az el6z6 6vekben felgyfilt, valaminl' a 2013'

60o/o-a a kozPonti

A helyi ad6kat - az i

r6szletben: mdrcius 15-irE szeptember 15-i9 lehet megfizetni p6tl6kmentesen'

I. Helvi iparfiz6si ad6

Onkorm5nyzatunk le

Saj6kaza Kozs6gi On

ad6bev6tele ebb5l az ad6nembSl szSrmazik'

onkorm5nyzati rendelete
,pliiresi ad6 eset6n az iparuzesi ad6 mert6ke naptSri naponk6nt

t nem ad lehetSstiget mentess6g adSsSra'
ideiglenes jel leggel veg;z

Az ad6bevallSsok fel

v6llalkoz5sok valamint

fizet6si

A 2013, ad66vben o 104 db hagyomSnyos (papir alapri) bevallSs 6rkezett, amelyben

az adozok a 20L2 6vi 5l szdmoltak be.
a utSni tapasztalatunk az, hogy a gazdasitgi vSlsdg hatSsdra a

gazdasilgi t6rsas5gok r5s ai egy6ni vSllalkoz6k bev6tele-jelent6sen csokkent. A termelS
lioz6' vtttlalkoz6sok megrendel6sei lecsdkkentek, a szolg5ltatdsi

vSllalkoz5sok a teljesit6s lf"n.'tef.At csak k6s6bb kapjdk meg. Mindez az ad6bev6teleken 6s

hajland6sds alakul5s6n 1s -meS,11tatl"4f
A helyi ipar[1z6si ado uiiJ"OU.uullSsokb6l sz5mirva 36.763.751 Ft -ot irtunk el5'

m6jus 31 -i hatSrjd5vel benyrijtand6 2oI3.6vi bevallSsok alapjSn

lleWe torl6sre az elszSmol6si ktilonbozetek.

tartoz5s:43,
El6i16nyzat 35.763.7
Befolyt ad6 iisszeger:
(LO7o/o)

alakul6sa

H5tral6k m6rt6ke: !t.



2013.6vben 2 db
osszesen: 1.165,000 Ft i

megfi zet6sre kertilt, mell'
Az Ideiglenes iParfiz6si
bevezet6s6nek c6lja az,

v6gzett ipar[iz6si tev€

u, Epitm6nvad6

2007 ota vdltozatlan
6pitm6nyad6 rendelet,
lak5s c6ljSra szolg5l6 h

Az 6p[tm6nyad6 nem
megt6tel6t kovet6en az

r6szletben kell megfizetni.
Az 6pitm6nyad6 6ves
befizet6sre. A hStral6k

2073
taftoz6s:4.511

El6i16nyzat: 3' 129.8,7
Befolyt ad6 tisszege:
(55olo)
H5tral6k m6rt6ke: 700 Ft

A mag6nszem6lyek
onkorm5nyzat il
6000 Ft/ ev I adot6rg'Y '

napjdig
A jelenleg hatSlYos on

ad6elenged6snek,
Az ad6 kivett5se az on

ad6bevall5sa alapj5n to
mivel az ad6z6k nem

tobbszori felsz6l[t5s ell

vSltozSsok
eset6ben sem jelzik az

h6tral6k nagysdg5t.
Az ad6z6k sz6ma L04L,
20t3.6vben az 6ves alil
helyesbrWe a mag6n
Az ad6hat6s5ghoz bed

Az ad6hStral6k m6rt6ke: L72. 106 Ft.

2073
taftoz5s: 7.

El6ir5nyzat: 5.598'
Befolyt ad6 iisszeger:
(95olo)

ban van hatSlyban a 15/2006, (xIL 14,) sz5m0 onkormSnyzati

ly alapjSn az dnkormilnyzat illet6kess6gi terulet6n talSlhat6 nem

az adotilrgyetk, az ad6 m6rt6ke: 700 Ft I mz,

rti ad6beiallds alapj6n kerril kivet6sre, az els5 bevallSs

uOOt megSllapit6 hatSr&at m6dosit5s5ig minden 6vben k6t

enleg 38 6prllet ad6zik'
el6irSsa: 4. 642. 550 Ft volt, amelybSl 2,035,850 Ft kerult

:2.606.700 Ft.

alakul6sa

Ft
035.850 Ft

run5lis ad6ja 20a4. januSr h6 1. napjSn keriilt bevezet6sre az

i terulet6n u tzlzclo+. (vII. 9.) r rndelete alapj5n. Az ado m6rt6ke:

Az ad6t k6t egyernl5 r6szletben m6rcius 15. 6s szeptember 15'

ehet befizetni P6tl6kmentesen'
ti rendelet szerint nincs helye ad6m6rs6kl6snek vagy

Snyzat i I let6kess6gi terri let6n a I a k6i n gatla n na I rendel keztj ad6z6k

ik. Az ad6 nyilv5rrtartSsa neh6zke s, jelentSs tobbletmunk5t jelent,

tik be az ingatlanok adSs-v6tel6t, a kikrlldott ad6bevallSst

sem adjSk Ere, - illetve jelent6s k6-s6ssel teljesitik.t:uk,.3
kapcsolatoj kotelezetts6geikel-, a felgyfi16 nem val6s hdtral6k

fizet6si kotelezetts6gben bedll6 v5ltozSsokat' Mindez mergemeli a

vel egyes adozoktobb lak6ingatlannal rendelkeznek'

d6 5.-598. 345 Ft volt, az 6vek sorSn felgyfilt ad6hStral6kka'

ilyek kommunSlis ad6ja ad6nemben 7.489.320 Ft volt az el6ir6s.

16' befizet6sek osszesitett m6rt6ke 5.3L7 ' 2L4 Ft'

320 Ft
Ft
3L7,2L4Ft

H5tral6k m6rt6ke: ll'



minden 6v janu5r 31. rra
ad6kotelezetts6gben

jSig tortenik, ezt kovet6en havonta tort6nik adatszolgaltat6s az

l6 vSltoz6sokr6l.

2004. janudr 1. naPja az adozonak elegend6 az okm5nyirod5kban bejelentenie a

adatvSltozSsokat, mivel egyszeri adatrfigzit6ssel az adatok

bekerulnek
Ugyanakkor tov5bbra is

sem az elad6, sem a
akkor a tulajdon
v5ltozds utols6 naPjSig'
s6lyad6t.

A magdnszem6lYek
korUlm6nyre tekintettel n

nagy r6sze azon ad6zok I kerul ki, akikneil< nincs letilthato jovedelme'

IV. G6pj5rmfiad6

s ad6ja minden lak5sra kivet6sre kerr-ilt, 6s rossz s;zoci6lis

lehetcSs6g mentess6g re, [gy az ad6hStral6kkal rendelkez6k

;a a Kozigazgat6si 6s Elektronikus Kozszolg5ltat5sok Hivatala 5ltal

n tortenik, 
-Az 

6ves ad6ztatSs alapjSt k6pez5 adatok kozl6se

a 572.2007 6vt6l a szemelyg6pkocsik 6s motorker6kp6rok ut5n

vagyont5rgy 6ft6k6t jobban kifejezd m6don, a g6pj5rmfi

t6roiott teljlesi'tm6ny6hez, valamint a g6pj5rmfi gySrt5si 6v6hez

uszt nyerges l,ontat6, lak6 p6tkocsi eset6ben a hat6sSgi

j5tiomege-, a telrerg6pjSrmfivek eset6ben a saj5t_tdmeg novelve

k kedvezm6nyt a srilyosan mozgsskorl5tozotL szem6lyt:k

I biivi,tetten : Ll. 267. 665 Ft el6irSs talSlhat6 a g6pj5rmilad6

[iad6 bev6tel: 7. 046. 941 Ft

A g6pjdrmilad6 megSlla

szolg5ltatott adatok ala

g6pjdrmllvel kapcsolatos

2OI3.6vben azadoz6k
fizetend6 g6pjSrm[1ad6

motorj5nak KW-ban
kapcsol6dik,

2013, 6vben 11 esetberr
r6sz6re.

Az el5z5 6vek hdtrald
beszed6si szdmlSn.
20L3.6vben beszedett
Az ad6tartoz6s m6rt6ke: .220,,724 Ft

alaku16sa
2073

tartoz5s: 11.
El6ir5nyzat: 8.123

Ennek alapjdn a It ad6m6rt6k szerinti ad6alap-v5ltoz5s kovetkeztdrben az

6rt6kesebb g6pjdrmfi utd magasabb, mig a kev6sb6 6rt6kes g6pjdrmfivek utSn alacsonyabb

ad6szint 6rv6nyestil.
Az ad6 alapja az a

nyilv5ntartdsban szerePl 5

a terhelhetdseg 50 %-al'
380,- Ft.

aa6 m6-rt6t<e au ad6alap minden megkezdett 100 kg-jar utSn 1,

Az alapad6: 8.123. 809

7.665 Ft
Ft

.046.941 FtBefolyt ad6 tisszege:
(87o/o)
H6tral6k m6t6ke:

Azon ad6alanyok eset6

kezdem6nyezzik az

A g6pj5rmfiad6val
nyilvdntartdsba n, melYet
ezt dokumentdci6val
A behajtSs sordn akad6
telepul6sre, Ilyenkor az

elmarad.

akikn6l a g6pj6rmfiad6 tartoz5s az egy6vi ad6t6telt meghaladja,

rdnyiroddn?t' 
- a g6pj6rmilvek forgalomb6l va16 k.ivonSs5t'

ad6h5tral6kok jelent6s r6sze olyan g6pj5rmrj utSn szerepel a

:i tulajdonora r6g"n eladott vagy hullad6kk6nt 6rt6kersltett, de

r igazolta , illy azt a hStral6kok kozLll nem tdroljLik.

ieleit, tra'a tiitaiAonos kordbbi cim6t megtartva.kcil16zik m5s

evls aO6 ugyanrigy elSirSsra keruil, de a befizet6s jellemz6en



5.7 Egy6b bevdtelek:

E korbe a mds hat6sSgok - kulondsen a rendcirs6g- Sltal lefcrlytatott
jtdsi elj5r6si cselekm6nyek foganatosftdsa taftozik, br:le6tve
irsSg behajtdrsa 6rdek6ben tett int6zked6seket, A behajtott

eljSr6sokhoz kapcsol6d6
a helyszini birsdgok 6s a
szabSlys6rt6si 6s helyszini birsSgok az onkormlnyzat bev6tel6t k6pezik, 20L3.6vben ler6tt
birsSgok osszege: 141. Ft, Az ad6hat6slighoz be6rkezett birsdgok sz6ma kiemelkedSen
magas, A behajtSs si leginkSbb az elkcivetdk fizet6si hajland6sSgdn mrilik, mivel
azok tobbs6g6ben nem
vagyontSrggyal.

letilthat6 jovedelemmel, vagy v6grehajtds a15 vonhat6

5.2. Idegen bevdtelelt

A idegen helyrSl ( kozig birsdg, hullad6kgazdSlkoddsi bftslg, halv6delmi birsdr;, stb, )
kimutatott koztartozSsok: hajt5sa k6pezi az ad6k m6djdra tort6n6 behajtSsi tev6kenys6g
m5sik r6sz6t, Ez abban krildnbozik a szabSlys6rt6si vagy helyszr;ri bftsttgokt6l, hogy a

beszedett osszeg eg6sze, annak egy r6s;ze az azt kimutat6 hat6sdgot illeti meg. (Ez a

r6sz jellemzSen a birsSg o/o-a, de egyre gyiakoribb a 100o/o-os ardny, )

A 2013, 6vben ler6tt birsdgok osszege: 1,101.269 Ft, melyb6l az onkormdrnyzatot
4.569 Ft.megilletS osszeg m6rt6ke :

5.3, Birsdg

2013-ban nem kerrllt bir:;5

5.4. P6tt6k

K6sedelmes ad6fizet6s
k6sedelmi o6tl6kk6nt m

a jegybanki alapkamat k6tszerese kerrll felszdmitdsra
k6sedelmes nap ut5n. A k6sedelmi p6tl6kok 6w5lt6s sor5n

kerrllnek elSirdsra az
valamint
2013, 6vben 569.183 Ft

A tdrgyi felt6telek
irodahelyis6gben tort6nt,
kozpontilag

fizet6si
lmi p6tl6kot fizettek be a k6sedelmes ad6z6k.

szdmlalapjdn, m6rt6krlk igazodik az ad6tartozds nagys'5gdhoz,
hatSrid5hoz,

meg kell emliteni, hogy az rigyint6z6s 201L 6vben on5ll6
szSmit6g6p megfelel az elvdrdsoknak, az adSzdk nyilv5ntartdsSra

itott ad6programot hasz:ndlunk,
A nagy rJgyiratforgalom le hoz szriks6ges nyomtat6 az 6v nagy r6sz6ben <ll6rhet6
volt, a f6nymSsolSsi biztositottak.
Ugyanakkor a helyi ad61< rt6k6r6l, az ad6rendeletekrSl, a bevallSsi nyomtatvdnyokr6l az

uigyfelek nem tudnak td ni, ami jelenttisen megbonyol(\a az rlj vSltozSsok, vagyy adott
esetben az lj adonemek
bevezet6s6t

ilyen volt 2011 d:vben az ideiglenes ipar[1z6si ado beverzet6se)
alkalnrazdsSt.

Kozsegrinkben az ad6zAsi mor6l javitdsra szorul. Egyre gyakoribb, hogy az ad6zrik csak
kovet5en sem rendezi k ta rtozdsu kat. Megj egyzendS ugya na kkor,
onk6ntess6g hiSnySt mutatja, hanem az ad6zok rossz anyagi

ts.

felsz6lit5sra, vagy m6g
hogy mindez nem csak
helyzet6t
Az OnkormSnyzat
jogszabSly adta

i feladatai egyre ink6bb n5nek. Egyre tobb idegen szerrv 6l a

, 6s teszi 5t ad6k m6djdra tort6n6 behajtdsra tartozdsSt,
ndvekszik az Sllam Sltal egezett tartS:;drjak ad6k m6dj6ra tort6n5 behajtdsok sz6ma,

€)s

mindezen megkeres6sek g kofta eredm6nytelenr-il zdrulnak, hisz a kovetel6sek nagy r6sze



behajthatatlan.
ki5llit5sat k6rik,
Az ad6bev6telek a

ell5t5s6t eg6sz 6vben I'e
gyarapodnak, 2013,
az ad6hStral6kkal
elj5r5sra kerul sor,
jellemz6en munkab6r,
Folyamatos az ad6hStra
P6nzt5r, a Nyugdi
megkeres6s6vel

A megkeres6sek
az ad6s
az ad6s nem talSlhat6
az ad6s nem rendel

Az ad5z6s rendj6rSl
meghalad6 helyi ad6
v6grehajtds
Lehet6s6g van ugya
Ugyek szSma
v6grehajt6 rltjdn v6gzi.
felel meg.

Saj6kaza,201.4. 04.

t5, hogy a p6nzlnt6zetek egyre tobb ad6-6s 6rt6kbizonyrtvSny

jtSsi munka fokozSs5val teljesithet6ek, A v6grehajtSsi feladatok

izzik, de jellemzden a II. f6l6vi befizet6si id6pontot kovet6en

k6tszer - 6v elejen 6s 6v v696n- klildt[.ink ki fizet6si felhivdsokat

ez' ad6z6knak, Ha ez nem vezet eredm6nyre, v6grehajtSsi

keret6ben letilt5st nyrijtunk be az adozo letilthat6 jovedelm6re (

gdl, vSllalkoz6k eset6ben azonnal beszed6si megbizas)'

adatainak lek6rdez6se, melyet a Megyei Eg6szsegiJgyi

Igazgatosilg, valamint a Nemzeti Ad6 6s Vdmhivatal
tort6nik.

r6sze sikertelenul zajlik, az al6bbi okok miatt:

szerepel a nyilvdntartSsban

, ismeretlen helye koltozott
letilthat6 jovedelemmel.

5 torv6ny 16UA $ alapjdn lehet6s69 van a 10.000- Ft-ot

g6pj5rmfiad5 tartoz5ssal megkeresni az 5llami ad6hat6sSgot
r:6lj5b6l.

lr v6gs5 esetben az ing6-ingatlan v6grehajtSsra-is, de ezen

az on-kormSnyzatok tobbs6ge jellemzcien ezt on5l16 bir6sSgi

T6th Aoel
jegyzS



ADO vETELEK ALAKULAS.q, zorz-2013 Ev

ADONEMEK 2012 EV 2013 EV

HBLYI

-

IPARUZESI
ADO

sszes tartozfs 36.633.116 Ft 43.265.857 Et

El( rinyzatfolyS
6vre

30. 005. 590 Ft 36.763.751Ft

Befolyt ad6
iisszege foly6

6vben

33.231.031Ft ( 110%) 39.529.306 Ft (107't"\

Hftral6k 3. 402.085 Ft 3.736.551 Ft

( sszes tartoziis 3.096.450 Ft 4.642.550 Ft

Ii,li irhnyzat foly6
6vre

2.239.500 Ft 3.129.875 Fr

Befolyt adri
iisszege foly6

6vben

1.479.900 Ft (66%) 2.035.850 Ft (6;5%)

Hftral6k 1.616.550 Ft 2.606.7008t

MAGAN-
SZEMELYEK

( sszes tartoziis 5.648.869 Ft 7.489.320 Bt

Iilr irrinyzat foly6
6vre

3.829.055 Ft 5.598.345 Ft

KOMMUNALIS Befolyt adri
iisszege foly6

6vben

3. 309.409 Ft (86%) s.3r7.2r4 Ft (9s%)

Hdtral6k 2.339.460 Ft 2.t72.106F't

)sszes tartozhs 12. 633.507 Ft 11.267.665Ft
EI irfinyzat foly6

6vre
8. 524.563 Ft 8.123.809 Ft

Befolyt adri
iisszege folyti

6vben

13. 998. 672Ft (rjs%) 7.046.941Ft (Il7',t )

Hftral6k :\.634.835 Ft 4.220.724Ft

Osszns rARTozAti 58.011.942 Ft 66.655.392 Ft
BEFOLYT ADO OSSiZ IGE 47.019.012 Ft (8t%) s3.929.31I Ft (ivL%)

ffiEI< 1t?.992.930 Ft 12.736.081 Ft

x Osszes Taftozds= el(it

Stadott el6zetes becsl6s
ad6befi zet6s-vissza uta lt,

korrekci6k.

6vi hStral6kok+ ,5ves kivet6sek ; El6ir1nYzat= a kolts6gvet6snek

z tivben befoly6 ad6kra ; Befolyt ad6 osszege= az 6ves osszes

lfizet6sek, ad5szdmlSk kozotti Stutalssok, mentess6gek, egy6b



szab1lyozza a

sl.5A

alkalmazni.
s2. 5 (1) A

adnak.

(2) A falugyfit6s

jegyz6kcinyvet k6szit a

Saj6kaza K6zs69

T5roy: A 2014. 6vi

Saj6kaza Kcizs6g
rendelet6ben Sllapitott,a
a tov6bbiakban:

alSbbiak szerint:

(4) A meghirdet6s sordn
(5) A kdzmeghailgatds;
vonatkoz6 szabSlyokat alkalmazni.

eset6n a k6pvisel6-testtj

napirendi pontokat.

EL6TER,EszTEs

9. napirendi pont t6rgyal5s5hoz
K6pvisel6 - testtitet6nek 2014. 6v ipritis h6 29.napj5n Errtand6 iil6s6re

l6s el6k6szit6se

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

,,IV. Fejezet

a helyi f6rumok 6s az tinszelvez6d6 ktiziiss6gek

s0. S (r) Ahtdnos
(z) Ahal6nos kozme

latast kell tantani az Mcitv. 54. g-dban fogrartak szerint.
6s rendki'vulli kcizmeghailgat6st egyszerre is rehet tartani.

jegyz6 Sltal k'rjetott

(3) A kozmeghallgatdson kciteles r6szt venni a kdpvisel6-testtiret tagja, a jegyz6, varamint adolgoz6.

mdnyzat K6pvisel6 ..- testrilete 6l2OL3. (VII. 01.) szdmrl.?-. 
!9?,u:r,.t6 

-_testrit.t szeryezeti - e9 r,lUr.oOeii sr.o3rvzat6t (pa' sz{sz - a [j cinkormdnyzati tdrv6nnv.f or-rtr.r.,iio.n -meg h i rdet6s6ne( oiszeh ivdsa nr r., i"iorvutiia na [- rr. oiiv. it .,

I kell hatdrozni a kcizmeghallgatds napirendj6t,
rdet6s6re a k6pvisel6-testtiret rendes tir6!6nek cisszehilvdsdra

a polEdrmester hindeti meg 6s vezeti le. Akaddlyoztat6sa, tdvoll6terti ril6s osszehivdsdra 6s vezet6s6re vonatkoz6 ;b;liokrt kell

(2) A kozmeghaltgatiis
kapcsol6dva el6szor a I

(3) A kcizmeghallgatdson
(4) A hozzdsz6tilsi jog
megaddsSval egyezik
53. g Az ril6s vezet6jt:
lehet6s6get ad a meqiek:
54. I A kozmeghal
szabSlyok betartdsdval
5s. S (1) A k6pviset6 -
6s a fontosabb dontr
alkalommal falugyfi l6st

(3) A falugyfil6sen minde,n
(4) A falugyfit6sen el

isel6-testrileti r.il6sen

kcizmeghallgatdsdn az rir6s vezet6je er6szor ismefteti a

napirendi pontonk6nt t6ft6nik, Adott napirendi pontokhoz
el6terjeszt6sre jogosultak tdj6koztatdst

l6v6k k6zfelem el6ssel jelzi k a hozzilsz6ritsi szd nd6ku kat,
a k6pvisel6-testrireti rir6sen tort6n6 hozz6sz6r6si jog

el6re meghirdetett napirendi pontok ismertet6s6t kovet6en
r6sz6re egy6b llavaslatok 6s k6rd6sek feltev6s6re.
a jeg\lzj5,a kdpvisel6-testtilet jegyz6konyv6re vonatkoz6
nwet k6szit.

let. a.lakossdg, a t6rsadarmi szervezetek kozvetren t6j6klztatdsa
el6k6szit6s6be va16 bevondsa c6udb6r euenie r.ri.iJto' 

"gv
6s levezet6s6re a kcizmeghailgatds szabdryait kerl

kciteles rdszt venni.
qfrOt . a jegyz6, vagy az dlta.la kijeldlt hivatali dolgoz6
a | | gatds jegyzdkonyv6re meg hatd rozott sza bd ryok rt.rintl;-



HATAROZATIJAVASLAT

Tfrw: A20l4.6vi fal hely6nek, id6pontj 6nak 6s napirendi pontj ainak megtiirgyaldsa

Saj6kaza Kdzs6g 0
Mrik<td6si Szabhly zattu 6l
szerint falugyril6st tart.

A falugyril6s helyszfne 6s i
A falugyrilds tervezett na.pi
A lakoss6gi thj5koztatils

X'elel6s: Steflin Ldszl6
T6th Abel

Hatdridd: szcivegben

K6rem a hatdrozati

2074.04. 74.

elfogad6s5t a T. K6pvisel6 - testrilett6l.

Stefin L5szt6
polgdrmester

zat K6pvisleri - testiilete a k6pvisel6 - testiilet Szervezeti - 6s
612013. (vII. 01.) <inkormr[nyzati rendelet rv. fejezetdu"n rogrurtut



EL6TER EszrEs

Saj6kaza Kiizs6g
10. napirendi pont tSrgyal6sShoz

yzat K6pvisel6 - testiilet6nek 2014. 6v 5pritis h6 29.
napjSn tartand6 iil6s6re

T6rov: A Saj6kazai
felhaszndlSsd16l

Egyesrilet 2013. 6vi mfikod6si tdmogat6sdnak 2014. 6vi

Tisztelt K6pvisel6 - testtilet!

Saj6kaza Kozs6g
Sllapiitotta meg az Onk
t6mogatdsk6nt 350 eFt
dsszeg els6 r6szlete 2ll
6tutalSsra, A 2013.
Ft (azaz otvenezer -

6s a vonatkoz6 tretyi szabSlyai szerint elszdmolt.

A fentiekre val6
Saj6kazai Polgd16r
Ft dsszeget - 20t4.
mfikod6se, az elszlm id6pontja pedig a zoLs. kortsegvet6si 6vben fog megtort6fini.

HATAROZATIJAVASLAT

felhasznf l6sdr6l

Tirw: Saj6kazai Po
felhaszn6l6sa

Egyestilet 2013. 6vi mrikdd6si tfumogatfusinak 2014. 6vi

A t6mogat6 Saj6kaza
Polg6r6r Egyestilet 2013
dsszeget felhaszn6l6sdt.
mrik<iddse. Az elsz6molis

Felel6s: T6th Abel jegy:
Hatririd6: 2015. 06. 30.

K6rem a hatdrozati javarsl

2074.04. 74.

at K6pvisel6 -'testtilete 3/2013. (III. 13.) szdmi rendelet6ben
yzat 20L3. 6vi kolts6gvet6s6t. E p6nzr.igyi tervben miik6d6si

;s1_eg9! iit6ltek meg a Saj6kazai porg6r6r E{yesliret r6sz6re, ezen
..II. f6l6v6ben, mdsodik r6szlete peaig zo1+. janudrjdban kerrilt
6tutalt 175 eFt - b6t 2013. 6vben fethlszndtdsra territt ia. o+2,-
,enkett6_forint). Eizen osszeggel az egyesrilet vezet6je a szdmvitel

k6rem a T. et, hogy enge dillyezze a
2013. 6vi m[i maradv6ny6f- zgg. gsg,_
felhasznSlni. lovdbbra is az Egyesr.ilet

s6g Onkorminyzztt K6pvisel6 - testiilete engedelyezi a saj6kazai
6vi miikdd6si t6mogat6sanak fennmarado riszenek 2gg. g5g,- Ft
.fennlarad6 dsszeg felhaszndldsi c6lja tov6bbra is az F,gyestilet
d6pontja a2015. kdlts6gvet6si 6v.

elfogadSsdt a T. K6pvisel6 - testrilett6l.



A Saj6kazai Polgir6r let 2013-6vi szakmai besz6mol6ja
Kdsziilt az 6,nkorm 6nv zati elszitmolilsdhoz.

1) szolgilati 6rik szima : 1539 r[
megoszl6sa (b inmegel6z6si jrir6r): I 09 I

rendezv6nybiztosit is :2lg 6
rend6rrel kdzds szoIgilIat stb.):144 6

egy6b szolgilati feladatok (posta)g6 6

Az egyesiilet visszat6r6 feladata a : thj6koztat6, rekliim tevdkenys6get

folytattunk a helyi tv-k6prijsrigban valamint telj es telepiil6sen szemdlyesen kerestiink
meg a saj6kazulakosokat. Avlgzett eredm6nye 5fb .

2) Elvezzitkaz dnkonn lnyzat trimogatrisdt

jegyzo ur is beldpett az egyesiiletbe.

3) A mrirmegval6sftott SZEM

tartani. Tulajdonk6pp erL azutcrffi6nti ,, SZEM-polg6r6mek" tekinthet6k .

akik a j6 egyiithnrikdd6s eset6n segit6knek bizonyulnak.
4) A sajdkazaiak polgrir6rs6gre vonatkoz6

jelentkezrek ami j6nak tekinthet6 intdbb.

az is igazol hogy a polgrirmester rn 6s a

az utcafelel6srikkel igyeksztink 6letbe

jelen id6szakban ritkrin

fordultak az egyestilet fel6.

Az OPSZ szakmai programjaiban feladatokat v6grehaj tottuk,
ktildnds tekintettel az iskola tiimogatiisa ,

Az eltelt id<iszak eredmdnyes volt mert:

int a 100x100 programra vonatkoz6an.

fatolvajt a polgtu6rdk
betcir6t a polgrir<irdk
besurran6 tol it fogtak a polgrir<irdk
orgazdrila6l ( ifa )szimoltak be a rend6rs6gnek a
polgrir6rdk

6) Onkormrlnyzati 6s kultur6lis k6rt biztositrisi feladatokat minden

a.

b.
c.
d.

estben ell6ttuk. A legiellemz6bbek a fal ds a halottak napja .



8)

7)

Az egyestilet kdzdss6gi 6letdnekjavf

A telepiil6s lakosainak a kdr6ben

szem6lyes ismerts6gb6l meg16v6

segftsdgdvel val6sult meg.

megteremt6s6hez a k6zgyul6sek v6g6n

elmflt id6szakot.

Tiszteletbeli eln6k<it 6s taeokat

esktit6telt rendeztiink venddgek j

e) Az egyesiiletb6l kiv6lt tagokkal

meg 6s adott esetben bevonjuk eseti

II, Uj teenddk megval6suldsa

1 )A h6tral6v6 idriszak feladataa tewezert

bevezet6se az egyesiileti munk6ba. A feladat

6vben tdrtdni meg. A szolgrilatban alkalmazott

nyomkiivetdsi funkci6va| az&thogy adott

2 )A teleptil6si ifris6g kdr6ben biinmegel6zdsi

dirikokat is bevonunk akik a k6telez6

3). Az egyestilet egy enruhizati helyzet1n sikertilt

- lecserdltiik a rossz 6llapotu sapkrikat 6s egy6b

- tdbb6vi vrirakozis utrin nadrdgokat tudtunk

rimogatrisb 6t.( 2x125000 ft)

-A szdvets6gt6l ut6tag kapott 150000nft

eszkdzeinket cserdljtik ( pl al<kus kdzildmpriink )
megvilsdroljuk . Ez a tiimogatiis federte a pol

egy rdszdt is.

- Az egyestilet kimogatris n6lkiil ellehetetlentil

anyagi trimogatrlsrinak, ami r6szint az els6k6nt

m6g nem 6rkeznek be az egy6b fornisok az

Indaljaht.

propaganda tev6kenys6get a

kereszttil valamint az utcafelekisdk

a tagok j obb hozzaallasanak

szalonnastit6s keretdben 6tbesz6ltiik az

valamint az fj tagoknak tinnep6lyes

kapc solattartrist val6 sftothank

riaszt6rend szet beszerzdse. valamint

teljes megval6sulisa a 2014-es

ell6tjuk t imadrisj el z6 v alamint

apolgr{r6r segits6g6re lehessiink.

kivrinunk vdgezni amibe

tev6kenys6 get v 6 gnk egyuttat.

mdrtdkben javitani mert

a megyei sz0vets6g 6ltal juttatott

tette hogy hibrls nemjavfthat6

nt azrij tagok rvh{z*rtnt

biztositris6t 6s irodaszer ig6nyiink

kiemelt szerepe val az dnkormiinyzat

ik valamint a azt aziddszakot amikor

kapott tiimogatiis egy r6sze



A kapott kimogatris a mtik6d6si kdltsdgek

- postakiiltsdgek

- irodaszerkOlts6gek

- rendezvdnyek dtel,ital

- tagdfjak

- kommunilcici6s ktg.

Ldsd a szilmla0sszesit6t.

Saj6kaza. 2014-02-18.

lett felhaszr6lva

Saj6kazai Pole6rdn Egyestllet
3720 Saj6kaza, Petdfi rlt 2.

A.d6sz6m: 18405527- 1-05



EL6TERrEszrEs

_ 12. napirendi pont t5rgyal5s5hoz
Saj6kaza Kiizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6 -Gstiilet6nek 2lL4.5prilis h6 29.

napj5n tartand6 iil6s6re

T5rgy: A www.saiokaza.hu weboldalra kiitelez6 jelleggel feltiiltend6
dokumentumokkal kapcsolatos feladatok meghat5roz6sa

A szennyvfuberuhlzitshoz kapcsol6d6an 2072. 6vben jott l6tre a www.saiokaza.hu internetes
honlap (amely az OnkormSnyzat hivatalos weboldala is). Az id6 el6re haladtdval .gtr. tdbb olyan
jogszabSly szr.ileti( amely k6telez6 teszi egyes dokumentumok/iratok/nyomtatvdnyok internetes
el6rhet6s6g6t. A teljess6g ig6nye n6lkrili felsorolSs az ilyen jellegfi dokumentumokr6l:

. dnkormAnyzatra vonatkoz6 6ves osszesitett kdzbeszerz6si terv (2011, 6vi CVIIL torv6ny
33. 5)

' A helyi ad6rendeleterk szovege, az ad6rendelet m6dosltdsokkal egyseges szerkezetbe foglalt
szovege, valamint a rendszeresitett bevallSsi, bejelentkez6si nyomtaWsnyok (1990, 6vi C,
torv6ny 4218. g)

r I kozz6t6teli lista adatai, amely tobbek kozott taftalmazza az Onkormdnyzat 6s
int6zm6nyeinek szerrvezeti, szem6lyzeti adatait, tev6kenys6gre, mUkod6sre vonatkoz6
adatait 6s a gazdSll<oddsra vonatkoz6 adatai (18/2005. (XIL 27.) IHM rendelet 2, g (1)
bekezd6s) - jelen klotelez6s 2008, 07. 01, napjdt6l 6rv6nyes minden kolts6gvet6si szerv
szdmira.

. Koz6rdekfi adatok ig6nyl6s6nek szabSlyair6l sz6l6 t5j6koztatds 6s a koz6rdekU adatok
egyedi ig6nyl6s6nek szabSlyai (2011, 6vi CXII. torv6ny 34, 5 (3) bekezd6s)

Nem kiitelez6, de a n
esetekben:

. Helyi es6lyegyenl6sdigi program (32L1?0fi. (XIL 27.) Korm. rendelet 3, g)

. Koztertlleten l6v6 fdr; sz6ni nov6nyek kivdgdsa formanyomtatvdny (34612008. Korm.
rendelet 6. S (2) bellezd6s)

. Egys6ges szerkezetCi onkormdnyzati rendelete( k6pvisel6 - testi.ileti ril6sek jegyz6konyvei.

. SzociSlis 6s gyermekv6delmi ell5tdsokkal kapcsolatos iratmintdk 6s nyomtatv6nyok
(rendszeres gyermel<v6delmi kedvezm6ny, lakSsfenntartSsi tSmogatSs, aktlv kor0ak
ellStdsa, onkormSny:zati seg6ly stb,..)

A fenti - hangsflyozom, nem teljes kdrfi - felsorolSsb6l sajnos - egy kiv6tel6vel - egyetlen
dokumentum sem talSlhat6 meg a honlapon, ez6rt k6rem a T. K6pvisel6 - testrilet int6zked6s6t
ebben az uigyben. M6r a kiirny6kbeli telepril6sek honlapjai is mind kuils6 megjelen6srikben, mind
informdci6s tartalmuk szerint tobb 6wel Saj6kaza el6tt j5rnak.

Amennyiben a T. K6pvisel6 - testrilet onkormdnyzati int6zm6nyt biz meg a feladattal, azt a
368121fl. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. S (t) g) pontja alapjdn az int6zm6ny SZMSZ-6ben
szerepeltetni kell.

Tisztelt K6pvisel5 - testUlet!
Hat5rozati javaslat

T6rw: A www.sajokaza.hu honlap karbantartilsi 6s mi.ikddtet6si feladatainak meghatfuozdsa



Saj 6kaza Kdzs6g Onkorm6ny
hivatalos honlapjak6nt mii
szemllyt/ intlzmdnSrt bizza meg.

Hat6rid6:
F'elel6s:

K6rem a T. K6pvisel6 - testli

Saj6kaza,20t4.04. 10.

K6pvisel6 - testiilete j elenhatfurozathban rigy ddnt, hogy az Onkormrinyzat
www.sajokaza.hu honlap miikddtet6s6vel 6s karbantark{s6val

a hatdrozati javaslat elfogad6s6t

T6th o
G
.N

o\'



Saj6kaza Napkiizi Otthonob 6voda
Vezetflje
3720 Saj6kaza, P apszer u
a : 48/707-025
E-mail: ovoda.skaz a@pa at.hu

lkt.sz:66120t4.

Kiizs6gi Onkorm6nyzat

T6th Abel
jegyzf ir
16sz6re

Sai6kaza
Pet6fi S, u. 2,s2.
3720

Tdrev: 6vodai nyitva tarils

Az Nkt, 83.$ (2) bekezdds b.) pontja alapjen
nyitvatart6si i dej 6nek me ghatdr o z6s 6t oL,,

Intdzmdnyrink SZMSZ-e szerint az 6voda h
egdsz dven 6t, folyamatosan mukodik. Nyitva
naponta 8,5 6ra.

Az 6vodai sztinetek, igy aV.6voda nyfui z6w
nem kciti meg, on6ll6an kell rendezni a fennt

Az eddigi 6vek gyakorlata,alapjiln - figyelem
52.5 Q) bekezd6se drtelmdben ,,az 51. $ (2) b
tiznapot a jirlius-augusztuS h6napokra eso mul
figyelmen kiWl kell hagyni - 10 munkanapr
megkezddsdig az egyik 6voda Ugyeletet tartott.

Az 6voda nydrt zdwatartdEdt - karbantartdsi
tortdno 6tkoltozds val6szinrlsd gdt - 20 1 4, augu

Saj6kaza, 20 1 4.6pri1is 1 6.
^tltJrJgtu,a tryui,o',a-

Tamds Gyul6nd
6vodavezeto

A fenntart6 dont az 6voda heti 6s dves

;%



Valamennyi T
reszere

- 3trisztelt_polgd

A Saj6-B6dva Vol
munkaszervezelevel e

4tgi * |Jqj' -t

Saj6-B6dva Viilgye 6s rny6ke
Hulladdkkezel6si O mflnyzati Tdrsul{s

SAJO.BoDVA VOLCTTC NS XONUYEKE

Hullad6kkezel6si dnkormd nvzati Tdrsul6s

3700 Kazincbarcika, F6 t6,r 4,

TeI./Fax: (48) 514-72L

saj obodva@kazincb arcika.lru

Iktat6sz6m: 20644 - t / 20 1 4 ltK

yzat

T6rev: Saj6-B6dva 2013. evimilk0ddse

A Tdrsul6si Mes6l 7.1.II. pontja alapjfin a T6rsulasi Tan6cs tagjai fdlevente egy
alkalommal kdteleselc pvisel6-testrileteiknek besz6molni a Tfrsuhis mrikciddsdr<il. szakmai

keszftettem ezen besziimol6si kdtelezettsdg teljesitesdt el<isegit<i

dokumentumokat, anre mel I 6kelten rne gkiildiik to v6bbi s zives felhaszn6l6+s c6li 6b 6 1.

A 2013. 6vi kdlts6ev k6szit6se foiyamatban van, ez6rt ez a dokumentum a
kds6bbielcben kertil ki

I(azincbarcika,2014.

Tisztelettel;

I 2013, 6i tdtj5koztat6 a foiyarnatban ldvo pillyilzatokrol
lpd 2013. mdsodik fdiivdben megtarfott Trirsukisi Ulesek id6- 6s

nap1fen

6s Korny6ke Hullad€kkezel6si Onkormanlzati TAlsul6s

Mell6kletek:

I p6ldlur 2013, 6vi Tarsul6si Tan6cs hatiirozatok

'(u. l^,



T6i

A Sajd-Bddva Vhlgye ds
megyei telepiildst magdba fo
2000. okt6ber 30-6n.

matban

tiT

re H ulladi kkezeldsi dnkormdny zati T tirs uhis 1 25 Borsod - Abaij-zemplfin
, dn6ll6 jogi szem6lyk6nt miikrid6 dnkorm6nyzatitarsulfusk6nt aiakult meg

A T6rsul6s a Kdrnyezet ds operatfv Program t6mogat6si rendszer6ben meghirdetett, KEop -2-3 -
0/1F ,,A teleptil6si szilard rllad6klerak6t 6rint6 t6rs6gi szintl rekultiv6ci6s programok elv6gz6se,,

ilzatot saj6-B6dva viilgye Telepiil6si Szil6rd Hullad6k Rekultivdci6skonstrukci6ra nyrijtott be
Projekt cfmen, melynek l3l t6 szakaszira trimogat6sban r6szesiilt KEop-7.2.3.0-200g-0005 6s
KEOP -7 .2.3.0.-2008-003 1

A p6ly6zati konstrukci6 kd 'du16s, a 2. fordul6ra (a Megval6sit6si szakaszra) tcirt6n6 benffit6sa
KEOP-2.3 .0 t2F -09 -201 0-0029.megtdrt6nt, aphlyinat

A projekt rOvid ismertet6se

A T6rsul6st alkot6 <inko tenilet6n egy mdr kor6bban elk6sztilt PHARE felm6r6s 6s tov6bbi
felm6r6sek alapjdn mi 150 telepiil6si szillrdhullad6k lerak6 tal6lhat6. Jelen projektben ezen
lerak6k tcibb mint S}%-anak 78 telep) a felszdmol6sa, rekultivdci6ja tervezett. A fennmarad6 telepek
felszdmolilsrira a jelenlegi el szerint kiilcin projekt(ek) keret6ben kenil sor.

A javasolt vdltozat milszaki tdrtdnf bemutatdsa

A megval6sit6sra javasolt v6l az &intett 78 lerak6b6l 46 db teljes k<ini felszirmolfusfut irfunyozza eI6. A
megmarad6 dep6nirik kdznl12 eset6ben 6tmeneti lezhrils (k6tutemti) val6sfthat6 meg, 30 telep v6gleges
r6te grenddel rekultiv6lhat6.
nincs sziiks6s.

elvdgzett feliilvizsg6latok eredm6nyei alapjrin egy6b mriszaki beavatkozhsra

Az erirftett 78 lerak6b6l:
- 46 db teljes kdrti felsz6:
- 2 db helyben rekultivri.c
- 30 helyben rekultiv6ci6

rl6sa mindegyik esetben a hullad6k rost6l6s6val
6tmeneti Iez6r 6ssaI (k6ttitemti)
jes rdtegrenddel

A helyben mand6 lerak6k
l6tesit6se

hat6sainak nyomon kdvet6s6re cisszesen 16 db megfigyer6 krit

: 663.000 m2- Hullad6kkal boritott fel
- Marad6 rekultiv6lt feliil
- Megtisztitott feltilet: 16

- Felszed6sre 6s ilrtalmatl
- Felsz6moland6hulladdl

m3

:494.000 m2

000 m2

t6sra keriil6 hullad6k mennyis6ge: 164.000 m3
enged6lyes lerak6ba elhelyezend6 hullad6k mennyis6ge: 1 32.000



2011. m6jus 09-6n meg6

fordul6 trimo gat6si ddnt6se.

A t6mogatds m6rt6ke a Proje.kt

A Trimogatdsi Szerz6d6s 201

kozbeszeru6si elj6r6s

A megval6sit6si szakasz kd

Kdzbeszer zesi T andcsad6 ki
25-6n.
Kdnywi zs ghlo : B:fiza B 6Ia
Jogivezet6: Dr. Lipcsik Ildik6
Mriszaki v ezet6 : Grabicza
Projektmenedzsment: Forr6s U
M6rndk: Saj 6-B6dva Rekultiv
PR: Andan Marketing Kft. (M
A Kivitelez6si K0zbes zerulsi
Tagok: Mento Kdrnyezetku
MagyarorszilgKft. WEST

A T6mogat6si Szerz6d6s hat6l
A projektnyit6 rendezvlny 201
A munkate rilet fitadds - 6tvdte.ti
A megkezdett munkakat az I,

a KEOP-2 .3 .0 I 2F I 09 -20r 0 -0029 sz. rekultiv 6ci6s p6ly inatra vonatk oz6 2.

sz6molhat6 6sszk6lts6g6nek 100%-a, de legfejlebb 6.381.197.7g1 Ft.

febru6r 2-rin kertilt al6fu6sra, ahathLyba l6pds6nek felt6tele, a kivitelez6si
lefolytat6s6t krivet6 valamennyi kiviteli szerz6d6s megk6t6se.

Dr. K6nya Tam6s iigyv6d irral szerz6d6sk0t6s 2}ll.jrilius

:2}II.november 02-6n
:2011. november 02-6n

Szerz6d6skdt6s: 20 1 1. november 02-6n
Kft-MG Idea Kft. Konzorcium Szerz6d6sk6t6s:2012. febru6r 01-6n

6s M6rncik Konzorcium (UTIBER Kft. pl-Bau Kft., ENGMED Kft.)
olc)

jrir6s nyertese: Zdld Saj6 Rekultivdci6s Konzorcium
, Kft., HE-DO Kft., Serol-Bau Kft., GEOHIDROTERV Kft., SWIETELSKY
GARIA BAU Kft. Szerz6d6skdt6s: 2013. februfur22.

l6pett.
. 6prilis 23 -An megtcirt6nt.

k junius h6napban lezajlotlak.
mell6klet tartalmazza.
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2.

3.

5.

6.

7.

8.

Saj6-B6dva Viilgy 6s Kdrny6ke Hullad6kkezel6si Onkorminyzati T6rsuk[s 2013.
mfsodik megtartott Tdrsulisi Ul6seinek id6- 6s napirendi pontjai

2013.jrilius 12.-6n T6rsul6si Tan6cs til6s6nek napirendi pontj ai :

Thjekoztat6 a P 7.2.3.0 rekultiv6ci6s projekt jelenlegi dlldsdr6l
T6rsul6si lapod6s m6dosit6s kezdemdnyez6se
Kdzszolg6lta i Nonprofit Kft. megalapitdsa, dnkorm6nyzatok 6s a nonprofit

4. Tdjdkoztat6 a

t6rsas6g krizdtrii orz6d6sek alapfelt6teleinek j6vrihagy6sa
KEOP-7.1.1.1 szil6rdhulladdk-gazdillkod6si rendszer feileszt6se

Uj eszk
szerzdsi elj 6r6sok j 6vhhagydsa, ciner6 biztosit6sa
rz6ses pillydzat beaddsa (nonprofit szewezet mrikod6si felt6teleinek

javit6sa), <iner6
Lerak6ra lf t6si nyilatk ozat meger6 sft6se az NKEK hlldsfo gIaIfusa alapj 6n

tartozdsok, Tarsul6si kintl6v6s6gek 6sszefiigg6sei, megold6si
lehet6s6gei

Egyebek

2013. aususztus 09.-6n T6rsul6si Tan6cs [l6s6nek napirendi pontjai:

2. Krizszol
1. T6rsul6si lapod6s elfogad6sa

i Nonprofit Kft. megalapitilsa
3. 2013.I. fel6v Its6gvet6si besz6mol6 elfo gad6sa
4. Tarsul6s

lekcit6s6re
5. Egyebek

ileg szabad p5nzeszkdzeinek szdmlavezeto bankn6l t6rt6n6

2013. okt6ber 03.-6n T6rsulSsi Tan6cs ril6s6nek napirendi pontj ai :

l. Dijpolitika elvi

2. Uzemeltetdsi. i szerz6d6sek felmond6sanak meser6sit6se

3. K6relem

4. Egyebek

ilgazgatdsiSzervekirdnyilbaval6eljarilsra(Felhatalmazds)

2013. november 06.-ut

1. Dijpolitika elv

T6rsul6si Tandcs til6 s6nek napirendi pontj ai :

meghatdroz6sa



teljes

2013. december 11.-6n

1,

2.

3.

Dij

Kazincbarcika,2014.

4.

5.

6.

7.

2014.01.01 e16tt lakossdgi klzszolgriltat6si dijat nem, illetve nem
kivet6 Tagdnkorm 6ny zatok szdmfir a

nd csatlakozdsi szfndek elvi k6rd6s6nek 6ttekint6se

l2F projekt megval6sitdsiltoz szriks6ges ingatlancsere Saj6kaza
trum teriilet6n

orsz6ggyiil6si k6pvisel6knek irt Felk6r6srdl Egy6ni k6pvisel6i

A T6rsul6s 201 . I-III. negyed6ves kdlts6gvet6si beszrimol6j a

A T6rsul6s 20

Egyebek

4-i 6vi k6lts6gvet6si koncepci6ja

Tarsul6si Tan6cs til6s6nek napirendi pontj ai :

Tarsul6si m6dosft6sa

kapcsolatos elvi ddnt6sek

Tdj6koztat6

A Tarsul6shoz

A KEOP-I,1
Hullad6kkezel6

Tdj5konatrc

inditvriny ben

Besz6mol6 a

kdzbeszerulsi

Ugyrend FB

Pdlyazati
tdjdkoztat6)

Tdj6koztat6 az

Egyebek

Tdjekoztatds a lakott ingatlanokr6l 6s azok kdzszolgdltatfusi dijtu6I

A kdzszolg6l mriszakitarlalmdnakmeghatitroz6sa20l4.0l.0l-t6l

klzszolgdLtatdsi szeru6d6 s tervezeteZV Nonprofit

Nkft, hullad6kkezel6si enged6lyez6si elj6r6sair6l, a.meginditott
aKatasilr6fav6delemmelfolytatofiegyeztet6sekr6l

16 KEOP-1 .l.ll2F fielenlegi st6tusz

0nkorm6ny zatok kozszolgdltat6si d{j rir6 I

lUS Z).

AFA ftnanszirozds

K6szitette: Korotkin6 Kulcsar Linda



Saj6-B6dva Viilg
T6rsu

6s Kii rny6ke Hultad6kkezel6si on ko rmilnyzati 16 rsulds
i Tan6cs6nak 2013. 6vben hozott hatilrozatai

(201 3.01.0 1 -201 3. I 2.31. id6szak)

2013. mdrcius 13-ai iilds 'n hozott hatdrozatok

Hathrozat szhma Hat6 ozat kelte Hatirozat tilrgya

1/2013.(r[.13.) 20t3 )3.13 A Saj6-B6dva Vdlgye 6s K<irny6ke Uullad6kkezel6si
Onkorm6ny zati T fu sulds 20 1 3 . 6vi k<jlts6svet6se

2t2013.(nr.n.\ 20t3 )3.13 A Saj6-B6dva Vcilgye ds Kcimy6ke Hullad6kkezeldsi
Onkorm6nyzati Trlrsuld s 2012. evi zirszttmad6sa

3t20r3.(nLB.) 2013. 3.13 T6rsul 6s Kd zb e szer zd si S zab rily zatfunak
elfogadrisa

4t20r3.(xr.r3.) 2013. 3.13 T6rsul6s B e sz erz6 s i S zab dly zat6nak e I fo gadris a

st20r3.(nH3.) 20t3. 3.13 Egytittmrikdd6si Megdllapod6s megkcit6 se u S 4 O + OO*
Vrilgye 6s Kdrnydke Hullad6kkezel6si Onkorm6nyzati
T6rsul6s 6s Kazincbarcika V6ros
Onkormrlnyzatakozotl

6/2013.(xr.13.) 2013. 3.13 A Saj6-b6dva Vcilgye 6s K<imy6ke telepiil6si *it6rd
hullad6kgazddlkod6si rendszer fejleszt6se (KEOP-
Ll .l l2F I 09-20 1 1 -0005) 6s a Saj 6-B6dva Vcilgye
Teleptil6s Szil6rd Hullad6k Rekultiv6ci6s proj ekt
(KEOP -2. 3 .0 I 2F -09 -201 0 -002 9) k6zb eszerzesi
elj ardsainak eredm6nye

712013.(m.8.) 201:t.( 1.13 Tdrsul 5si Me 96l I apo d ds 3 .2. 6 .p ontj a alapj 6n vut O
felhfv6s a Trlrsulds tagjainak projekt megval6sit ilsithoz
szriksdges dcjnt6seire vonatkoz6an

8/2013.(rrr.13.) 2013i.( .13 Nonprofit Kft. megalakuldsa

912013.(r[.r3.) 2013,.c .t3 M6no sb6l Orkormdny zatfunak kil6p6si szimdeka

r0120r3.(nr.13.) 20t3.c f.13 Kazincb arclka I. | 7 5 I 3 hrsz hull ad6kgyuj t6 udvar
t6rit6 smentes 6tad6sa Kazincbarcika V6ro s
0nkorm6nyzatar6sz6re

2013. jrthas 12-ei iildsen lt tzott hatdrozatok

Hathrozat szhma Hatr{rr zat kelte

ru20r3.(vrr.r2.) 2013.0 .12 Tdjekoztat6 a KEOP 7.2.3 rekultivrici6s projekt
jelenlegi 5ll6sdr6l



Saj6-B6dva Viilg'yt
T6rsulS

6s Kiirny6ke Hullad6kkezel6si onko rmfunyzati r6rsul6s
i Tanfcsdnak 2013. 6vben hozotthatilrozatai

(20 13.01.0 1 -201 3. 1 2.31. id6szak)

r2120r3.(v[.12.) 2013 )7 "t2 Saj6-B6dva Vdlgye 6s Kcimy6ke Hullad6kkezel6si
Onkormrinyzati Trlrsul6s a Tarsul6si Megdtlapod6s
m6do sftds kezdem6nyez6s6re felhatalmazils

1312013.(vr.r2.) 2013 )7.12 Kozszolgiitat6si Nonprofi t Kft . megalapf t{sa
r4t20r3.(wr.12.) 20t3 t7.12 Krivetkez6 Trirsul6si Tan6cs til6s elfo sad6sra

rst20r3.(v il.12.) 2013 t7.t2 Besz6mol6 a KEOP-1 t.tl2F 109-It-20t1-0005-
azonosft6 szdmu, "Saj6-B6dva Vdlgye 6s Kcirny6ke
telepiil6si szilfu d,- hullad6k- gazd6lkoddsi rendszer
fejlesztdse" cimti projektr6l 6s a megval6sit6si munk6k
megindft6silhoz sziiks6ges teend6krdl

612013.(vrr. 12.) 2013. 7 "12 Saj6-B6dva Vrilgye 6s Krirny6ke teleptil6si
szi I rirdhul I a d6k- gazdSlko d6si rends zer fej I e szt6 s e KE O p -
l . I . I I 2F I 09 - I | -20 | 1 - 0 0 0 5 kozbeszerz6si eli 6r6sok rill6sa

17 t20r3.(vrr.12.) 2013. 7.r2 Javaslat a KEOP- 1 . I J I C I | 3 phly 6zati konstrukci6n
tcirt6n6 r6szv6telr6l

l8/2013.(Vr.r2.) 201,3. 7.r2 Besz6llft6s j 6v 6hagy 6sa

19t20r3lwr.12.) 20r,l.l 7.12 Onkorm 6nyz ati tarto z6sok, Trirsul6 s i kintl 6v6 s 6 sek
dsszefiiggdsei, megolddsi lehet6s6gei

20t20r3.(vrr. 12.) 201:i.1 7.12 Megbiz6si szeru6d6s,,,,Saj 6-B6dva V0lgye 6s K6my6ke
te I epiil 6 s i szil6rdhull a d6k- gazddlko d6si rendszer
fej le sztd se" " elnev ezdsti KEOp - 1 . | . I I 2F I 0g - 1 I -20 I | -
0 0 0 5 proj ekttel kapc solato s proj ektmenedzsment
fe I adatok te lj e s k6ni elldtdsfn a" tn gW elj 6r6s

2U20r3.(vrr.12.) 20r:t.( 7.r2 KEOP- 1 .1 .l l2F 109 -1 I -2011 -0005 piltyazat 6fa
fizet6si kritelezetts6g telj e sf t6 s6nek lehet6 sd 9616 I

2013. aagusztus 09-ei iitldt en hozott hatdrozatok

Hatfrozat szdma Hatiir zatkelte Hatirozattfrgya

22t2013.(Vm.09.) 20t3.0 i.09 A Saj6-B6dva Vdlgye 6s K6my6ke Hullad6kkezeldsi
Onkormany zati T 6r suhis Tilrsul6s i M e 96ll ap o dils rinak
m6dositdsa

23t20r3.(vilr.09.) 20t3.0 .09 AZV Zdld Vcilgy Klzszolgdltat6 Nonprofit Kft.
megalapit6sa



Saj6-B6dva Viilgyr
Tfrsultf

6s Kiirny6k
i Tanfcs6n:

(2013.01.(

e Hullad6kkezel6si Onkormi nyzati T6rsul6s
tk 2013. 6vben hozotthatilrozatai
)1-2013.1 2.31. id6szak)

2412013.(vm.09.) 2013. )8.09 A Saj6-B6dva Vdlgye ds Krimy6ke Uultaaekneretes
0nkorm6n y zati T tr suI6s 20 1 3 . I. f6l6v kd lts6 svet6si
besz6mol6ja

2st20r3.(vm.09.) 2013. 8"09 A Saj6-ts6dva Viilgye ds K6my6k. Uuttu**tffi
0nkorm6ny zati T fu suI6s 6tmenetileg szabad
pdnzeszkdzeinekszfumlavezet6bankndltrlrt6n6

lek<it6s6re

2013. oktdber 03-ui iitdse r hozott hotdrozatok

Hatfrozat szima IIat,6r rzat kelte Hathrozat tfrgya

2612013.(x.03.) 201:\. 1.03 u z eme ltete s i, k<i z szo I g 6ltat6si szerz6 d6 s ek
felmondrisrinak me ger6 sit6se

27t20r3.(x.03.) 20t:i.1 ).03 Kere I em Kci zp onti Igazgatfsi S zervek ir inv ab a v alo
elj ilr6sra (Felhatalmaz6s)

8/2013.(X.03.) 2013t,.7 ).03 A Iarsul6si Tandcs elfogadta a2013. evi el6ir6nvzat
m6dosit6s6t

29t2013.(X.03.\ 20t3.1 ).03 szrKszo Varos K,bOp- l .l.l I C_13 _2013 _0026
k6dszrimf pillyazat

2013. november 06-ai iilds m hozott hatdrozatok

Hatfirozat szitma Hatr{rt zat kelte natarozat thrgya

30t20r3.(xr.06.) 2013,,1 .06 A Rozszo tgaltatasi dijj al kapcsolato s rendelkez6 sek
2014.12.31-is.

3U20r3.(xr.06.) 2013.1 .06 ,{kdzszolgiitatdsmiszakitafi almlnakmeghatinozisa
2014.01.01-t6t

3212013.(xr.06.) 2013.1 .06 I arsulasi Meg6llapod6s m6dosftilsa

3312013.(xr.06.) 2013.1 06 A larsulashoz tdrt6n6 csatlakoz6si sz6nd6k elvi
k6rd6seinek 6ttekint6se

34t20r3.(xr.06.) 2013.r1 06 A saJo-B6dva'l'6rsul6s 6s az EHG zrt.kozottfcildcsere

3st20r3.(xr.06.) 2013.tl 06 zu I J .t-ilI. negyeddvi kolts6gvetdsi besz6mol6i a



Saj6-B6dva Viitg;y
T6rsuik

6s Kiirny6ke Hullad6kkez fi
i Tandcs6nak 2013. 6vben

(201 3.01.0t -201 3. I 2.31. id6szak)

T6rsul6s

36t2013.(xr.06.) 20t3. 1.06 2014. 6vi kcilts6gvet6si koncepci6

37t20r3.(xr.06.) 2013. 1.06 A Kozszolganatas el]ififrsithoz szriksdges kozbeszerz6si
elj 6r6sok megindit6s6r6l

38t20r3.(xr.06.) 2013. r.06 zuv rltru/ 16/ptpE/0I0ISPA projekt kapcsiin beszerzei
eszkdz<ik iizemeltetdsbe ad6srir6t sz6r6 meg6llapodrisa
felmond6sa

39t20r3.(xI.06.) 20t,3. 1.06 u zll$z o Kb O P - I . I . I I C p 6ly azatfinak v iszzav on6sa

2013. december tl-ei iilldt en hozott hatdrozatok

I

Hatfrozatszhma [IatrIr vat ,Kett.e }Jat razattflrwa

4012013.(xrr.1 1.) 201:i.l 11 arsulasl Megdllapodris m6dosftdsa
41t20r3.(xrr.1 1.) 2013i.1 11 uU Deszedessel kapc solato s elvi d<lnt6sek me gho zatala
42t20r3.(xrr.1 1.) 20t3.1 1.1 1 seszamolo a LY Z6ld vcilgy Nonprofit Kft.

Hulladdkkezel6 si enged6lyez6 si elj 6r6sa ir 61, a
meginditott kdzbeszerz6si tenderekr6l. a
Katasztr6fav6delemmel folytatott egyeztet6sekr6l

43/2013.(XJr" 1 1.) 2013.1 u + Lv Zdld Vdlgy Nonprofit Kft. Feliigyellbizottsilga
Ugyrendj 6nek j 6vrihagy6sa

44t20r3.(Kr.1 1.) 2013.1 .11 yatyazal besz6mol6 KEOP- 1 . 1 .l l2F ( elenlegi st6tusz
Afa finanszir ozds t6i ekoztat6

4st2013.(Kr.1 1.) 2013,1 1l A Lv Zdld vdlgy Nonprofit Kft. rigyvezetojdnek ds
F e ltigye I 6b izotts Sginak f elhatalmazils a

46t2013.(Xrr.1 1.) 2013,1 1l ls"rjuP-I .I.l/2F projekt keret6n beli.il beszerzlsre
kertilt gqjtlj 6rmtivek rizemeltet6sre 6tadilsa

4712013.(xrr.11.) 20t3.1 ll s aJ o Kaza Hul I ad6kke zel6 C entrum, mint tel ephely
hasznSlatdho z v al6 ho zzfi drulds

48t20r3.(xrr.11.) 2013.1 l1 S a3 o -B o dva Vril gye d s Kcirny6ke Hulladdkkezel6 si
Onkorm6ny zati T drsulds 20 1 3. 6vi elofuinyzat
m6 do sf tds6n ak j ov 6hagy dsa



KE OP- 1. 1 .1 | 2F -09 -rr -20fir sz. saj6-B6dva viilgy 6s Ktirny6ke telepiil6si szil6rdhuilad6k-
gazddlkoddsi rendszer fej

A m6sodik fordul6ra vonatk Trimogatdsi Szerz6d6s 20 l2.j rilius 5 -6n kertilt al6fu 6sr a.

KEOP- 1 .1.r t2F I 09-r1l -
gazdillkoddsi rendszer fei
Hullad6kgazd6lkod6si fejleszt6se az al6bblak szerint -

lk-kezel6mti 6pit6se,

11-0005 a Saj6-B6dva vdlgye 6s Kcimy6ke telepril6si szilardhullad6k-
e projekt, melynek c6rja az ISPA/KA fon6sb6l megval6sult Saj6-B6dva

Szendr6ben 6trak66ll
az rij rendszer izemel

A projekt megval6sitdsa

Envecon Kft. kcizds ai

hullad6kkezel6 techno [6

szeml6letform616s

b6vft6se,
lva hullad6kgnijt6 udvarok 6pft6se,

l6tesit6se, valamint
sztiks6ges j 6rmtivek beszerz6se.

|aj6kaza komposzt6ki
Ozd-Borsodnddasd-Bd

k6relmek elbirilIssa zdkken6
Kcizremrik0d6 Szervezet i6j Snak k<i s z<jnhet6 en.

A projekt megvalds[trfsa sord,n keriiltek a kdvetkezf kdzbes zerzdsi elj drds ok:

Projekt management: rrtes Aj6nlattev6k: Barcika Szolg Kft. (n6w6ltoz6s el6tt Timpanon Kft. --
attev6k) Szerz6d6ses ar 23.900.000.-Ft + AFA

FIDIC M6mdk (2013,0
s9.881.915 + Apal

.18. Metr6ber Kft. - F6ber Zrt. koz6s aiinlattevlk K6pviseli: Metr6ber Kft.

J6rmrivek 6s szfillitdsa(2013.04.24 - M-u-T Hung6ria kft. - 1.004.669.590,-Ft + Apal
Hullad6kgyrijt6 szfillitdsa(2013.04.24 - SemiCont'06 kft. - 33.480.000,-Ft + Afei
Hrlzi komp o sztillok sz61 Q013.06.17 - Polyduct Zrt. - 52.500.000,-Ft + 6fa 6rr6ken)

Kdtelez6 t6i (2012.12.14 - Andan Marketing kft. - 18.960.000,-Ft + AFA)

A beszdmol6 kdsz{tdsekor ldv 6 kii zb es zerzds i elj drds ok :
hullad6kudvarok 6pit6se apdtfalv a, Borsodn6dasd, 6zd) - ut6ellen6rz6s

6trak6rlllom6s dpitds (lt ) - Kdzremrikdd6 szewezetut6ellen6rz6s

komposzt6l6 6pit6se (f ) - Krizremtikdd6 szervezet ut6ellen6rz6s

2013. 6vben a T6rsul6s k6t kifizetdsi k6relmet nffitott
,ntes volt a Trirsul6si Iroda, a projekt management, a

be. A kifizet6si
Sz6llft6k 6s a

Hiv atalo s minfs dg biztosftds
csarnok 6pft6se

Beszerz6sek: hivatalos kciz

Elvdgzettfeladatok:
FIDIC Mdrndk:

szilllitdsa ( S aj 6kaza) -

ldv6 elj drds o k (Kdzb es zerzds Feliigt eleti F6o s zttily)

i tan6csad6 (Dr. K6nya Tam6s 2012.04.20 - 9.900.000,-Ft + Apa)

iezdsre 6116 m6dositott tendertervek 6s furazatlan krilts6gvetdsi kifr6sok
lata, eddi g leszdllitotl e szk6z6k 6tv etele.ellen6rz6se 6s feliilvizsl
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KGrt, ffiG rmssstrszl{ MffiL?

2ffi#3" 6v

B

Xa

A Saj6-E6dva r/

tlevdtcli fon5sa
e d s Kdrnydke I'r[ulladdkkezcl 6 s i 0nkonn6n y zatt T 6r sul6s le gfobb

trirsult onkoimanyz:atak 6ItaI fizetcLttagdij" m6rrdke 200E"
januar 01-t6l 100 Ft/fd teleptildsenkdnt. A T6rsul6s tcrulct6n lakirk szftma
2I5.I92 f6, anLr:

eFt, m6dosftotr;
alaptcvdkcnysdig;

alapjdn az aiap1;ov6kenysdg hev6tel6nek tcrvezctt 6rtdkc 17"ZgS
lirhnyzata lg"Eqft eFrl, az 6fa bevdtel 4"67$ eFt. A teljesftds az
vdteldndl X9"811 eFt, azaz a m6dosftott eI6rc6nyzat 99,5li o/o^a, az

5fa bevdteickn6l
oka, hogy a tcrr/

q324 eFt azaz7I,7f., %. Az 6fa bevdtclckndl az alaesonyabb teliesftds
ben a tagdij eg6sz 6vro vonatkoz6an |fhsan kcriilt bctcrvczdsrc"

azonban a 201,3 )E.09-6n tartott T'6rsu16si ril6sen thrgyaLt T6rsulisi megAllapodds
lmdben tagdll heiyctf az onkoiminyzatok penzigyt hozzttjaaalbst6.2"1" pontja

fizetnek a T6rsu.1 s r6sz6re, mely a t\AA7,6vi CXXVII. torv6ny E5 $(1) bek la. pontja
6rtelm6bcn d tevdkenysdgnek min6sril.

Az ISPA projer

Saj6-E6dva Kor
eFt 6fa, bdrleti d
Yo-nak felelnek

A KEOP-1 "L"II,,Z I'I-2011-2005 azonosit6 sz6mf pdlvdzat ka'oesdn 303.152 c Ft
fendftott dfa hcv vanter,tezve, azonban a forditott gfgfustAl,ra a16 +qrrnt'A raeit6si
hat6s6gi engcdSl
teljesft6s 0 Ft"

hez kotott) tcvdk.enysdg 2013. dvben nem val6sult merg, {gy a

A k6l a fcllralmozdsi edhi bevdtolek kozott szerepel a KEOP-1 "l .IlzFl}g-

bdrbead6sdhoz krapesol6d6 alapjan a.

reium 6ltal fizetcndo bdrlcti dij terv adatok: 14X"694 eFt + 38.257
fetrjesftdse 125"5E7 cFtu 6fa te{jesftdse 32"756 eFt, amelvck E5,52

nosit6 szftmb phlydzat cinrdszdnck fedczet6tii szolg6l6, a
I biztosftott kqng Azonban az dncro vhltozo nr6rtdke 6s

1r-24t1-2005
kozszolg6itat6k
a 2013" janudr 0 -6vel hatdlyba l6per"c 201,2" 6vi CLXXXV, a huilad6k6t szo16 tv.
vftltazasa kovet
(bdrleti dijb5l)

ben a T6rsul6s a paly6zathoz sziiksdges oner6t saj6t bt:v6tel6bol
vc kintldvosdgeib6l kivannlk fedezni, fgy koneesszi6s dijat nem

kiv6n ig6nybe i, ennek drtelmdben atellcsitds 0 Ft"

17"2:i5 eFf teljesftds"

dt utin kapott kamat tervczett cloirdnyzala 50 eFt, a rn6dosftott
574 cl.-t. A tcrvhez kdpcst az cltdrds oka, hogy acloirdnyzat 575 a teljcsitds



SAJO-BODVA VOLG E ES KORNYEK]]
Hulladdkkezel6si inyzatt Tarsul6s

Trirsukis 251201 (VIII.09) sz. hatfrozata alapjfu a foly6sz6mlin lev6 pdnzeszkoz
rdvid leiriratri le: keri.ilt.

AH-n k{villr6l tewezetl eloirinyzat 4.000 eFt, a m6dositott
el6irimyzat I9,3 5 e Ft, a teljesit6s 16.56I e Ft. A megemelt eloirfinyzat 6s teljesftds

Konzorcium 6ltal el6z6 dvekben felhalmoz6dott, meg nr:m fizetettoka a Saj6-B6d
b6rleti dii utan ftott kamat.

A KEOP-I .l.l szdm:f- Sai6-B6dva V<ilsve ds
Korny6ke tel szilardhullact6k-gazd6lkodrisi rendszer fejleszt6se pdlyazat
kapcsiin a Td jelent6s tlfa fizetdsi kdtelezetts6ge keletkezett, melyhez
elesendo fo

A miiktid6si bevdte egyiittesen 637.365 eFt el6irdnyzat volt tervezve, nr6dosftott
elfirfnyzat 653.366 e volt, t6nylegesen 407.738 eFt folyt be a Tdrsukishoz. A teljesit6s
m6rt6ke 62.4 oh a m6d el6ir 6ny zath oz k6 p es t.

Titmogatdts6rtrlk
KEOP keret6ben

felhaimozfsi bev6tel tewezett 6rt6ke: 7.371,.238 eFt, melyek a
gval6 sul6 alfibbi paly azati fon6sok :

KEOP-2.3. F109-2009-0029 lSaj6-B6dva Volgye Telepiil6si SzilSrdhullad6k
rekultiv6ci6s jekt sor6n kett6 kifizet6si k6relem benffitfsfua kenilt sor, a
tervezett elii yzat 5.898.351 eFt, teljesft6s 2.569.575 e Ft, mely 43,56 %o-ban
teljesiilt.

A KEOP-7 1 .I I 09 -2009-0007 azonosit6 sz*nt Saj 6-B6dva Vctlgye ltelepiil6si
Szildrdhul gazdillkoddsi rendszer fejlesztdse c. p\lydzat tfmogatilsi cisszeg
lett itt , mely 4.825 eFt. Megoszlilsa: 15 % EU-s rdsz, 85 Yo allam| A
t6mogat6si m6dosit6sra keriilt, igy a projekt kcilttsdgeinek
el zdr6idlpontja2013. miircius 30. lett. Teljesit6s: 4.825 eFt.

A KEOP-l.l Il2Fl09-11-201 1-0005 szhmu Saj6-B6dva Volgye 6s Krirny6ke

Hulladdkkezelesi
szitml hatinozala
vonatkoz6an
novemberdben a
melyet a T6rsul
NAV feld. M6d

AtovSbbiT6l

teleprildsi sz:i

soriin azELI

e nem rlllt rendell<ez6sre. Ezert a Saj6-B6dva Vdlgye 6s Krirny6ke
Onkormrinyzati -I6rsul5s T6rsul6si Tan6cshnak 2ll20l3 (VIi.l2)
alapjhn a budapesti szdkhelyti Leszitmitoroh'il2 zrt-vel 6fa" fizet6sre

i szerzodds keriilt megkdt6sre. A Lesz|mitol6haz Zrt. 2013.
Tilrsul6s rendelkez6s6re bocsrijtotta a szriks6ges 208.264 eFt-ot,
a 2073. okt6ber havi 6fa bevall5s6val egyidejrileg be is ftzetett a

tott eloirSnyzat:210.000 eFt, teljesit6s 208.264 eFt.

a kozbeszerzdsi dij ak visszautal6srib6l keletkezett.

ilIadek- gazd6l ko d6s i rends z er fej I e szt6 s e p iiy azat me g val 6 s it6s a
gatrls lehiv6sa 6rdek6ben kifizet6si k6relmeket kell berryrijtani a

gat6si irrtenzithstt 95Yo, a projekt saj6t fon6s6nak biztctsithsShoz
t 0ner6 Alap t6mogat6st sikeriilt elnyerni 125.663 eFt drtdkben.

Kozrem Szervezethez, a szdllitoi szdmlilk alapjdn. A kifizetesi kdrelem
benffit6srira 95 o/o-os tdmogat6si udnyra vonatkoz6an a 3. sz. Tiimogat6si
Szerz6dds hiteles napja 2013. szeptember 11-e volt, melyet
kcivet6en hetett sor a tilmogilt6s lehivrisiira, melynek kcivetkezteben a T6rsu16s
okt6ber6ben
benffit6s6ra
A projekt tri

tijtotta be I. sz. kifizet6si k6relm6t, a II. szhmt kifizet6si k6relem
13. november6ben kertilt sor.

2013. evre
A Tiirsul6s a ciner6 hSnyadra NFM Oner6 t6mogat6si k6relmet nyrijt be
2014-ben. A y fnat el6ir'6nyzata I .47 2.887 eFt, telj esit6se 1 . 092. 8 32 eF t.



SAJO-EODVA VOTGV gs KORNYEKE
Hulladdkkezeldsi Onkor yzati T6rsui6s

Felhalmozafsi edhft frA sdrtdktl bevdtel ereetrefi eldirdnyzafa 7"SZX"ZSB eFt, naelvneB<teljesftdse, 3"667"231 e nrdrtdkc 49"75 @A,"

.Az el6zd 6vi qtdsi maradvr{ny i$sszege 8"429 eF.t, melynck rtlhaszndldsa teliesegdszdben megt6rtd:n1;

Itr"

Sem cloir6nyzat, teljesfG_s- nem rszcrepel, miver a r912a12" (x[.04) sz" T,6rsurdsiTandes hatbraza*t
t61 a Kazinebareri
kertilnek ell6t6s; Meg6llapod6s kcrtil megkcitdsre a T6rsulds ds

t3gjan a Tarsulds \4urkaszervczetdnek felad-atai zais. :ir"tu ar-
v a:ros t lntcorma:ny zata F orgilrrncstcri Hivat aldnak kcretein belii1

0nkorm6nyzat
N{unkaszervezet

Dologi kiad6sok
Teljesitdse: kdszl
egy6b kdszlet
T6rsul6s, A szoi
cszkdzok karbanl:a
bcfizetdsek ciss

dsszeg 1.519 eFt,
a teszdmftol6haz

A dologi 6s egydlr
osszossdg6ben 12;9"

lgdrrnesteri Hivatala kcjzejtt arca vonatkaz6anu
inak ellSt6sdhoz sz.0ksdges kolts6gck a Tdrsul6s

a V6rosi
hogy a

tagjai altaIbefizetett tagd{jbirl eriilj cnek biztositdsra"

A fent emlitett
koltsdgeire kerlilr;

nak rnegfelel6en a munkaszcrvczct fcladatainak
Az eloirirnyzata 13.6E7 eFt, a terjcsitds 13.6E7 eFt volt.

Keizszolg6ltat6 Nl' profit Kft" reszdre miikoddsi kcilts6geinek fcdczotdrc 20"000 cFt a

keriilt ifi.addsra a lldrsulds r6szdr6l aZV Zd\dVdlev

231201s (vrrr"09 szdrnf t6rsul6si tan6es hatfirazatlnar< i 1" alpontja alapjan.Elairhnyzat 20. a. teljesites 6sszcge 7"000 eFt" Az 6t nem utatt l-:"ooo cpt u2013" dvi pdnzma v6ny reszdt fbgja kcpezni,

irfmyzata: n07.3,46 es't, mddosftott eldir6nyzata: nz3"s46 est,
szcrzds cisszege 6i75_cFt volt. Ez fcilcg irodau".r, ,ryo*tar.vdny 6s

:rzdsdt tartalmazza," szolg6ltatAsokra tl"wzz eFt-ot fizetott ki a

illt:l fiadasa 
turtalmazza a..t6rsut6s tulajdon6ban tdvo t6rgyi

lrgt_91 5llagmeg6v6s6t, Az 6ltar6nos forgalmi ad6 kiad6uor."6u
30"796 eFt, A kilerildetdsi ds reprezentaeios i<iacasokra k.ifizetett
k, dijak, egydb kifizetdsek: l"ql3c eFt" I4iikciddsi kamatkiad6sok:
rdszdre fizetctt faktor6l6si kamat 4,Tgg eF,t"

lydJeiaddsolcegytlttes s(}"zss eFtvoit. Ezenkiadftsoi<ra
16 eF't volt tervezve. A t sftds 4d,E %"

A miiktiddsi ki eldirdreyzata egytittesen 121"0S3 eFt, mddosftottenfiivhnyr,atkdnt l5:r. eFt volt hetervezve, a feljesitds ffsszege
teljes{tds mdntdtr<e 45,l V0,

7fi"94fi- cFt, a



SAJO-BODVA VOLG PS TONNYEKI)
Hullad6kkezeldsi Onk yzati Trlrsul6s

o Felhalmozrlsi

o A KEOP-2.3 F/09-2 0 1 0- 0029 szhmri proj ekt t6mogat6si szerz6d6se hatillyba
16pett, ezt kd
munkateriilet

a projektny.it6 rendezveny 2013.6prilis 23-an megtdrtdnt. A
6tad6s-6Iv6teli eljrir6sok junius h6napban lezajlottak. A kiviteli

tervek k6sz 6s j6v6hagy6sa megtdrt6nt. A T6rsul6s n6gy kifizet6si k6relme
keriilt j6vd melynek ktivetkeztdben a benlJrrazds 2.569.575 eFt 6rt6kben
teijestilt.

o KEOP-I.1. Fi09- 1 1 -2 0 1 1 -000 5 azonositrf szr{mf p 6ly 6ztt me gval6 sit6s a sordn
Tarsulds ket l<tftzefies i k6re lme kertlt j ov 6hagy 6sra, melyek ri s s ze ge
A projekt trlmogat6si intenzittsa 95o/o, a projekt lebonyolit6sithoz

2013.dvberr

2013.6vre l{ 0ner6 Alap tamogat6st sikeriilt elnyerni. A t6mogat6sk6nt kapott
125.663 eFt EU-s 6ner6b6154.642 eFt lett felhaszn6lva.

o KEOP-7.1.1. 109-2009-0007 azonosit6 szfmrfi pfllyhzat kapcsfn az616 kifizet6si
k6relem jt6sra kertilt, melynek cisszege 5.676 eFt.

Jdrmii szem6lyg6pkocsi) beszerzdse tcirt6nt ez 6v m6jus h6napban
4.864 eFt 61t 6rt6kben.

1.038.190 eF

Az ISPA proj
a Magyar A

o Tartal6kok:
T6rsulSs a 2

A felhalmozdsi
mridositott elfiirfnyzatt
m6rt6ke 47,9 oh,

Befektetett eszkiiziik:
Ebb6t:

szriks6gessd egy trlrgyi eszktiz-kat aszter nyilvf ntartd pro gram beszerzlse,
mely 149 e.Ft mestort6nt.

kapcs6n me gnd veke dett tfu gy i eszkozcik nyilv6ntart6sa, valamint
ncstar fe16 tort6n6 jelent6si k<itelezetts6g teljesit6se v6gett

S aj 6 -B 6 dva V61 gye 6 s Kcirnydke Hullad6kkezel6si Onkorm6nyzati
12013 (VIII.O9) szhmt t6rsul6si tan6cs hatirozathnak 1, alpontja

11. alpontja alapjan 2013. 6vre 20.000 eFt-ot biztosit
atartalek terh6re.

i lriqd6snkrr egyiittesen 8.305"526 e Ft volt betervezve,
teljesit6s iisszege 3.981.135 e Ft, a teljesit6seFt,a

IIL VAGYON ALAKULASA

6.628.452 eFt

alapjhnaT l6si llan6cs aZY ZdId V<llgy Kozszolgdltat6 Nonprofit Kft. r6sz6re
3.000 eFt tti e befizet6s tort6nt, tov6bb6 a2312013 (VIII.09) szhmt tarsul6si
tan6cs
mrik<iddsi

: 109 eFt.o Immateri6lis java
o Targyi eszkcizolc: 5.343 eFt



SAJO.BODVA VOLG'r Es TOnNYEKE
Hullad6kkezel6si

o Befektetett pdnzlt

Fors6eszkdziik:
Ebb6l:

i eszkdzdk:3,000 eFt

1.076.312 eFt

t 7.704.764 eFt

tozds:6,913,692 eFt.

31.323 eFt

z 759.749 eBt
lejtuatik0telezetts6gek : 756.199 eFt
passziv p6nztigyi elsz6mol6sok: 3.550 eFt.

o Kdveteldsek:1,04 ,439 eFt
o Pdnzeszk0z0k: i 73 eFt

Eszkiiziik min

Sai6t t6ke:
oT6

Forrdsok mind z 7.704.764 e Ft.



2013. 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 

 
Bevezető 

 
Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint 
száz település közszolgáltatási feladatellátásának hiányosságait és erősségeit. A 
hulladékgazdálkodási törvény változása markánsan érinti az önkormányzatok gazdálkodását, 
mely a közszolgáltatás ellátásának zökkenőmentességét zavarja és feszültségeket rejt 
magában a jövőben is.  
A közszolgáltatás területén már korábban, az ISPA beruházás kapcsán az érintett 
településeknek a tevékenysége összekapcsolódott. Az uniós forrásból (ISPA) megépített 
közös Sajókazai hulladékkezelő Centrum minden előnyével szolgálja a mai napig a társult 
tagönkormányzatokat.   
 
2012. év végén elfogadásra került a 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékgazdálkodásról, mely 
teljesen átalakította a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésének feltételeit. A 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény legfontosabb változása, hogy 2014. január 1-től 
kizárólag többségi önkormányzati vagy többségi állami tulajdonú társaságok láthatnak el 
hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet. Térségünkben néhány kisebb céget és 
települést leszámítva kizárólag többségi magántulajdonban lévő cégek látták el a 
hulladékkezelési közszolgáltatást az utóbbi 15 évben (Cirkont csoport, AVE csoport, MENTO 
Kft. stb). További fontos változás, hogy egy település kizárólag egy közszolgáltatóval állhat 
szerződéses kapcsolatban, a közszolgáltatás egyes részeit (pl. gyűjtés-szállítás / kezelés) nem 
lehet különálló szerződésekkel és eltérő társaságokkal végeztetni. A változások további 
rendkívül jelentős része, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás terén is bevezetésre került a 
központilag meghatározott hatósági díj („rezsicsökkentés”). A rezsicsökkentés a 2012. évi 
árszínvonal +4,2% -10%-os szinten határozta meg a közszolgáltatási díjakat 2013.07.01 – 
2014.12.31 közötti időszakban, ezt követően miniszteri rendeletben határozzák meg a 
közszolgáltatás díjait. A rezsicsökkentés legfontosabb hatása, hogy a hulladékkezelési 
közszolgáltatás a megadott díjakon szükségképpen veszteséges, hiszen több százmillió 
forint/év mértékű különadókat vezettek be a területen (lerakási járulék, felügyeleti díj, 
tranzakciós adó, útdíj stb.), továbbá nonprofittá minősítették a közszolgáltatókat. 
(közszolgáltatói engedélyt csak nonprofit gazdálkodású cég kaphat 2014.01.01-től)  
 
Figyelembe véve, hogy a Sajó-Bódva Társulás területén a többségi magántulajdonban lévő 
Cirkont cégcsoport leányvállalatai látták el a hulladékkezelési közszolgáltatást, szükségesség 
vált a hulladékkezelési közszolgáltatás újjászervezése. 
 
A jogszabályi változások alapján egyértelmű volt minden érintett számára, hogy egy közös – 
kizárólag a Társulási Tagönkormányzatok tulajdonában lévő – új közszolgáltató 
megalapítására van szükség. Az elmúlt év a társulásunk azon szándékáról és munkájáról szólt, 
hogy a közös nonprofit kft.- t megalapítsuk, az engedélyek beszerzését elindítsuk. A nagyobb 
problémát a kft. működésének finanszírozása jelenti. Köztudott, hogy a Társulás által 
megalapított cég működésének első lépéseit, rentabilitását a társult tagönkormányzatoknak 



kell részarányosan viselni. Nehéz volt döntéseket hozni, ekkora hatalmas társulás szándékát, 
nehézségeit összefésülni abban a környezetben, ahol nincs biztosítva a települések számára a 
közszolgáltatás központi felelős finanszírozása. A társulás ide vonatkozó díjpolitikája, 
pontosan tartalmazza, hogy a megalapított cég működéséhez, hogyan és mennyivel kell 
hozzájárulni.  
A mérleg egyszerűen felállítható. A törvényben rögzített rezsicsökkentett díj szedhető be 
kizárólag a lakosságtól, ami nem fedezi a közszolgáltatás önköltségét, a kormányzat által 
kiszabott járulékokkal és adókkal növelt költségeket. (2013. a különadók kb. 180 - 200 millió 
Ft-ot,  2014-ben már kb. 360 – 400 millió Ft-ot tesznek ki)  
A későbbiekben tematikus bontásban kerülnek kifejtésre 2013. legfontosabb döntései, 
dokumentumai, ami egységes képet adnak a bevezetőmben foglaltakra. 
 
 

1. Munkaszervezet 
 

 
A Társulási Tanács a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás munkaszervezete Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatalához csatlakozása 
címmel tárgyalt előterjesztést. Az elkövetkező két évben megvalósításra kerülő projektek 
(KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005, KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029) a Társulás 
munkaszervezetére jelentős terheket rónak. A bővülő feladatok ellátására növelni kellett volna 
az iroda létszámát minimum 3 fővel, ez több járulékos költség növekedését is magával vonta 
volna. A felmerülő problémákat figyelembe véve a Társulás elnöke javasolta, hogy a 
létszámbővítés miatti további tagdíjemelésre 2013-ban ne kerüljön sor. Ezt úgy javasolta 
áthidalni, további források bevonása nélkül, hogy a munkaszervezet feladatai kerüljenek át a 
Kazincbarcika Polgármesteri Hivatalához. A Munkaszervezet jelenlegi 3 tagjának a 
Társulással fennálló munkaviszonya 2012. december 31. napjával közös megegyezéssel 
megszűnt és 2013. január 1-jével a Polgármesteri Hivatal állományába kerültek 
köztisztviselőként. Ennek előnyeként került megfogalmazásra, hogy a társulás igénybe veheti 
az önkormányzati szakembereket (mérnök, jogász, közgazdász), ezáltal csökkenthető az 
emberi erőforrás igény és egyes kiadások. Mindezekre tekintettel a társulás tagjai által fizetett 
tagdíjból kerül biztosításra a munkaszervezet három tagjának munkabére és a 
munkaszervezeti feladatok ellátásának költsége, melyre vonatkozóan a Társulás és 
Kazincbarcika Város Önkormányzata Megállapodást kötött egymással. 
 
 

2. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú, „Sajó-
Bódva Völgy és Környéke települési szilárd- hulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt 

 
 
1. Előzmények:  
 
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú, „Sajó-Bódva Völgy és Környéke 
települési szilárd- hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt (továbbiakban 
KEOP-1.1.1 projekt), Támogatási Szerződésének aláírására 2012. július 5-én került sor. A 
projekt részeként tervezett fejlesztéseket és a fejlesztések megvalósításához szükséges 
teendőket a következő szakaszban tekintjük át. 



 
2. A tervezett fejlesztések rövid bemutatása 
 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban 
Társulás) 127 tagot számláló önkormányzati Társulás, mely közös hulladékgazdálkodási 
rendszert üzemeltet a háztartási vegyes és szelektíven gyűjtött hulladékok jogszabályoknak 
megfelelő kezelésére. A Társulás sikeresen valósított meg több milliárd forint értékű ISPA 
beruházást, melynek keretén belül új regionális hulladékkezelő központ kiépítésére került sor 
Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén. A központ területén hulladéklerakó, 
hulladékválogató, komposztáló és egyéb kiszolgáló létesítmények kiépítésére került sor.  
 
A tervezett beruházások a Társulás hosszú távú érdekeire és nem utolsósorban a szigorodó 
jogszabályi környezetre való tekintettel, jelentős technológiai fejlesztések megvalósítására 
tesznek javaslatot.  

A tervezett fejlesztések alapvető oka, hogy az ISPA rendszerhez képest a szelektíven gyűjtött 
hulladékok mennyiségét fokozni kell, házhoz menő gyűjtéssel és hulladékudvarok 
létesítésével. A szerves hulladékok lerakótól történő eltérítése a szigorodó jogszabályok 
mellett nem teljesíthető fejlesztés hiányában, akárcsak a hulladékok lerakótól történő 
eltérítése sem. További probléma, hogy a kevert települési hulladékok – kommunális 
hulladékok - jelenlegi kezelése, elsősorban a hulladékkezelési hierarchia legalacsonyabb 
szintjét megtestesítő műszaki védelem melletti lerakásra helyezi a hangsúlyt, mely a hazánk 
és az EU által megfogalmazott célokkal – lerakástól történő eltérítés - nem áll összhangban.  

Megoldandó feladat, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés fejlesztésére sor kerüljön, az ellátás 
gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon a projektterületen.  
 
A Társulás ezért célként fogalmazta meg a projektterületen a szelektív, másodnyersanyagként 
is hasznosítható hulladékok házhoz menő gyűjtésének kialakítását gyűjtőjárművek 
beszerzésével, valamint a begyűjtött maradék hulladékoknak mechanikai hulladékkezelőben 
történő kezelését a magas fűtőértékű hulladék frakció (RDF) automatikus leválasztása 
céljából, ezzel csökkentve a lerakóra kerülő kezeletlen szerves hulladék mennyiségét, 
valamint a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. További cél a kiépítendő 
mechanikai hulladékkezelő létesítmény ellátása a megfelelő rakodógéppel, a begyűjtésre 
kerülő zöldhulladékok komposztálását lehetővé tevő új komposztáló kialakításával, illetve a 
szelektív gyűjtés intenzitásának növelése lakossági hulladékgyűjtő udvarok létesítésével. A 
logisztikai rendszer optimalizálását új átrakóállomás létesítése segíti elő.  
 
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tervezett beruházás alapadatait.  

1. Táblázat: pályázat általános adatai 

Pályázat címe Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárd- hulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése

Pályázati konstrukció 
megnevezése KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 
Pályázat összértéke (Ft, 
nettó) 3 292 998 619,-Ft 
Igényelt támogatás (Ft, 
nettó)  3 128 348 688 
Támogatási intenzitás (%) 95% - lásd részletesen később 
Szükséges önerő (Ft, nettó) 164 649 931,-Ft
elnyert BM Önerő 72.115.111,-Ft (a 2013. évben felmerült számlák önerő igényét NFM 



támogatás Önerő támogatás felhasználásával biztosítottuk)
Támogatás formája  nettó finanszírozás, az ÁFA megfizetése pályázót terheli 
Megvalósítás időpontja 
(előkészítés is) 2012.07.05 – 2014.12.31 

Megvalósítási helyszínek 

Sajókaza – mechanikai előkezelő és komposztáló
Ózd – hulladékgyűjtő udvar 
Borsodnádasd – hulladékgyűjtő udvar  
Szendrő - átrakóállomás 
Bélapátfalva – hulladékgyűjtő udvar 

2. Táblázat: pályázat általános adatai 

Beruházási tételek építés eszköz,gép építés eszköz,gép

Gyűjtés 0 0 0 0 0 0
Hulladékszállító jármű (lomtalanítás) 0 100 000 0 10 0 100 000
Hulladékszállító jármű (szigetre és 
házhoz menőre)

0 540 000 0 10 0 540 000

Szelektív szigetek 0 0 0 0 0 0
Hulladékgyűjtő szigetek alapozása 2 851 0 50  0 2 851
1.100 l-es konténerek 0 3 840 0 10 0 3 840
Hulladékgyűjtő szigetek
kialakítása (alapozás) az iskoláknál

11 850 0 50 0 0 11 850

1.100 l-es konténerek 0 16 000 0 10 0 16 000
Hulladékudvarok és újrahasználati 
központok

0 0 0 0 0 0

 Bélapátalva 39 405 9 176 50 20 0 48 581
Ózd 42 167 9 031 50 20 0 51 198
Borsodnádasd 30 370 8 659 50 20 0 39 029

Átrakó állomás 0 0 0 0 0 0
Szendrő 99 444 46 180 50 20 145 624 0
Görgőskonténer szállító jármű 0 72 000  10 72 000 0

Települési zöldhulladék gyűjtése 0 0 0 0 0 0
Zöldhulladék aprító célgép (utánfutó, 
saját motor, pneumatikus)

0 36 000  10 0 36 000

Darus fix platós tehergépkocsi aprítógép 
vontatásához emelőhátfalas

0 39 600 0 10 0 39 600

Görgős konténer az aprított zöldhulladék 
szállításához (30 m3)

0 9 504 0 10 0 9 504

A komposztálótér bővítése, a 
technológia fejlesztése

0 0 0 0 0 0

Komposztér bővítés (tartalék terület) 139 166 0 50 0 139 166 0
Komposztrakodó kerekes 0 28 000 0 10 28 000 0

MBH 1 db 50.000 t/év kapacitás 523 809 982 249 50 15 1 506 057 0
MBH rakodó 0 52 000 0 10 52 000 0
Házi Komposztáló 0 52 800 0 10 0 52 800
Temetői zöldhulladék gyűjtése 0 0 0 0 0 0

Felül nyitott konténer 5 m3 0 31 020 0 10 0 31 020
Zárt konténer 5 m3 0 9 820 0 10 0 9 820
Konténerszállító jármű 0 72 000 0 10 0 72 000

Nettó beruházási költség összesen: 889 061 2 117 879 1 942 847 1 064 093
Nettó beruházási költség összesen: 3 006 940

FIDIC mérnök (műszaki ellenőrzés) 74 852 48 364 26 489
Közbeszerzések 10 000 6 461 3 539
Projekt Menedzsment 24 800 16 024 8 776
Műszaki tartalék (előre nem látott többletkiadások) 53 200 34 374 18 826
PR, szemléletformálás, ismeretterjesztés 104 206 0 104 206
Tájékoztatás, nyilvánosság 19 000 12 276 6 724
Összesen nettó: 3 292 999 Összesen nettó 2 060 346 1 232 653
ÁFA 823 250 Elszámolható 2 060 346 1 232 653
Összesen bruttó: 4 116 248 Nem elszámolható 0 0

Beruházási költség (eFt) Pótlási idő (év) Max. 70% 
támogatott-

ságú

Max. 85% 
támogatott-

ságú

 
 

A lebonyolításhoz szükséges kiegészítő szolgáltatások a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány alapján  

 
A lakossági szemléletformálási projektelem kiemelt prioritásai a hulladékkeletkezés 
megelőzésének elősegítése és a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, a 
hulladékgazdálkodási rendszer működésének megismertetése a lakossággal. A megelőzési 



tevékenységek hangsúlyozása miatt a házi komposztálók és a hulladékudvarokhoz beszerzésre 
kerülő újrahasználati konténerek beruházási költsége is figyelembe veendő, mint megelőzési 
tevékenység. Ezen tételek összegének el kell érnie legalább az összes beruházási költség 5%-
át.  
 
A projekt építési-szerelési munkáit FIDIC szerződéses feltételek – ún. piros vagy sárga könyv 
- szerint kell lebonyolítani. A lebonyolítását FIDIC szerződéses feltételeket is ismerő műszaki 
ellenőr („FIDIC mérnök”) felügyeli. Az elkészült tervek, illetve az elkészítendő résztervek 
kivitelezésre való alkalmasságát tervellenőr bevonásával kell biztosítani.  
 
Az egyes beszerzésekre vonatkozóan közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, ennek 
megfelelően közbeszerzési szakértő alkalmazása szükséges. A projekt szempontjából 
kockázatot jelenthet a közbeszerzési eljárások elhúzódása, a szakértő bevonása ennek 
elkerülését biztosítja.  
 
A projekt eredményeiről kötelező tájékoztatás keretén belül kell információt biztosítani a 
lakosság és az egyéb érintett felek részére. A tájékoztatás hagyományos és elektronikus 
formában (pl. weboldal) történik.  
 
A projekt megvalósítása számos adminisztratív és szakértői feladatot indukál, (pl. kifizetési 
kérelmek összeállítása), mely tapasztalt projektmanagement szervezet szolgáltatásainak 
igénybevételét teszi indokolttá.  
 
 
4. Várható szakmai hatások 
 
A bemutatott fejlesztési elképzelések megvalósulásával a Társulás hulladékgazdálkodási 
rendszere megfelelne mind a hazai mind az európai uniós jogszabályoknak, direktíváknak. A 
mechanikai előkezelő mű megvalósulásával, valamint a szelektív hulladékgyűjtés bővítésével 
nem csak a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége, de a lerakásra kerülő hulladékok szerves 
anyag tartalma is csökken.  
 
Várható naturális mutatók (indikátorok) 2015-től a pályázati vállalások alapján:  
 
 
Hulladékáram Projekt 

célkitűzése 
Támogatási 
stratégia 
célkitűzése 

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező 
hulladékhoz képest   

22% 22 %

Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének 
aránya a keletkező hulladékhoz képest   

36% 38 %*

Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz 
képest 
Elsődlegesen lerakott 
Másodlagosan lerakott 

 
0% 

54% 
  

38 %
21 %

 
 



A már említett, kb. 52.000 -55.000 t/év kapacitású mechanikai kezelőmű kiépítésével és az 
intenzív szelektív hulladékgyűjtés segítségével a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban 
kiépített depónia élettartama min. 5 évvel nő. 

 
 
5. Várható gazdasági hatások 
 
A régió építőipari és szolgáltató vállalkozásai a kötelező közbeszerzési pályázatokon 
vehetnek részt.  A tervezett beruházások sikeres lezárásával új munkahelyek létesülnek, 
várhatóan az alábbi szakembergárda alkalmazásával számolhatunk a beszerzett és kiépített 
eszközök üzemeltetése során:  

14 fő sofőr – szelektív gyűjtés + lomtalanítás  
28 fő rakodó – szelektív hulladékgyűjtés 
4 fő sofőr – hulladékkezelő művek (hulladékudvar, átrakó, komposztáló, mechanikai 

előkezelő) kiszolgálása  
4 fő gépkezelő – mechanikai előkezelő 
1 fő gépkezelő – átrakóállomás 
3 fő átvevő - hulladékudvarok 

 
A tervezett fejlesztések megvalósulásával a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban kiépített 
hulladéklerakó élettartama min. 5 évvel növekedne meg, mely több százmillió forint 
megtakarítást jelentene a Társulást alkotó önkormányzatok, mint tulajdonosok számára.  
 
 
6. Változások az eredeti projektkoncepcióhoz képest  
 
6.1 Támogatási intenzitás és önerő  
 
A 2012. július 5-én aláírt Támogatási Szerződésben még 75,614880%-os nettó támogatási 
intenzitás állapítottak meg, mely 803.001.653,-Ft nettó önerőt igényelt volna. A Társulás – 
élve a pályázatra vonatkozó új szabályokkal biztosította lehetőségekkel - a pályázat 
megvalósítását felügyelő Közreműködő Szervezetnél kezdeményezte a támogatási intenzitás 
felülvizsgálatát. A Támogatási Szerződés 2. módosításával a támogatási intenzitás 
86,293313%-ra, majd 95%-ra módosult. A 95%-os támogatási intenzitás szerződésben történő 
átvezetését a Támogatási Szerződés 3. módosításával hagyták jóvá.  
 
A Társulás továbbá pályázatot nyújtott be EU Önerő Alapra történő támogatásra. Sikeres 
pályázatunk eredményeként a 2013. június 11-i döntés értelmében 125.662.582,-Ft vissza 
nem térítendő támogatást kaptunk, melyből a 2013. évi számlák önerő igénye került 
biztosításra, a fel nem használt önerő támogatást a jogszabályi előírások alapján elvonják, 
újabb EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtására várhatóan 2014. II. félévben kerül sor, 
jelenleg minden kérelmet elutasítanak az ún. halasztott önerő fizetés lehetőségére hivatkozva. 
A Társulás továbbá BM Önerő alapra is sikeresen pályázott, az elnyert összeg 72.115.111,-Ft, 
mely minden 2014. évben felmerülő számla önerő igényének 43,8%-ig használható fel (a 
keret kimerüléséig.) 
 
Az itt szereplő önerő igénynél a pályázat sikeres megvalósítása érdekében azonban több 
forrás biztosítása szükséges a Társulás részéről két okból kifolyólag. Az egyik ok, hogy a 
rendkívül nagy volumenű kivitelezési munkák esetében előre nem látható körülmények 
merülhetnek fel (pl. korábban nem azonosított közművek), Sajókaza Hulladékkezelő Centrum 



esetében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kiváltandó hálózatának költségei, illetve a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrum mechanikai előkezelőjének áttervezésével jelentkező tervezői 
költségek. A mechanikai előkezelő áttervezését a hatékonyabb üzemeltetés érdekében 
végeztük el, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.  
 
Fentiek alapján a Társulás forrásainak terhére előirányzott nettó önerő kb. 50.000.000,-Ft 
értéken adható meg.  
 
Az 1/2013 (III.13.) sz. Társulási Tanácsi határozat alapján elfogadott 2013. évi 
költségvetésben a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 számú pályázat 75 %-os támogatási 
intenzitással, azaz 25 %-os önrész tervezésével lett elfogadva (támogatási szerződésnek 
megfelelően). Az önrész fedezete a közszolgáltatók által biztosított koncessziós díjjal lett 
megállapítva. Mivel a pályázat támogatása 95 %-ra módosult, valamint a fennmaradó 5 %-os 
önrész is csökken az EU Önerő támogatásával, így a Társulás a fennmaradó önrészt saját 
bevételből (bérleti díjból), illetve a kintlévőségeiből kívánná fedezni.  
 
6.2 Üzemeltetési koncepció változása  
 
Az önerő változó mértéke és a 2013. január 1-ével hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. Tv. a 
hulladékról (továbbiakban Ht.) 81.§ rendelkezései értelmében a pályázatkor hatályos 
üzemeltetési koncepció módosítása szükséges. Az eredeti üzemeltetési koncepció értelmében 
az önerőt a közbeszerzési törvény és a korábban megkötött szerződésekből fakadó 
kötelezettségek figyelembe vételével, az üzemeltetési jog hulladékkezelő szakcégnek történő 
átadásával tervezte.  
 
A Ht. 81.§ az alábbiakat rögzíti:  

81. § (1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak 
annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, 
amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a 
szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és 
a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság 
tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. 

A 2013. évi CXXV. Tv. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről a 
következő rendelkezéseket tartalmazza: 
 
26.§ (5) A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E törvény alkalmazásában) 
„37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint 
minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást lát el;” 
 
21.§ (3) A 26. § (5) bekezdése és a 47. § 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 



A törvény értelmében és a csökkenő önerő finanszírozási igényre ezért javasoljuk egy 
Nonprofit Kft. létrehozását, melyben jogi személyiségű Társulásunk 100%-os tulajdonos 
lenne.  
 
 
7. A projekt jelenlegi státusza  
 
7.1 Szerződések  
A projekt lebonyolításához eddig az alábbi szerződések megkötésére került sor:  
 
2013.07.12-ig lebonyolított tenderek  Megkötésére sor került 
Közbeszerzési tanácsadás 2012. április 20. 
Mérnök 2013. március 18. 
Kötelező tájékoztatás 2012. december 14. 
Projekt management 2013. június 17. 
Technológia 2013. július 1. 
Eszköz 1 - edények 2013. április 24. 
Eszközök 2- házi komposztálók 2013. június 17. 
Eszköz 3 - járművek és munkagépek 2013. április 24. 
Technológia 2013. november 29. 
 
Lebonyolításra váró tenderek*:  
 

2013.12.31-ig még lebonyolításra váró tenderek Szerződés várható 
megkötése 

Építés 1 - Sajókaza csarnok 2014. július - augusztus 
PR / szemléletformálás 2014. július – augusztus 
  
Borsodnádasd, Bélapátfalva, Ózd, Szendrő és Sajókaza építési munkáihoz a munkaterület 
átadására még nem került sor, a szerződések rendelkezésre állnak. 
 
 
7.2 Támogatási Szerződés módosítása  
 
Támogatási Szerződés módosítására várhatóan 2014. június végéig kerül sor. A módosítások a 
kifizetési és közbeszerzési ütemtervek aktualizálását foglalja magában.  
 
 
7.3 Kifizetések várható benyújtása  
 
A projekt megvalósítása során az EU támogatás lehívása érdekében kifizetési kérelmeket kell 
benyújtani a Közreműködő Szervezethez, a szállítói számlák alapján. A projekt részeként 
jelen beszámoló elkészítéséig 3. kifizetési kérelem benyújtására került sor, a kifizetési 
kérelmeket a Közreműködő Szervezet elfogadta, a projekt pénzügyi készültsége kb. 35%.  
 
 
8. A megvalósítási munkák megkezdéséhez szükséges feladatok  
 



A projekt megvalósítása érdekében a megkötött szerződések teljesítésével összhangban, a 
Társulási Tanács felhatalmazására volt szükség az Elnök részére, kifizetési kérelmek 
benyújtására és a kifizetési kérelmekben szereplő önerő kifizetésére.  
 
A projekt támogatása nettó értéken kerül elszámolásra, azaz az adott számlák nettó értéken 
felüli ÁFA-t 100%-ban a Társulásnak kell megfizetnie a szállítók részére egyenes ÁFA 
esetén, fordított ÁFA esetén pedig közvetlenül a NAV felé. Az ÁFA finanszírozásárára a 
Társulási Tanács felhatalmazást adott az Elnök részére, hogy külső ÁFA finanszírozót vonjon 
be. Az ÁFA finanszírozás a megkötött szerződés alapján biztosított, ennek hiányában 
kifizetési kérelmek benyújtására nem lenne lehetőségünk. 
 
 
 

3. KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029 - Rekultivációs Projekt 
 
 

 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 125 Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei települést magába foglaló, önálló jogi személyként működő 
önkormányzati társulásként alakult meg 2000. október 30-án. 

A Társulás a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében meghirdetett, 
KEOP-2.3.0 konstrukcióra nyújtott be pályázatot. A pályázati konstrukció kétfordulós, az 1. 
forduló keretein belül a 2. fordulóra történő benyújtása megtörtént, a projekt kódszáma 
KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0029. A megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása 
2012. február 2-án megtörtént. A hatályba lépésének feltétele, a kivitelezési közbeszerzési 
eljárás eredményes lefolytatását követő valamennyi kivitelezői szerződés megkötése. 
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 
6.381.187.781 Ft. 
 
A kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés aláírásra kerül, így a Támogatási Szerződés 
2013. február 22-én hatályba lépett, a projekt megvalósítása megkezdődött. 
A nyertes ajánlattevő a Zöld-Sajó Rekultivációs Konzorcium, mely mindhárom rész 
tekintetében végzi a kivitelezési munkálatokat. 
 
 
A projekt rövid ismertetése 
 
A Társulást alkotó önkormányzatok területén egy már korábban elkészült PHARE felmérés és 
további felmérések alapján mindösszesen 150 települési szilárdhulladék lerakó található. Jelen 
projektben ezen lerakók több mint 50%-ának (78 telep) a felszámolása, rekultivációja 
tervezett. A fennmaradó telepek felszámolására a jelenlegi elképzelések szerint külön 
projekt(ek) keretében kerül sor. 
 
A javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása 
 
A megvalósításra javasolt változat az érintett 78 lerakóból 46 db teljes körű felszámolását 
irányozza elő. A megmaradó depóniák közül 2 db esetében átmeneti lezárás (kétütemű) 



valósítható meg, 30 telep végleges rétegrenddel rekultiválható. Az elvégzett felülvizsgálatok 
eredményei alapján egyéb műszaki beavatkozásra nincs szükség. 
 
A helyben rekultiválandó lerakók környezeti hatásainak nyomon követésére összesen 16 db 
megfigyelő kút létesítése valósul meg. 
 
A projekt főbb adatai az alábbiak: 

- Hulladékkal borított felület: 663.000 m2 
- Maradó rekultivált felület: 494.000 m2 
- Megtisztított felület: 168.000 m2 
- Felszedésre és ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége: 164.000 m3 
- Felszámolandó hulladéklerakókról engedélyes lerakóba elhelyezendő hulladék 

mennyisége: 132.000 m3 
 
A projekt jelenlegi állásának bemutatása 
 
A LOT 1, azaz az 1. rész 16 db lerakót érint, melyek közül 15 helyszínen folyik a 
munkavégzés. Az átlagos készültég 59 %. Az érintett lerakók közül kiemelkedő készültségű 
Berente, Edelény VI., Bánréve, mely lerakók 90%-os készültségűek, illetve Arló és Szendrő 
esetén is átlag feletti készültségről tudunk beszámolni. 
 
A LOT 2, azaz a 2. rész 41 db lerakót rekultivációját fedi le. Jelenleg 39 helyszínen dolgoznak 
a kivitelezők. Alsódobsza, Szendrőlád II, Szuhakálló, Nagybarca, Sajómercse lerakók esetén 
90% feletti készültség, mely azt jelenti, hogy a humuszolás és a füvesítés van még hátra 
kivitelezési munkálatokból. a 100%-os készültség csak akkor tud teljesülni, amennyiben a 
megvalósulási dokumentáció, illetve az átadási dokumentáció is elkészül, átadásra kerül 
Megrendelő részére. Továbbá Nyomár, Farkaslyuk II, Farkaslyuk V, Farkaslyuk VII, 
Aggtelek és Radostyán II esetén is 80% a készültség, mely azt jelenti, hogy a felső kiegyenlítő 
réteg befejező munkálatai hiányoznak részben, a humusz terítés és füvesítés. 
Ezen szerződés keretében folynak a kazincbarcikai lerakó munkálatai. Ennek a készültsége 
38,2%. A tervezett közel 42.000m3 hulladék 90% a munka alá került. Jelenleg a hulladéktest 
formálása, és a különböző technológiai rétegek építése zajlik a területen (kiegyenlítő réteg, 
szigetelő réteg, szivárgó réteg, stb). Itt is, mint minden területen folyamatosan készülnek a 
laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok - (akkreditált laboratóriumok igénybevételével) és 
Mintavételi és Minősítési tervekben előírt különféle vizsgálatok és minősítések. 
 
A LOT 3, azaz a 3. rész 21 helyszínt érint, melyek közül jelenleg 18 lerakón végzik a 
rekultivációs munkálatokat. A teljes részre vetítve 40%-os a jelenlegi készültség. Az átlag 
feletti, kiemelt készültségű Edelény I, II, III, V, VII, Gesztely I és Járdánháza község 
hulladéklerakója. Ezen területeken szintén a fedőréteg befejezése, a humuszolás és a füvesítés 
van még hátra 
 
A projekt előrehaladását jól szemlélteti, hogy 2014.év eddig eltelt időszakában az EHG által 
üzemeltetett lerakóba több mint 13.000 tonna hulladék került beszállításra a különböző 
helyszínekről. 
 
A Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezésének időpontja 2015. május, mely a 
jelenlegi előrehaladás tekintetében nagy biztonsággal tartható. 
 
 



 
 

4. Közszolgáltató Nonprofit Kft. Megalapítása 
 
 

 
2013. év elejétől folyamatos volt a törvényi változások értelmezése, valamint ezekre 
vonatkozó lehetséges megoldási lehetőségek feltérképezése. A rendszeresen változó 
jogszabályi környezetre jó példa, hogy a 2012. évi CLXXXV. Tv-t a hulladékról egy év alatt 
282 ponton módosították. A 2013. első hónapjaiban került összehívásra először az az 
előkészítő bizottság, mely a törvényi változásokra reagálva, megoldási lehetőségeket vázolt 
fel a Sajó-Bodva Hulladékgazdálkodási Társulás számára. Ennek a bizottságnak tagja volt 
Ózd város polgármestere, Szikszó város polgármestere, Sajókaza polgármestere, 
Felsőkelecsény polgármestere, valamint Sajóivánka polgármestere. A közszolgáltató 
nonprofit kft. megalapítására az alábbi előterjesztés készült 2013. júliusában: 

„Változások a hulladékra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben 

2013. január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) A 
törvény 44 végrehajtási szabályozásra ad felhatalmazást, ebből 12 jelent meg eddig, a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozóan így sok a „nyitott” kérdés. 
 
A Ht. a hatályba lépése óta már módosításra került a törvény. Legutóbb a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. 
törvénnyel. (A törvény 2013. július 4.-én került kihirdetésre. Rendelkezései túlnyomórészt a 
kihirdetését követő 8. és 31. napon lépnek hatályba, bizonyos részei pedig 2014. január 1-
jével, illetve 2015. január 1-jével.)  

 A Ht. rendelkezéseit, a hatályba lépését követően kell alkalmazni, az újonnan indult illetve 
megismételt eljárásokban.  

Az új törvény legfőbb célja a hulladékképződés minimalizálásának biztosítása, a lehető 
legnagyobb arányú hasznosítás kikényszerítése különböző eszközökkel, például a lakossági 
szelektív gyűjtés bevezetésével és lerakási díjak fokozatos-drasztikus emelésével, mely 
díjakról már több tájékoztatót is kapott minden Társulási tag. A jogszabály új logikai 
rendszerének köszönhetően pontosabb fogalmakat vezet be, és szemléletváltásra ösztönöz. 
Egyik fő célja a hulladék hierarchia bevezetése, mely szerint a hulladékgazdálkodás során 
elsőbbségi sorrendre kell törekedni. Mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy csökkentsük a 
hulladék képződését úgy, hogy előnyben részesítjük a hulladékszegény technológiák 
alkalmazását, a kevesebb szennyező anyagot kibocsátó termékek előállítását, és elősegítjük a 
hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. Így elérhető, hogy kevesebb hulladék 
keletkezzen és az nagyobb arányban hasznosuljon. Arra kell törekednünk, hogy a képződő 
hulladékot az emberek az otthonaikban is fajtánként elkülönítve gyűjtsék annak érdekében, 
hogy a papír, a műanyag a fém, az üveg és a biológiailag lebomló hulladék hasznosítható 
legyen. A cél, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerüljön a lerakókba. 
 
A közszolgáltatás szabályozása: 



Az egyik legfontosabb változás, főként a hulladékgazdálkodásban tevékenykedő szervezetek 
számára, hogy az új szabályozás értelmében 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51 
százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van és ezzel együtt központi hatósági 
árszabályozást vezet be.  

A tervek szerint tehát 2014-től egységesen állapítják meg a szemétszállítási díjakat. A 
fizetendő díjakat a Magyar Energia Hivatal (korábbi nevén) javaslatának figyelembevételével 
kell meghatározni, az Energia Hivatalnak minden év szeptember 30-ig kell megküldenie a 
díjmegállapítással és -változással kapcsolatos javaslatát. A törvény 2013-tól hulladéklerakási 
járulékot is bevezet, ezt a lerakók üzemeltetőinek az elhelyezett hulladék mennyisége és 
fajtája alapján kell megfizetniük. A járulék mértéke 2013-tól évente növekszik majd 2016-ig. 
A járulékkal a cégeket a hulladék szétválogatására ösztönzi a kormány. A cél az, hogy a 
közszolgáltató cégeknek a szemét lerakása helyett az legyen az érdekük, hogy a lakosság 
szelektíven gyűjtse a hulladékot. 

Társulásunkat markánsan érinti, a törvényi változások azon szakasza, mely értelmében 2014. 
január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely: 

• az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi 
tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik, 

• hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, 
• hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, 
• az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő okirattal 

rendelkezik, és 
• mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási szerződést kötött a települési 

önkormányzattal. 

A 2013 júniusában módosításra kerülő Ht. átmeneti rendelkezései szerint kizárólag ezeknek a 
feltételeknek a teljesítésével lehet teljes jogú közszolgáltatóvá válni. Ezeket a feltételeket 
azonban csak a fenti sorrendben lehet teljesíteni.  

A települési önkormányzatokra vonatkozó szabályok:  

A Ht. előírja, hogy települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján kell 
biztosítania. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a 
közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet. A 
települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ által 
minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezettel köthet.  

A Ht. 2013 júniusában módosításra kerülő átmeneti rendelkezései értelmében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést minden települési önkormányzatnak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ kiállított minősítő okirattal 
rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31.-ig  meg kell kötnie.  



Ez alól azok a közszolgáltatók sem jelentenek majd kivételt, amelyek már működnek és 
érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. Ebből következik, hogy minden 
települési önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződést kell kötnie.  

Az átmeneti rendelkezések 2013 júniusától azt is elő fogják írni, hogy amennyiben a Ht. 
hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 2013. június 30-ig nem rendelkezik, a 
települési önkormányzatoknak 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést 6 hónapos határidővel fel kell mondania. (Erre vonatkozó tájékoztató levél már 
megküldésre került minden Társulási tagunknak.) Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a 
közszolgáltatónak a szerződés felbontását követő 6 hónapig változatlanul gondoskodnia kell 
szolgáltatás biztosításáról. 

 Társulásunk önkormányzatainak hulladékszállítása: 

Az elkövetkezendő hónapok feszes tennivalókat állítanak elénk. Korábbi döntéseink 
értelmében az első feladatunk a non-profit Kft. megalapítása. Előző Társulási Tanács 
ülésünkön azt az irány jelöltük ki, hogy egy non-profit Kft-t hozunk létre, mely mögött 
felelősséggel a Társulásunk áll. Mind a likviditást, mind a felelősséget figyelembe véve 
ésszerű lépés ez, hiszen az önkormányzatok amennyiben maguk hozzák létre (akár külön-
külön) a közszolgáltató céget, úgy nekik kell a cég mögött direktbe helytállni. 

A Társaság Alapító Okiratának tervezete is elkészült az alábbi paraméterekkel: 
 
- A társaság nevére a javaslat: Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

- A Társaság rövidített elnevezése: Z.V. Nonprofit Kft. 

- A társaság telephelye: 3700 Sajókaza, Külterület 082/15   

 

Felügyelő bizottság létrehozása kötelező (2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről), melynek létszámát a jogszabály a jegyzett 
tőke mértékére figyelemmel 3 főben határozza meg. Az üzemszerű működés előkészítése 
során a törzstőke felemelésére kerül majd sor, mellyel párhuzamosan a 2009. évi CXXII. 
törvény 4. § (2) bekezdése alapján a felügyelő bizottság létszáma további 3 fővel kerül 
kiegészítésre, így végleges létszáma 6 fő. 

 
- Felügyelő Bizottság személyi  összetételére a javaslat: 

• Elnök: Ózd Város Polgármestere 
• Tag: Szikszó Város Polgármestere 
• Tag:     Kazincbarcika Város Polgármestere” 

Döntésünket követően, a fentebb leírtak értelmében, a következő feladat az engedélyek 
beszerzése lesz. A Főigazgatóság iránymutatásait folyamatosan figyelembe vesszük, 
személyes konzultáción kaptunk központi iránymutatásokat a jövőre vonatkoztatva. 2013. 
július 9-én a Társulás felhatalmazása szerint, az ideiglenes előkészítő bizottság elvégezte a 
munkáját, továbbiakban folyamatos tájékoztatást kap a cég életéről, a felkészülési 
folyamatról. Természetesen a jövőben is a Társulás önkormányzatai levélben tájékoztatást 



kapnak a fejleményekről, hogy testületeiket tájékoztatni tudják a hulladékszállítás 2014. 
január elseje után induló változásokról.” 

Az előterjesztéshez alapító okirat 1. számú mellékletként csatolásra került: 

„ a…./2013.(VII.12.) sz. Társulási Tanácsi határozat 1. számú melléklete 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
Mely abból a célból készült, hogy a 2./ pontban megjelölt alapító egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társaságot hozzon létre a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
rendelkezései szerint.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 19. pontja alapján, a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati közfeladatnak 
minősül. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése szerint a 
települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval 
kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 
 
Az alapító jelen okirat aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy olyan nonprofit gazdasági 
társaságot hozzon létre, mely közszolgáltatóként, - a környezetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási alapelvek szem előtt tartásával, regionális és térségi területen az 
ellátásra kötelezettek számára, - közszolgáltatási szerződés alapján szervezi a települési 
önkormányzatok területén fellelhető, illetve képződő települési hulladék kezelését, mely 
magában foglalja a hulladék begyűjtését, szelektív gyűjtését, szállítását, előkezelését, tárolását 
és ártalmatlanítását is.  
 
 
1./ A társaság neve és székhelye 
 
A társaság neve:   Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
A társaság rövidített elnevezése:  Z.V. Nonprofit Kft. 
 
A társaság székhelye:   3720 Sajókaza, Külterület 082/15 
 
A társaság telephelye:   3720 Sajókaza, Külterület 082/15 
 
 
2./ A társaság alapítójának neve, székhelye 
 
Alapító:   Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  
Önkormányzati Társulás 
Székhely:  3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 
Képviselő:  Szitka Péter a Társulás Elnöke 
Adószám:   15549989-2-05 
 
 
3./ A társaság nonprofit jellege 



 
A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására került 
megalapításra.  
 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság 
tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a társaság vagyonát 
gyarapítja.  
A társaság nonprofit jellege folytán más társasági formába csak nonprofit jellegének 
megtartásával alakulhat át, csak nonprofit társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét. 
 
 
4./ A társaság tevékenységi köre 
 
Főtevékenység:  3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
3812’08 Veszélyes hulladék gyűjtése 
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3822’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3831’08 Használt eszköz bontása 
3832’08 Hulladék újrahasznosítása 
3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4299’08 Egyéb máshova nem sorolt építés 
4677’08 Hulladék-nagykereskedelem 
4941'08 Közúti áruszállítás 
5210'08 Raktározás, tárolás 
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5224'08 Rakománykezelés 
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
7211'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
7490’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
8130'08 Zöldterület-kezelés 
 
A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott 
engedély birtokában végezheti.  
 
 
5./ A társaság vagyona 
 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, mely 100 %-ban készpénzből 
áll;  
 
A társaság törzstőkéjét az alapító az alapítással egyidejűleg hiánytalanul a társaság 
rendelkezésére bocsátotta.  
 



 
6./ Az alapító kötelezettségei 
 
Mellékszolgáltatás: nincs 
 
Pótbefizetés: nincs 
 
 
7./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések 
 
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó döntés;  
- vagyonkimutatás jóváhagyása;  
- törzstőke felemelése, leszállítása;  
- a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának 
megállapítása;  
- olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, - beleértve a hitel 
felvételéről való döntést is - melynek értéke a 100.000.000,-Ft-ot (Százmillió forintot) 
meghaladja;   
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt;  
- ügyvezető, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az 
ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseletéről; 
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának 
elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként 
való belépéséről szóló döntés meghozatala;  
- alapító okirat módosítása; 
- a felügyelő bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;  
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;  
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése; 
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 
- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe 
utal; 
 
A szerződések, illetve jogügyletek értékhatárának számítása során az ellenszolgáltatás  
általános forgalmi adó nélkül számított értékét, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci 
vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.  
 
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított arányos összegét kell alapul venni.  
 
Az alapító döntéseit „határozat” formájában hozza meg, mely döntések érvényességének 
feltétele, hogy azt az ügyvezető a “Határozatok könyvébe” bevezesse. 



 
 
8./  Az alapító és jogosítványai 
 
Az alapítói jogokat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás legfőbb szerve, a Társulási Tanács gyakorolja. 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. és jelen 
alapító okirat az alapító hatáskörébe utal, így különösen döntés minden olyan jogügyletről, 
amely által a társaság 100 millió forintot meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet 
vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat.  
 
Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az ügylet 
évenkénti, nettó értékét kell alapul venni. 
Az értékhatár számítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon jogügyleteket, melyeket a 
társaság olyan gazdálkodó szervezettel köt, melyben társasági részesedéssel rendelkezik. 
 
Az alapító évente napirendre tűzi a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett 
munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselő részére megadható felmentvény 
tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az 
értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt 
tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, 
hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak. 
 
Az alapító a Gt.-ben meghatározott valamennyi ügyben jogosult eljárni. A gazdasági 
társaságot érintő ügyeket – a társaság ügyvezetőjének javaslatára – az alapítót képviselő 
Társulási Elnök terjeszti a Társulási Tanács elé. 
 
 
9./ Az alapítói döntések meghozatalának és azok előzetes véleményezésének eljárási szabályai 
 
a./  a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető, a felügyelő bizottság egyetértésével tesz 
javaslatot az alapítónak; 
 
b./ az alapító a társaság ügyvezetőjének hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető 
felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadóak; 
 
c./ az alapító a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – a megválasztással, 
illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az ügyvezető és a felügyelő 
bizottság véleményét megismerni. A véleményezés jog gyakorlása írásban – halaszthatatlan 
döntés esetében – szóban történhet. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése 
rövid úton is történhet / távbeszélő, fax, e-mail,stb / Az így véleményt nyilvánító személy 8 
napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos 
véleményt vagy az ülésről készült jegyzőkönyvet az alapító határozatával együtt – a döntés 
meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell  
 
helyezni. Ha az írásba foglalt döntés Pl. üzleti titkot tartalmaz a határozat, illetve a 
jegyzőkönyv kivonatát kell csatolni; 
 



d./ a felügyelő bizottság a véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott 
határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a 
társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni; 
 
e./ az alapító a döntéseit írásban a határozat, jegyzőkönyv, vagy ezek kivonatai megküldésével 
legkésőbb 30 napon belül közli az érintettekkel. 
 
 
10./ Az ügyvezető 
 
A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el. 
Amennyiben a Gt. eltérően nem rendelkezik az ügyvezető feladata különösen: 
képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 
kialakítja a társaság munkaszervezetét, elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
illetve a jogszabály által a társaság működéséhez kapcsolódóan előírt további szabályzatokat; 
amennyiben nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, meghozza a társaság 
gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket; 
kidolgozza és a felügyelő bizottság jelentésével együtt az alapító elé terjeszti a társaság éves 
mérlegét, vagyonkimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot; 
az alapító és a felügyelő bizottság elé terjeszti évente legalább egyszer a társaság 
ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót; 
megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a társaság belső ellenőrzését végző 
szervek megállapításai megkövetelik; 
gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről; 
javaslatot tesz a felügyelő bizottság egyetértésével az alapító felé a könyvvizsgáló 
szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére; 
dönt minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide értve - amely által a társaság 50 millió 
forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló 
kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat; 
a felügyelő bizottság hozzájárulásával dönt minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide 
értve - amely által a társaság 50 millió forintot meghaladó, azonban 100 millió forintot meg 
nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, 
idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat; 
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Gt., illetve az alapító az ügyvezető részére előír; 
 
 
 
 
A társaság ügyvezetője 2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig terjedő időre: 
név:    
lakcím:   
anyja neve:   
szül.:      
adóazonosító jel:……………… 
 
 
Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszony keretében látja el, munkabéréről az alapító 
jogosult dönteni. Az ügyvezető felett a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, a 
kártérítési igények érvényesítésével összefüggő munkáltatói jogokat az alapító, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 



 
Az ügyvezetői megbízatás megszűnik: 
- a megbízás időtartamának lejártával; 
- az alapító visszahívó döntésével; 
- lemondással; 
- elhalálozással; 
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; 
 
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető 
az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles nyilvántartani. 
 
 
11./ Felügyelő Bizottság 
 
Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére 3 tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre, mely 
testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jogosult megválasztani (kijelölni). 
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2013. augusztus 1. napjától 2018. 
július 31. napjáig tart. 
  
A felügyelő bizottság elnöke: 
Név:     
Lakcím:    
Anyja neve:    
 
A felügyelő bizottság tagjai: 
Név:     
Lakcím:    
Anyja neve:    
 
Név:     
Lakcím:    
Anyja neve:    
 
A felügyelő bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a legfőbb szerv hagy jóvá. 
Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 
társasági szerződésbe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 
gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést, és javaslatot tesz 
annak napirendjére. 
 
A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.  
A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak 
az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
A felügyelő bizottság a 9./ pontban meghatározott véleményezési jogát rendes, vagy 
rendkívüli ülésén hozott határozatával írásban gyakorolhatja. 
A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell 
juttatni. 
 



A felügyelő bizottság évente legalább 2 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülést a 
felügyelő bizottság elnöke – írásban a napirendi pontok közlésével – az ülést megelőző 8 
nappal hívja össze. Amennyiben a napirend fontossága az ügy sürgős tárgyalását indokolja az 
elnöke a napirendi pontok közlésével rendkívüli ülést hívhat össze távbeszélőn, faxon, vagy e-
mailen. Az írásbeli meghívót az ülést követő 3 napon belül ez esetben is kézbesíteni kell a 
meghívottak részére. 
 
 
12./ A társaság képviselete és a cégjegyzés módja 
 
A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti 
jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviseletével. 
Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. 
 
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégszöveg alá a képviseletre jogosult önállóan írja alá a nevét hiteles aláírási 
címpéldányának megfelelően. 
 
Cégjegyzésre jogosult: 
Név:  
Lakcím:  
Anyja neve:  
Szül.:   
Adóazonosító jel: 
 
 
13./ Könyvvizsgáló 
 
A társaság könyvvizsgálója:   
Könyvvizsgálói engedély száma:  
Cégjegyzék száma:    
 
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:  
Könyvvizsgálói engedély száma:       
 
A könyvvizsgáló megbízatása 2013. augusztus 1. napjától 2015. május 31. napjáig tart. 
 
A könyvvizsgáló feladata a társaság gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési és számviteli 
előírások betartásának, a közölt adatok valódiságának ellenőrzése, és a hitelesítés.  
 
Feladata továbbá az elkészített számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és 
jogszabályszerűségének ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos véleményének az alapító és az 
ügyvezetők elé történő terjesztése.  
 
Tevékenysége során betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől 
felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja. 
A könyvvizsgáló megválasztását, visszahívását, megbízásának időtartamát, annak 
meghosszabbítását – a Gt. 41.§ (4) bekezdésére is figyelemmel - alapítói határozat rögzíti.  
 
 



14./ Üzletrész bevonása felosztása 
 
A cég üzletrészt nem oszthat fel, és nem vonhat be. Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet 
sor, ha a tulajdonos üzletrészének egy részét értékesíteni kívánja.  
Ha ennek megfelelően a társaság többszemélyes Kft.-vé alakul, a változást 30 napon belül kell 
bejelenteni a cégbíróságnak és az Alapító Okiratot ennek megfelelően társasági szerződéssé 
kell módosítani. 
 
 
15./ A társaság működésének időtartama 
 
Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre. 
 
A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel.  
 
 
16./ Egyéb rendelkezések 
 
Az alapító a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésére utalva 
rögzíti, hogy az általa jelen okirattal alapított társaság átlátható szervezetnek minősül. Erre 
figyelemmel a felek rögzíti, hogy társaságalapítási szándéka megfelel, illetve nem ütközik az 
Nvtv. 8. §-ába írt rendelkezésekbe. 
 
Az alapító rögzíti, hogy a társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a./ pontjára figyelemmel, köztulajdonban 
álló gazdasági társaságnak minősül, melyet meghatározott közzétételi kötelezettség, illetve 
egyéb kötelező szabályozás köt. 
 
a./ A társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető 
tisztségviselők, a felügyelő-bizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy 
a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók egyes, a 2009. évi CXXII. törvény 
2. § (1)-(2) bekezdésében foglalt adatait.  
 
b./ A társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei 
felhasználásával, a társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű 
közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési  
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 
vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 
megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés 
értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó 
adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről a szerződés 
létrejöttét, illetve módosítását követő 60 napon belül.  
Ezen pont alkalmazása során a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános 
forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a 
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 
időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy 
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a 
közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 



 
c./ A társaság és az alapító között létrejött szerződést annak aláírását követő 30 napon belül – 
a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt 
abban az esetben, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződést 
köt és a szerződés tárgyának értéke nem haladja meg a 10 Mft-ot; 
 
d./ Az ügyvezető köteles az aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósághoz benyújtani 
azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege 
(értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül 
ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani; 
 
e./ A társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának módját és 
mértékének főbb elveit, rendszerét az alapító által elfogadott szabályzat szerint kell 
végrehajtani. A szabályzatot, illetve annak esetleges módosításait a Cégbírósághoz be kell 
nyújtani és azt a cégiratok közé kell elhelyezni; 
 
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény rendelkezései az irányadóak.  
 
A közszolgáltató nonprofit kft. létrehozásáról, engedélyezési eljárásáról folyamatos 
tájékoztatást nyújtottam a társulási tagok számára. 2013. december 11-én megtartott társulási 
tanács ülésünkön alábbi tájékoztató került elfogadásra: 
 
 
 

5. Beszámoló a ZV Nkft. hulladékkezelési engedélyezési 
eljárásairól, a megindított közbeszerzési tenderekről, a 
Katasztrófavédelemmel folytatott egyeztetésekről 2013-ban. 

 
 
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. a hulladékkezelési hatáskörüket Társulásra 
átruházó önkormányzatok esetében 2014.01.01-től lett volna felelős a hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátásáért. A szolgáltatás ellátásához szükséges munkák megindítására sor 
került, az elvégzett és még előttünk álló feladatokról alábbiak szerint számoltam be:  
 
 
Társulási Megállapodás módosítása: 
 
A Társulási Tanács 2013. augusztus 9-i ülésén fogadta el a Társulási Megállapodás 
módosítását, mely a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése hatáskörének 
Tagönkormányzatok részéről a Társulásra történő átruházását is tartalmazta. A 2011. évi 
CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól alapján a Társulási Megállapodás 
módosítása csak akkor lép hatályba, ha az összes érintett Tagönkormányzat képviselőtestülete 
testületi határozat formájában hagyja jóvá a megállapodás módosítását. A 
Tagönkormányzatok feladatainak számosságára is tekintettel ez rendkívül időigényes feladat 
volt. 
 
A Tagönkormányzatok részéről számos kérdés merült fel a Társulási Megállapodás 
módosításával összefüggő szervezési feladatokról, ezért számos tagönkormányzat esetében 



további egyeztetésekre volt szükség. A Társulási Megállapodás módosítását hatáskör 
átruházás nélkül fogadta el Boldva, Borsodszirák, Bánréve, Hangács, Nyomár, Uppony, 
Szikszó, továbbá Bélapátfalva csak 2014. július 1-i hatállyal kívánja igénybe venni a 
Társulási szervezésű közszolgáltatást. 
 
Az Mötv. 90. § (1) alapján a Társulás 2013. szeptember 24-én megalapította a ZV Zöld Völgy 
Nonprofit Közszolgáltató NKft.-t (továbbiakban Közszolgáltató). A Közszolgáltató az eltelt 
időben kidolgozta a Társulás díjpolitikáját és a 2014. évi önköltségi számítást, megkezdte a 
környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásokat és a szolgáltatás folyamatosságának 
fenntartásához szükséges alvállalkozói közbeszerzési eljárásokat is megindította.  
 
Az Európai Unió hivatalos lapjának kiegészítésében (Tenders Electronic Daily) 2013/S 236-
410393 számon 2013. december 05-én jelent meg a „Szolgáltatási szerződés a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás önkormányzatainak területén 
települési szilárdhulladék gyűjtés-szállítására vonatkozó feladatok ellátására” című 
közbeszerzési felhívás. A gyorsított formában lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának várható időtartama alapján a szükséges szolgáltatási szerződések megkötésére 
2013. december 31-én kerülhet sor, ezáltal a szolgáltatás ellátásának folytonossága 
biztosítható.  
 
Környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások: 
 
A Közszolgáltató működéséhez szükséges környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) 
engedélyezési eljárások megindításra kerültek. Közszolgáltató a hatályos szabályozás 
értelmében telepengedélyezési eljárás megindítását kezdeményezte Sajókaza Község 
Önkormányzatánál, ezt követően pedig nem veszélyes hulladékok gyűjtés-szállítására 
vonatkozó engedélykérelmet terjesztett elő a területileg illetékes ÉMI-KTVF-nél 2013. 
december 6-án.  
 
Ezzel párhuzamosan előkészítésre került 2012. évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban Ht.) 
78. § (1) ill. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 11.§ (1) 
szerinti közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, mely 2013. december 13-ig kerül 
benyújtásra az OKTVF részére. A közszolgáltatói engedély és az OHÜ minősítés 
megszerzését a megindított eljárásoknak megfelelő határidejét is figyelembe véve indítjuk 
meg. A ZV Nkft. 2013. december 19-én kapott nem veszélyes hulladékok szállítására 
vonatkozó engedélyt 19391-6/2013 ÉMI-KTVF határozattal. 
 
Folyamatban lévő eljárások 
 
1. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv 
A tervet a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulási 2014. 
február 19-i ülésén hagyta jóvá. A kérelmet benyújtottuk jóváhagyásra 2014. március 3-án. 
Az engedélykérelmet az OKTF bírálja el, 60 napos irányadó ügyintézési határidővel.  
 
2. Közszolgáltatói engedélykérelem 
Az OKTF által elbírálandó közszolgáltatói engedélykérelem 2014. március 12-én került 
benyújtásra postai úton. A közszolgáltatói engedélykérelem elbírálási ideje a 2012. évi 
CLXXXV Tv. a hulladékról 79.§ (8) alapján 60 nap. Az eljárás a 2004. évi CLX Tv. alapján 
kerül lefolytatásra, az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, postázás stb. 



ideje. A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13.§ (2) alapján a hatóság az engedélykérelem 
ügyintézési határidejét nem hosszabbíthatja meg.  
 
3. OHÜ minősítési kérelem 
A közszolgáltató A/1 minősítési kódú minősítési kérelmét postai úton 2014. március 12-én 
nyújtottuk be elbírálásra. Az OHÜ minősítés a 2013. évi CXXV Tv. alapján kerül 
lefolytatásra, az irányadó ügyintézési határidő a 3.§ (3) alapján 90 nap. Az OHÜ minősítési 
kérelem nem hagyható jóvá, amíg a közszolgáltatói engedély jogerőre nem emelkedik. (Az 
engedélyeztetési eljárásokat párhuzamosan indítottuk meg a gyorsabb ügyintézés érdekében)  
 
Engedélykérelmek reálisan várható ügyintézési határideje:  

 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv: ~ 30 nap – várhatóan 2014. április 15. 
 közszolgáltatói engedély: ~ 45 nap – várhatóan 2014. május 1. 
 OHÜ minősítési kérelem: ~ 30 -45 nap – várhatóan 2014. június 15.  

 
 A ZV vezetőségének jelenlegi feladata az engedélykérelmekkel összefüggésben az 
esetlegesen felmerülő hiánypótlási felhívások mihamarabbi teljesítése. Tapasztalataink 
alapján a hatóságok szükségtelen hiánypótlásokkal lassítják az engedélyek kiadását, ezt a 
telepengedélyezési eljárásban is több alkalommal tapasztaltuk.  
 
A közszolgáltatási szerződés megkötésére a szükséges engedélyek rendelkezésre állását 
követően kerülhet sor jogszerűen. A közszolgáltatási szerződés megkötéséig szükséges 
konszenzusra jutni a díjak, díjbeszedés kérdésében ill. szükséges lefolytatni a szolgáltatás 
tényleges ellátásához szükséges alvállalkozói tendereket, melyre a Társulási Tanács 2014. 
február 19-i ülésén felhatalmazását adta.  
 
 
 
A ZV Nfkt. engedélyezési eljárásainak elhúzódása és a díjpolitikával összefüggő 
Tagönkormányzati konszenzusok kialakítására tekintettel a Cirkont cégcsoportot tagvállalatait 
(Cirkont Zrt., ÉHG Zrt., ÓHG Kft.) jelölték ki a közszolgáltatás ideiglenes ellátására  
 
 
 
 
 
 

6. ZV. Nkft felügyelő bizottság 
 
 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa a 23/2013. (VIII.09.) számú Társulási Tanácsi határozatával (a határozat 3.), 4.) és 
5.) pontja szerint) és az azt módosító 29/2013. Társulási Tanácsi határozatával (a határozat 2. 
pontja szerint) kijelölte a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnökét és tagjait.  
  
A Felügyelő Bizottság – mint a gazdasági társaság működésének ellenőrzésére létrehozott 
testület – működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályozza. A 
törvény 34. § (4) bekezdése szerint „A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, 
amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.”.  



  
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága társulási tanács által 
elfogadott határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg Ügyrendjét: 
 

A F E L Ü G Y E L Ő B I Z O T T S Á G  Ü G Y R E N D J E 
  
A Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága  
az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét  
  
I. Általános rendelkezések 
 
I.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény szerint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.  
  
 I.2. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.  
  
I.3. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízása 2013. augusztus 26-tól 2018. 
július 31-ig terjedő időtartamra szól.  
  
I.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:  
- a megbízás időtartamának lejártával,  
- visszahívással,  
- lemondással,  
- elhalálozással,  
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-ban szabályozott  
kizáró ok bekövetkeztével,  
- külön törvényben meghatározott esetben.  
  
A Felügyelő Bizottság tagja a lemondását írásban köteles benyújtani az alapítónak.  
  
I.5. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság 
ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Társaság 
legfőbb szerve hagy jóvá. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés 
tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést, és 
javaslatot tesz annak napirendjére.  
  
II. A felügyelő bizttság elnöke 
 
II.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a 
Társaság alapítója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság elnökét az alapító jogosult 
megválasztani (kijelölni).  
 
II.2. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A 
munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság ügyvezetője 
biztosítja.  
  



II.3. Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) 
köteles a Társaság ügyvezetőjét tájékoztatni.  
  
II.4. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt megállapításait és észrevételeit az Elnök 
köteles a Társaság ügyvezetőjével és – indokolt esetben – az alapítóval közölni.  
  
III. A felügyelő bizottsági ülések rendje 
  
III.1. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság évente 
legalább 2 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülést a Felügyelő Bizottság elnöke – írásban 
a napirendi pontok közlésével – az ülést megelőző 8 nappal hívja össze.  
  
III.2. A napirendi pontok anyagát - kivéve, ha az személyiségi jogokat sértene - írásban kell 
megküldeni az érintetteknek, legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt. A meghívó tartalmazza 
az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha a Felügyelő Bizottság ülését 
szabályszerűen nem hívták össze, ülést a Felügyelő Bizottság csak akkor tarthat, ha 
valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen 
Felügyelő Bizottsági tag sem tiltakozik. Ezt a tényt a Felügyelő Bizottság ülésének 
jegyzőkönyvében rögzíteni kell.  
  
III.3. Amennyiben a napirend fontossága az ügy sürgős tárgyalását indokolja, a Felügyelő 
Bizottság Elnöke a napirendi pontok közlésével rendkívüli ülést hívhat össze távbeszélőn, 
faxon vagy e-mailben. Az írásbeli meghívót az ülést követő 3 napon belül ez esetben is 
kézbesíteni kell a meghívottak részére.  
  
III.4. A Felügyelő Bizottság a véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott 
határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a 
társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni.  
  
III.5. Az ülésen a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt 
vehetnek a társaság ügyvezetője és vezető állású dolgozói, könyvvizsgálója és akit a 
Felügyelő Bizottság előzetes egyeztetés alapján erre meghív.  
  
III.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza.  
  
III.7. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzőkönyv 
vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, 
beosztását. A jegyzőkönyv lényegre törően rögzíti az ott elhangzott véleményeket, és a hozott 
határozatokat.  
  
III.8. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a 
tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni 
kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.  
  
III.9. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottsági tagok írják alá. 
A jegyzőkönyvet megkapja a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja, a Társaság ügyvezetője, 
valamint a Társaság alapítója.  
  



III.10. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi 
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat 
határozatot az alapító.  
  
IV. Vegyes rendelkezések 
 
IV.1. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával 
együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.  
  
IV.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot 
tenni. A Felügyelő Bizottság véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök 
által kijelölt tag ismerteti.  
  
IV.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti 
titokként kötelesek megőrizni.  
  
IV.4. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 
gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottsági tagok a polgári jog általános szabályai 
szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési 
kötelezettségük megszegésével okozott károkért.  
  
IV.5. Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a 
társaságot a Felügyelő Bizottság Elnöke képviseli.  
  
IV.6. A Felügyelő Bizottság irattárát a Társaság székhelyén az ügyvezető elkülönítetten 
kezeli.  
  
V. Záró rendelkezések 
 
V.1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
 
 
 

7. Közszolgáltatási Szerződés 
 
 
Az engedélyezési eljárás elindításához feltétel volt, hogy társulásunk előzetesen állást 
foglaljon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünkről. Alább olvasható 
elfogadott szerződés tartalma: 
 
 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 



 
amely létrejött egyrészt  
 
Sajó‐Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
továbbiakban Társulás 
 
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 
Képviseli: Szitka Péter elnök 
KSH statisztikai számjel: 15549989‐3821‐327‐05 
Törzskönyvi azonosító (PIR): 549989 
adószám: 15549989‐2‐05 
e‐mail: …………….. 
honlap: ………………. 
 
 
másrészt a  
 
ZV  Zöld  Völgy  Közszolgáltató  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  a 
továbbiakban mint Közszolgáltató 
 
képviseli: Sztupák Péter ügyvezető 
székhely: 3720 Sajókaza, Külterület 082/15. 
cégjegyzékszám: 05‐09‐026137 
adószám: 24708018‐2‐05. 
KSH statisztikai számjel: 24708018‐3811‐572‐05. 
KÜJ azonosító:…………………………… 
KTJ azonostó: ………………………….. 
 
között, mint Felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 



 
I. 

Preambulum 
 
1. Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 

(továbbiakban:  Mötv)  alapján  az  önkormányzat  kötelezően  ellátandó 
feladatkörébe  tartozik  hulladékgazdálkodás  ellátása. A  hulladékról  szóló  2012. 
évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33§ (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátását  a 
közszolgáltatóval  kötött  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés útján 
biztosítja. 
 

2. A  Társulás  tagönkormányzatai  a  Társulási  Megállapodásban  a  Társulásra 
ruházták  át  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  kapcsolatos  valamennyi 
feladat‐és hatáskör ellátását. 
 

3. A Mötv. 90 §  (1) bekezdésén alapuló  felhatalmazás alapján a Társulás egyedüli 
alapító  tagként,  egyszemélyes  korlátolt  felelősségű  társaságot  hozott  létre  a 
társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására, a Közszolgáltatót. A 
Közszolgáltató cégbejegyzése 2013. szeptember 24. napján megtörtént.  
 

4. A Társulás kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság a közbeszerzésekről 
szóló  2011.  évi CVIII.  törvény  9  §  k)  pont  ka)  alpontja  alapján  a Kbt.  kivételi 
körébe  esik, melynek  alapján  a Ht.  33  §  (2)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés 
szerint  a  jelen  szerződés megkötésére  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  nélkül 
kerül sor.  
 

5. Mindezekre  tekintettel  a  Társulás  a  tagönkormányzatok  által  ráruházott 
hatáskörében eljárva a Kbt. 9§ k) pont ka) alpontja alá tartozó közszolgáltatóval a 
jelen  írásbeli megállapodást köti, a  jelen  szerződésben meghatározott  feltételek 
szerint  a  Társulás  részére  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  teljes  körű 
ellátása céljából A Társulás döntéshozó szervének a  jelen szerződés megkötését 
elhatározó döntése a szerződés 1. számú mellékletét képezi. 
 

6. A  jelen  szerződésben  foglalt  fogalmak  tekintetében  elsődlegesen  a  Ht‐ben 
illetőleg a felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendeletekben, továbbá a 
hulladékgazdálkodási  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályokban,  illetőleg  a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi 
CXXV.  (Minősítési  törvény)  törvényben,  valamint  az  ágazati  jogszabályokban 
foglalt fogalom meghatározások irányadók. 

 
II. 

A közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama 



 
A  közfeladat‐ellátás  kezdete:  év,  hó, 
nap 

A közfeladat‐ellátás vége: év, hó, nap 

2014… 
 

20………….. 

 
 
 

III. 
A közszolgáltatás területi határai: 

 
A  Közszolgáltató  által  nyújtandó  közszolgáltatás  területi  határa  a  Társulás 
tagönkormányzatai által lehatárolt közigazgatási terület.  
 

IV. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, a közszolgáltatás minőségi 

ismérvei, az OHÜ minősítéssel kapcsolatos rendelkezések 
 
1. A  Ht.  34  §  (3)  bekezdésében  foglaltakra  tekintettel  felek  rögzítik,  hogy  a 

Közszolgáltató  az  Országos  Környezetvédelmi  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség  részéről  kiadott  érvényes  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
engedéllyel rendelkezik a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedélye a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi. 

 
2. A  Ht.  34  §  (3)  bekezdésében  foglaltakra  tekintettel  felek  rögzítik,  hogy  a 

Közszolgáltató  az  Országos  Hulladékgazdálkodási  Ügynökség  által  kiadott 
Minősítési  törvény  szerinti  minősítéssel  –  mely  az  általa  ellátott 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  tevékenység  minőségi  ismérveit 
meghatározza  ‐  rendelkezik  a  közszolgáltatás megkezdéséig,  az  OHÜ  által  a 
közszolgáltatónak  adott minősítő dokumentum  a  jelen megállapodás  3.  számú 
mellékletét képezi. 
 

3. A  közszolgáltató  kötelezettséget  vállal  arra, hogy  az OHÜ  által meghatározott 
minősítési  osztály  szerinti  követelményeket  a  jelen  közszolgáltatási  szerződés 
teljes  hatálya  alatt  biztosítja.  Biztosítja  továbbá  a  minősítő  okirat 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  hatályosságának  ideje  alatti 
folyamatos meglétét. 

 
V. 

A Közszolgáltatás ellátásának és finanszírozásának elvei, és módszerei 
 
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást non‐profit gazdálkodás mellett úgy kell 

megszervezni és irányítani, hogy biztosítsa:   



 
1. a  közszolgáltatás  folyamatos  ellátásának,  jogszabályokban  rögzített 

előírásoknak történő megfelelését, 
2. a  hulladékgazdálkodási  infrastruktúra  folyamatos  megújítását  a  változó 

társadalmi  és  technológiai  környezetnek,  és  az  elérhető  legjobb 
technológiának megfelelően,  

3. ne  hagyjon  hátra  települési  szilárd  hulladékgazdálkodásból    származó 
környezeti,  gazdasági  terheket  a  jövőgenerációk  számára,  ezért  fedezze  a 
hulladékkezelő  létesítmények  bezárásának,  biztonságba  helyezésének, 
felügyeletének és ellenőrzésének (rekultiváció és környezeti monitoring)  teljes 
költségét.  

 
2. A Ht. szerinti közszolgáltatási díjmegállapítást, a rá vonatkozó szabályok szerint, 

a Magyar Energia Hivatal díjfelügyeleti tevékenysége mellett a hulladékról szóló 
törvényben kijelölt Miniszter 2014. január 1‐től rendeleti úton gyakorolja.  
 

3. A Ht.  91  §‐ában  foglaltakra  tekintettel  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj  legmagasabb mértékét 2013.  július 1‐jétől 2014. december 31‐éig az alábbiak 
szerint kell megállapítani. 
 
A  természetes  személy  ingatlanhasználó  részére  kiállított  számlában 
meghatározott  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásért  fizetendő  szolgáltatási 
egységre  jutó összeg  (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 
14.  napján  alkalmazott  díj  legfeljebb  4,2  százalékkal megemelt  összegének  90 
százalékát. 

 
A alkalmazott díjnak 
a)  a  települési  önkormányzat  rendeletében  a  természetes  személy 
ingatlanhasználóra megállapított teljes díj, vagy 
b) ha a települési önkormányzati rendelet díjat nem állapított meg, akkor a 2012. 
április 14‐én a közszolgáltatóval  fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésben  a  természetes  személy  ingatlanhasználókra  vonatkozóan 
meghatározott díj összegének a díjfizetésre egyébként kötelezett lakosszámra eső 
értéke tekintendő. 
 
Ha  a  szolgáltatási,  illetve  műszaki  tartalom  változása  vagy  a  közszolgáltató 
döntése folytán a 2012. április 14‐ét követően 2013. június 30‐ig alkalmazott díj a 
2012.  április  14‐én  alkalmazott  díjnál  alacsonyabb,  a  (2)  bekezdés  szerinti  díj 
számításánál ezt  ‐  több alacsonyabb alkalmazott díj esetén a  legalacsonyabbat  ‐ 
kell a számítás alapjául venni. 
 
A  társasházat  a  fent  meghatározott  díjcsökkentés  a  társasházat  alkotó  azon 
albetétek  vonatkozásában  illeti  meg,  amelyeket  természetes  személy 



ingatlanhasználó  használ.  A  társasház  évente  írásban  tájékoztatja  a 
közszolgáltatót  a  természetes  személy  és  nem  természetes  személy 
ingatlanhasználók  társasházon  belüli  megoszlásáról.  A  közszolgáltató  a 
tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a 
természetes személy ingatlanhasználók után a társasházat e rendelkezés alapján 
megillető  díjcsökkenést.  E  rendelkezés  megfelelően  alkalmazandó  a 
lakásszövetkezetre  is. A díjcsökkenést  vita  esetén  a  közhiteles nyilvántartásból 
megismerhető,  természetes  és nem  természetes  személy  tulajdonosok  tulajdoni 
hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni. 
 
A  nem  természetes  személy  ingatlanhasználó  részére  kiállított  számlában 
meghatározott  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásért  fizetendő  összeg  nem 
haladhatja  meg  a  települési  önkormányzat  2012.  december  31‐én  hatályos 
rendeletében  meghatározott  ‐  kedvezmények  és  mentességek  nélküli  ‐  teljes 
közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét. 
 
Ha  a  nem  természetes  személy  ingatlanhasználó  vonatkozásában  a  települési 
önkormányzat 2012. december 31‐én külön díjat nem alkalmazott, a (7) bekezdés 
esetében közszolgáltatási díjnak 
a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy 
b) a természetes személy ingatlanhasználó által ‐ kedvezmények és mentességek 
nélkül ‐ fizetett 
közszolgáltatási díjat kell tekinteni. 
 
A  Hivatal  a  47/A.  §  (2)  bekezdése  szerinti  javaslatát  első  alkalommal  2014. 
szeptember 30‐ig küldi meg. 
 

4. A  jelen  szerződésben  foglalt  elvek mentén meghatározott  díjpolitika  részletes 
szabályait és a közszolgáltatási díjkalkulációt a  jelen szerződés részét képező 4. 
számú melléklet tartalmazza.  
 

5. A  települési szilárd hulladék kezelésére  irányuló közszolgáltatási díj a Társulás 
ellátott településein egységesen és egyforma összegben kerül meghatározásra. A 
Társulás tagönkormányzatainak az egységes díjmeghatározás érdekében és arra 
tekintettel  a  Társulással  szemben  vállalt  kötelezettségeit  szintén  a  4.  számú 
mellékletben foglalt részletes díjpolitika tartalmazza. 
 

6. A díjpolitika alapelve a „szennyező fizet” elve. 
 

7. A  közszolgáltatási  díj  legalább  egyéves  díjfizetési  időszakra  kerül 
meghatározásra. 
 

8. A közszolgáltatási díj egytényezős (távlatilag kéttényezős is lehet). 



 
9. A közszolgáltatási díj – a vegyes hulladék mennyiségével arányosan – úgy kerül 

meghatározásra,  hogy  a  közszolgáltatást  működtető  szolgáltató  hatékony 
működéséhez  szükséges  folyamatos  költségek  és  ráfordítások megtérülésének, 
valamint  a  közszolgáltatás  fejleszthető  fenntartásához  szükséges  költségek  és 
ráfordítások  fedezetének  biztosítására  alkalmas  legyen,  és  megfeleljen  a 
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

 
10. A  közszolgáltatási  díj  –  a  vegyes  hulladék mennyiségével  arányosan  –  úgy 

kerül  meghatározásra,  hogy  ösztönözzön  a  költséghatékony 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásra,  a  közszolgáltatás  hatékonyságának 
javítására,  a  kapacitások  hatékony  igénybevételére,  a  közszolgáltatás 
minőségének  folyamatos  javítására,  valamint  a  környezetterhelés 
csökkentésére. 
 

11. Közszolgáltatási  díjcsökkentő  tényezőként  kerül  figyelembe  vételre  a 
közszolgáltatás  teljesítése  folyamatában  keletkező  melléktermékek 
hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevétel. 
 

12. Közszolgáltatási  díjat  csökkentő  költségvetési,  illetőleg  önkormányzati 
támogatások nincsenek, illetve nem kerülnek figyelembe vételre. 
 

13. A  szelektív  gyűjtésben  részt  vevőnek  ‐  a  hulladéknak  a  begyűjtőhelyen  (pl. 
hulladékgyűjtő  udvar,  gyűjtősziget)  történő  átadásáért  ‐  díj  nem  kerül 
felszámításra. 
 

14. A  közszolgáltatási  díj  az  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  egységnyi 
díjtételek alapján kerül meghatározásra. 
 

15. Az egységnyi díjtételek ‐ elkülönítve – tartalmazzák a hulladék begyűjtésének, 
szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra 
is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit. 
 

16. A  közszolgáltató  köteles  a  közszolgáltatási  díj  megállapítása  érdekében 
díjkalkulációt  készíteni, melyet  a Magyar  Energetikai  és Közmű‐szabályozási 
Hivatal  felhasznál a miniszteri rendeletet megalapozó  javaslata elkészítésekor. 
A hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe nem  tartozó  tevékenységet  is 
végző közszolgáltató az egyes  tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást 
vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja 
a  keresztfinanszírozást,  továbbá  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás 
nyújtása  érdekében  végzett  tevékenységét  éves  beszámolója  kiegészítő 



mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében 
végezte volna. A  tevékenység elkülönült bemutatása  legalább önálló mérleget 
és eredménykimutatást jelent. 
 

17. Az üdülőként nyilvántartott  ingatlannal  rendelkező  tulajdonosok  esetében  az 
éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%‐át kell megállapítani. 
 

18. A  közszolgáltató  a Hivatalnak minden  olyan  tájékoztatást  és  adatot megad, 
amely  a  Hivatal  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díjjal  kapcsolatos 
díjelőkészítő  és  díjfelügyeleti  tevékenységéhez  szükséges. A  közszolgáltató  a 
Hivatal  által megjelölt  tartalommal,  formában  és  határidőn  belül  eleget  tesz 
tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 
 

19. A  Közszolgáltató,  a  hulladékgazdálkodásból  származó  bevételeit  teljes 
egészében  a  hulladékgazdálkodási  rendszer  fenntartására,  működtetésére 
fordítja.  

 
 
20. Közszolgáltató,  az  egységes  közösségi  tehervállalás  elve  alapján  a 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számítása során nem tesz különbséget az 
egyes települések hulladékkezelő központokhoz mért távolsága alapján.  
 

21. Közszolgáltató,  egységes  elvek  és megkülönböztetés  nélküli  gyakorlat mellett, 
pozitív  és  negatív  megkülönböztetés  nélkül  szervezi  meg  a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.  
 

22. A közszolgáltatási díj megfizetésének módjai: 
 

a. csekkes ………. gyakorisággal 
b. banki átutalás ……. kiállított számla és csekk alapján 
c. csoportos beszedési megbízás az ügyfél banki megbízása alapján 
d. díjfizetés QR kód alkalmazásával 
e. elektronikus számla kiegyenlítésével 

 
23. A  Közszolgáltató  végfelhasználókkal/fogyasztókkal  szembeni  díjkövetelésében 

érvényesíthetőségi feltételei a hatályos jogszabályokkal összhangban az alábbiak: 
 

1. Közszolgáltató  köteles  a  közszolgáltatási  tevékenysége  során,  a  kiszámlázott 
szolgáltatási díjak beszedéséről teljes körűen gondoskodni. 

 
2. Közszolgáltató  köteles  pénzgazdálkodását  úgy megszervezni,  hogy  a  kiszámlázott 

szolgáltatási díjak  fizetési határidőn belüli,  illetve a  lejárt, be nem  folyt követelések 
nélkül is folyamatosan és tartósan fedezni tudja folyó kiadásait. 

 



3. Közszolgáltató  a  késedelmes  díjfizetések  után  –  a  Ptk‐ban  és  a 
közüzemi/közszolgáltatási  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  –  jogosult 
késedelmi  kamatot  érvényesíteni  a  késedelmesen  fizető 
felhasználókkal/fogyasztókkal szemben. 

 
4. Amennyiben  a  behajtás  költségei  és  gazdaságossági  szempontok  indokolják, 

Közszolgáltató  –  Társulás  előzetes  írásbeli  hozzájárulásával  –  jogosult  a 
díjköveteléseket, vagy azok egy részét – megfelelő pénzügyi és jogi garanciák mellett 
–,  pénzügyi  intézményre  (hitelintézet,  vagy  pénzügyi  vállalkozás)  engedményezni 
(faktoring).  A  faktorcég  igénybevételének  Közszolgáltatónál  jelentkező  faktordíja 
nem haladhatja meg az  engedményezett díjkövetelések  saját behajtásának kalkulált 
költségeit. 

 
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót 

terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, 
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősülnek. 

 
6. A  díjhátralék  keletkezését  követő  30  napon  belül  a  közszolgáltató  vagy  a 

követelés  egyéb  jogosultja  (a  továbbiakban  együtt:  a  követelés  jogosultja) 
felhívja  az  ingatlanhasználó  figyelmét  a  díjfizetési  kötelezettségének 
elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. 

 
7. A  felszólítás  eredménytelensége  esetén  a  díjhátralék  megfizetésének 

esedékességét  követő  45.  nap  elteltével  a  követelés  jogosultja  ‐  a  felszólítás 
megtörténtének  igazolása  mellett  ‐  a  díjhátralék  adók  módjára  történő 
behajtását  a  Nemzeti  Adó‐  és  Vámhivatalnál  (a  továbbiakban:  NAV) 
kezdeményezi. 

 
8. A  NAV  ‐  a  kezdeményezés  kézhezvételétől  számított  8  napon  belül  ‐ 

jogszabályban meghatározottak  szerint  intézkedik  a díjhátralék,  a késedelmi 
kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, 
késedelmi  kamatot,  valamint  a  követelés  jogosultjának  ezzel  kapcsolatban 
felmerült  és  behajtott  költségeit  a NAV  8  napon  belül  átutalja  a  követelés 
jogosultjának. 

 
VI. 

A Közszolgáltató által ellátandó közfeladat, közszolgáltatási tevékenység 
szabályai: 

 
1. A  Közszolgáltató  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződésben  foglalt  előírások 

betartásával  a  jelen  szerződésben  meghatározott  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység ellátására kifejezetten vállalkozik. 
 



2. Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben foglaltak alapján 
részére üzemeltetés céljából átadásra kerülő vagyonra tekintettel, továbbá a saját 
tulajdonát  képező  vagyon  e  célból  történő  felhasználásával,  illetőleg 
alvállalkozókkal megkötött megállapodások  alapján  rendelkezni  fog minden  a 
közszolgáltatás ellátásához  szükséges  szakmai,  személyi és dologi  feltételekkel, 
azokat a jelen szerződés hatályának teljes idejére biztosítja.  
 

3. A közszolgáltató által a  jelen szerződés keretében végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra 
terjed ki.  
 

4. A  Közszolgáltató  kizárólagos  jelleggel  köteles  és  jogosult  a  Társulás 
közigazgatási  területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  feladatok  teljes 
körű ellátására, a  jelen szerződésben  továbbá a Társulás  tagönkormányzatainak 
rendeletiben részletesen szabályozott módon. 
 

5. Felek  kijelentik,  hogy  a  szolgáltató  tevékenysége  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásnak minősül,  melynek  igénybevétele  a  helyi  közszolgáltatással 
ellátott  területen  a  tagönkormányzatok  által  a  közszolgáltatásba  bevont 
ingatlan tulajdonosára, használójára nézve kötelező. 
 

6. A  közszolgáltatás  ellátása  keretében  a  Közszolgáltató  kötelezettségét  képezi  a 
jogszabályokban illetőleg a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint: 

 
1. az  ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben  gyűjtött  települési  hulladék  ingatlanhasználóktól  történő 
összegyűjtése és elszállítása  ‐  ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, 
vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését 
és elszállítását is ‐, 

2. a  lomtalanítás körébe  tartozó  lomhulladékot az  ingatlanhasználóktól  történő 
összegyűjtése, illetve átvétele és elszállítása, 

3. az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött 
vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, 

4. az elhagyott,  illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot 
összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről,  

5. gondoskodik  az  1‐4  pontban  meghatározott  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról, és 

6. a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  hulladékgazdálkodási 
létesítmények eszközök és berendezések üzemeltetetése 

 
7. E  tevékenység  ellátását, Közszolgáltató a  tevékenységét  szabályozó  jogszabályi 

előírások  –  ideértve  az  önkormányzatok  által  a  hulladékgazdálkodásra 
vonatkoztatott  rendeleteit  is  –,  a  tevékenység vonatkozásában kiadott hatósági 



engedélyek,  a  közszolgáltatási  tevékenységre  vonatkozó  minősítési  osztály,  a 
jelen  szerződésben  foglalt  rendelkezések  és  a  hulladékszállításra  irányadó 
általános  szakmai  előírások,  szabványok  alapján,  továbbá  a  jelen  szerződésben 
rögzített feltételek szerint köteles ellátni. 
 

8. A  közszolgáltató  által  használt  szállítóeszközeihez  rendszeresített 
gyűjtőedényben  a közterületen  és  az  ingatlanokon vegyesen összegyűjtött  és  a 
Közszolgáltató  rendelkezésére  bocsátott  a  települési  szilárd  hulladék 
ártalmatlanítás céljára rendszeresített gyűjtő edényzetben – vagy egyedi, a  jelen 
szerződésben  meghatározott  esetekben  köztisztasági  zsákokban  ‐  elhelyezett 
hulladék rendszeres és alkalmi gyűjtése és elszállítása az ártalmatlanítási helyre a 
Közszolgáltató feladata.  

 
9. Az  ürítendő  edényzet  biztosításáról  (pótlásáról)  a  Közszolgáltató  köteles 

gondoskodni.  A  kiegészítő  vegyes  hulladékgyűjtő  zsákok  biztosítására  a 
Közszolgáltató külön díjazás ellenében köteles. 
 

10. A begyűjtés és szállítás során kiszóródó hulladék összegyűjtése a közszolgáltató 
feladata. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt meg kell különböztetni 
az egyéb gyűjtő edényektől. 
 

11. A  gyűjtőedény  tartalmát  meghaladó  vegyes  hulladékot  a  gyűjtés  napján  az 
edény  mellé  a  Közszolgáltató  által  külön  díjazás  ellenében  biztosított 
hulladékgyűjtő zsákokban  is ki  lehet helyezni,   melynek  elszállítási költségét a 
zsák ára tartalmazza. 
 

12. Közszolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és az így begyűjtött hulladék kezelésére a 
Társulás  tagönkormányzatainak  külön  megrendelése  alapján  külön  díjazás 
fejében köteles. 
 

13. A  Közszolgáltatás  körében  alkalmazásra  kerülő  gyűjtőedényeket  a  6.  számú 
melléklet  rögzíti,  feltüntetve  a  gyűjtőedények  tulajdoni  megoszlását  (lakos, 
Társulás, önkormányzat, közszolgáltató)  
 

13. A  közszolgáltató  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  szolgáltatás  igénybevevői 
külön  díjazás  ellenében  gyűjtőedényeztet  bérelhessenek,  vagy  vásároljanak  a 
közszolgáltatótól.  A  közszolgáltató  által  bérlet  útján  biztosított  gyűjtőedény 
rendeltetéstől  eltérő  használata  miatt  keletkezett  kárt  a  szolgáltatás 
igénybevevője  köteles  a  közszolgáltatónak  haladéktalanul  bejelenteni,  adott 
esetben  megtéríteni  és  a  gyűjtőedény  közszolgáltató  általi  pótlásáról, 
kicseréléséről, javításáról gondoskodni.  

 



14. Amennyiben  az  ingatlanhasználó  saját  maga  által  megvásárolt,  az  itt 
rögzítettektől  eltérő  méretű,  formájú  hulladéktárolót  alkalmaz,  de  a 
hulladéktároló a gépi ürítésre alkalmas, a közszolgáltató a szolgáltatást elvégzi, 
díjszámlázás  azonban  az  ingatlanhasználó  által  alkalmazott  hulladéktárolóhoz 
legközelebb álló, felajánlott tárolóedény (gyűjtőedény) méret alapján történik. 
 

15. A  gyűjtőedényben  a  közszolgáltató  által  okozott  kárt  a  közszolgáltató 
térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás 
neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. 
A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt 
biztosítani. 

 
16. A közszolgáltató az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napjairól a lakosságot a helyben 

szokásos módon  előzetesen  tájékoztatni  köteles.  A  hulladék  begyűjtésének  és 
elszállításának  rendjét  és gyakoriságát a  települési önkormányzatok Képviselő‐
testületének önkormányzati rendeletei határozzák meg, az alábbiak szerint: 
 
Az ürítési napok és az ürítési gyakoriság az alábbiak szerint alakul: 
1. A  tömbházas  beépítésű  lakóterületeken,  társasházak,  lakásszövetkezetek 

esetén minimum: heti két alkalommal. 
2. A családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál és vidéken: 

minimum heti egy alkalom.  
 

17. Közszolgáltató  jogosult  az  útvonal  és  az  önkormányzatok  rendeleteiben 
meghatározott  kötelező  gyakoriság  mellett  a  napi  vagy  a  heti  időpontok 
meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak 
kell  a  szolgáltatást  igénybe  vevőket,  a  lakosságot  értesítenie.  Amennyiben  a 
járatnapok  munkaszüneti  napra  esnének,  a  szolgáltató  jogosult  a  járatokat 
átszervezni a szolgáltatás pótlása érdekében.  
 

Az átszervezés tényéről a Közszolgáltató az illetékes Önkormányzatot 
előzetesen, tájékoztatja, vele egyeztet, majd a fogyasztókat értesíti. 

18.  
Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a  közszolgáltatás  területének  közigazgatási 
határain  belül  elhelyezett,  szelektív  hulladékgyűjtés  szolgáló  gyűjtőszigetek 
(gyűjtőpontok)  fenntartására  és  üzemeltetésére  a  jelen  szerződés  kiterjed. 
Közszolgáltató  a  közterületen  további  szelektív  hulladékgyűjtésre  alkalmas 
gyűjtőedényt  is  elhelyezhet.  A  Közszolgáltató  az  általa  üzemeltetett  szelektív 
hulladékgyűjtés  szolgáló  gyűjtőszigeteken  (gyűjtőpontok)  elhelyezett  hulladék 
elszállításáról  
1. A  tömbházas  beépítésű  lakóterületeken,  társasházak,  lakásszövetkezetek 

esetén minimum: heti két alkalommal. 
2. A családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál és vidéken: 



minimum heti egy alkalom.  
 

19. A  szelektíven  gyűjtött  hulladék  elhelyezésére  szolgáló  szabványos 
gyűjtőedények  elhelyezéséről,  az  edények  ürítéséről,  karbantartásáról  és 
fertőtlenítéséről  a  Közszolgáltató,  a  gyűjtőszigetek  és  környékük  tisztán 
tartásáról,  a  hó  és  síkosság  mentesítéséről  az  illetékes  önkormányzat 
gondoskodik. 
 

20. Felek  megállapodnak,  hogy  a  hulladékgyűjtő  udvarok  üzemeltetése  során  a 
Közszolgáltató  heti  két  napon  köteles  …..  órától  …..  óráig  nyitva  tartást 
biztosítani.  A  hulladékgyűjtő  udvarokon  elhelyezhető  hulladék  maximális 
mennyisége ingatlanonként ……… 
 

21. A  közszolgáltató  a  közszolgáltatás  területén  háztartásonkénti  biohulladék 
gyűjtést is végez. A biohulladék körébe tartozó hulladékokról köteles megfelelő, 
a  jogszabályi  rendelkezésekkel  összhangban  álló  módon  értesíteni  az  érintett 
ingatlanhasználókat.  A  biohulladék  gyűjtése  minden  év  …………………….. 
időszakban  ……………  alkalommal,  a  közszolgáltató  által  rendszeresített 
biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák alkalmazásával  történik. A hulladékgyűjtő 
zsák biztosítása külön díjazás ellenében történik. 
 

22. A  közszolgáltatás  körében  alkalmazott  VI.  11.  és  VI.  21  pont  szerinti 
hulladékgyűjtő zsákok: 

 
1  .….. literes szabványos szelektív hulladékgyűjtő zsák 
2.  . ……..literes szabványos zöldhulladék gyűjtő zsák 

 
23. Karácsony  után  a  hulladékká  vált  fenyőfák  térítésmentes  összegyűjtését  és 

ártalmatlanításra  történő  elszállítását  a  közszolgáltató  a  karácsonyi  ünnepeket 
követően, oly módon köteles elvégezni, hogy a  lakossági gyűjtő edényzet mellé 
kihelyezett  karácsonyfákat  külön  díj  felszámolása  nélkül  köteles  elszállítani 
minden év január 31‐ig. 
 

24. A  lomtalanítás  körébe  tartozó  lomhulladékot  a  Közszolgáltató  évente  egy 
alkalommal  az  önkormányzat megrendelésére  végzi  el. A  lomtalanítás  körébe 
tartozó  hulladékról  a  Közszolgáltató  köteles  megfelelő,  a  jogszabályi 
rendelkezésekkel  összhangban  álló  módon  értesíteni  az  érintett 
ingatlanhasználókat. 
 

25. A  közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendeletek  ‐  az  üdülőövezetekre, 
illetve  az  egyes  üdülő‐ingatlanhasználókra  ‐  a  közszolgáltatás  általános 
tartalmától  eltérő  rendelkezéseket  tartalmazhat  az  ingatlanhasználat  speciális 
jellegével összefüggésben. 



 
26. Amennyiben az esedékes közszolgáltatást a Közszolgáltató munkavállalói vagy 

alvállalkozói, telejésítési segédei akadályoztatása miatt nem tudja elvégezni, úgy 
a  Közszolgáltató  köteles  gondosodni  arról,  a  hogy  a  közszolgáltatást  arra 
engedéllyel  és  kapacitással  rendelkező  személy  végezze  el.  Amennyiben  a 
közszolgáltatás  nyújtása  a  szolgáltatási  napon  elmarad,  arról  a Közszolgáltató 
haladéktalanul  értesíteni  köteles  a  Társulást,  valamint  az  érintette 
önkormányzatot/önkormányzatokat, de ez nem mentesíti a nem szerződésszerű 
teljesítés jogkövetkezményei alól. Ez esetben az érintett önkormányzat jogosult a 
Közszolgáltató  költségére  a  közszolgáltatás  elvégzéséről  gondoskodni,  mely 
esetben  jogosult  az  ezzel  felmerülő  költségeket  és  kárát  a  közszolgáltató  felé 
érvényesíteni. Amennyiben az önkormányzat a közszolgáltatást nem végezte le, 
úgy  a  Közszolgáltató  az  akadály  elhárulását  követő  legközelebbi  szolgáltatási 
napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. 
 

27. A Közszolgáltató köteles a Társulás tagönkormányzatainak területéről begyűjtött 
hulladékot  a  jelen  szerződés  5.  számú  mellékletében  rögzített  a  Társulás 
tulajdonában lévő, vagy a jövőben tulajdonába kerülő létesítményekben kezelni. 

 
A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek 

 
1. A Társulás kötelezettségei: 
 

a) a  közszolgáltatás  hatékony  és  folyamatos  ellátásához  a  közszolgáltató 
számára szükséges információk és adatok szolgáltatása, 

b) Együttműködik  a  Közszolgáltatóval  a  településre  optimalizált  járat  és 
közszolgáltatási terv összeállításánál.  

c) Díjmentesen  biztosítja  a  Közszolgáltatónak  a  települési  ingatlanokhoz, 
azok  tulajdonosaihoz  tartozó,  kezelésében  lévő  adatokat  a  hulladékról 
szóló törvényben szabályozott körben 

d) Tájékoztatást  ad  a  Közszolgáltatónak  új  ingatlanok  használatba  vételi 
engedélyeiről,  valamint  arról,  ha  tudomására  jut,  hogy  egyes  ingatlan 
tulajdonosok  nem,  vagy  nem  szabályosan  veszik  igénybe  a 
hulladékkezelési közszolgáltatást.  

e) a közszolgáltatás körébe tartozó és a Társulás tagönkormányzatai területén 
folyó  egyéb  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  összehangolásának 
elősegítése, 

f) a  Társulás  tagönkormányzatai  által  lehatárolt  közigazgatási  területen 
működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése, 

g)  a Társulás megtesz mindent annak érdekében, hogy a Közszolgáltató jelen 
szerződés  szerinti  kizárólagos  közszolgáltatási  joga,  illetőleg  jogszabály 
által  a  tagönkormányzatok  rendeleteiben  a  hulladékgazdálkodási 



közszolgáltatással  kapcsolatban  kötelezően  megállapítandó  feltételek    a 
tagönkormányzatainak önkormányzati rendeletében rögzítésre kerüljenek. 

 
2. Közszolgáltató általános kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban 
 

a) A  jelen  szerződésben meghatározott közszolgáltatási  tevékenység  folyamatos  és 
teljes körű ellátása, 

b) A 5. számú mellékletben felsorolt eszközök létesítmények és berendezések 
körét  meghaladó  a  teljesítéséhez  szükséges  mennyiségű  és  minőségű 
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú 
és képzettségű szakember alkalmazása,  

c) Folyamatos, biztonságos és bővíthető  teljesítéséhez  szükséges  fejlesztések 
és karbantartások elvégzése, 

d) A  közszolgáltató  kötelezettsége  az  Társulással  intézményekkel, 
vállalkozásokkal  történő  folyamatos  egyeztetés  hulladékgazdálkodási 
rendszerének folyamatos fejlesztése céljából. 

e) Díjának  mértékéről  és  az  alkalmazás  tapasztalatairól  legalább  évente 
egyszer tájékoztatni köteles Társulás döntéshozó testületét. 

f) Amennyiben  a  tevékenységére  vonatkozó  jogszabály  előírja  köteles  a 
jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  céltartalékot  képezni,  a  szükséges 
becslések  dokumentációk  hatóság  részére  történő  benyújtásáról 
gondoskodni. 

g) Kötelezettséget  vállal  a  teljesítésével  összefüggő  adatszolgáltatás 
rendszeres teljesítésére és a  jogszabályoknak megfelelő  jelen szerződésben 
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére, 

h) A  jogszabályoknak  megfelelő  jelen  szerződésben  foglaltak  szerinti 
ügyfélszolgálatot működtetni 

i) A Közszolgáltató a jelen szerződés alapján, és a közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatban tudomására  jutott személyes adatokat kizárólag a személyes 
adatokra  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezésekkel  összhangban  kezelheti, 
illetőleg rendelkezhet velük. 

j) A közszolgáltató köteles a  társulási  igényeket  folyamatosan  felülvizsgálni 
a magas színvonalú, komplex szolgáltatás nyújtása érdekében, továbbá az 
ügyfelek  észrevételeit  és  a  saját  tapasztalatait  a  munkafolyamatokba 
visszacsatolni, az ügyfeleket megfelelően és korrekten informálni. 

k) A Közszolgáltató köteles az  Internet hálózaton a  fogyasztók  tájékoztatása 
céljából  hon‐lapot  nyitni.  A  hon‐lapnak  tartalmaznia  kell  a 
hulladékkezelésre vonatkozó önkormányzati  rendeletet, a  járatterveket és 
a  járatnapokat,  az  önkormányzati  rendeletben  megállapított  aktuális 
hatósági  árakat,  illetve  közszolgáltatási  díjakat,  és mindazt  az  adatot  és 
információt,  amelynek  ismerete  a  közszolgáltatás  teljesítése  során  a 
fogyasztó  számára  kívánatos.  A  Közszolgáltató  köteles  a  hon‐lap 
tartalmáról,  annak  frissítéséről  folyamatosan  gondoskodni.  A 



Közszolgáltató  a  hozzá  elektronikus  úton  küldött  üzenetek  fogadása 
érdekében köteles a fogyasztók számára e‐mail címet létesíteni. Az e‐mail‐
en beazonosítható címről érkezett észrevételek,  illetve panaszok elintézési 
módjára  az ügyfélszolgálatnál  előterjesztett  észrevételekre  és panaszokra 
vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadók. 
 

 
3. Közszolgáltató  a  közszolgáltatás  elősegítése  érdekében  az  alábbi  feladatokat 

köteles ellátni: 
 

3.1. Adminisztratív feladatok: 
  a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés, 
  b) adminisztráció, nyilvántartás, 
  c) adatbázis‐kezelés, 
  d) jogi ügyvitel 
 

3.2. Díjbeszedés: 
  a) számlázás 
  b) díjak érvényesítése 
  c) hátralékos díjak kezelése 
 

3.3. A Felhasználókkal/fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére 
irányuló  közüzemi szerződés kezelése, ezen belül a közüzemi szerződés: 

  a) megkötése, 
  b) nyilvántartása, 
  c) módosítása, 
  d) megszüntetése 
 

3.4.Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül: 
  a) ügyfelek tájékoztatása, 
  b) ügyfélbejelentések kezelése, 
  c) ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése, 
  d) számlareklamációk kezelése, 
  e) személyes ügyfélszolgálat működtetése, (pontos címek megjelölésével) 
  f) telefonos ügyfélszolgálat működtetése, 
  g) internetes honlap működtetése 
 
4. Ügyfélszolgálatra vonatkozó további rendelkezések: 

 
1. Közszolgáltató,  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  ügyek  gyors  és  a  kornak 

megfelelő  szintű  intézése  érdekében  ügyfélszolgálatot  biztosít  az 
ingatlanhasználók, illetve használók számára, az alábbi módokon: 

 



a) az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben személyes ügyfélszolgálatot 
biztosít a jelen szerződésben foglaltak szerint 

b) telefonos  ügyfélszolgálat  minden  nap  07‐16  óra  között,  központi  Zöld 
szám 

c) elektronikus ügyfélszolgálat(honlap e‐mail) 
d) további személyes ügyfélszolgálat, a jelen szerződésben rögzített feltételek 

esetén  előre  egyeztetett  időpontokban,  amennyiben  az  Önkormányzat, 
mint igénylő ezt kifejezetten kéri.  

e) A  közszolgáltató  a  hagyományos  postai  küldeményen  érkező  ügyfél 
megkereséseket is fogadja és feldolgozza. 
 

2. A Közszolgáltató személyes ügyfélszolgálatot Kazincbarcika, Ózd, és Miskolc 
területén  köteles  fenntartani  minden  nap  07‐16  óra  között,  központi  Zöld 
szám. 

 
3. A Közszolgáltató, a  települési adottságok,  igények  függvényében dönthet arról, 

hogy  a  ………  fő  állandó  lakost  meghaladó  létszámú  településeken 
folyamatosan,  vagy  időszakosan  működő  helyi,  személyes  ügyfélszolgálatot 
üzemeltessen.  Ilyen ügyfélszolgálathoz  több  település ügyfélszolgálati munkája 
is csoportosítható.  
 

4. A  személyes  ügyfélszolgálatokon  és  a  honlapján  a  Közszolgáltató  az  alábbi 
dokumentumokat teszi közzé: 

 
a) az OHÜ által kiadott minősítés szerinti osztályt 
b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, 
c) a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  területre  vonatkozó 

adatokat, 
d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, 
e) a lomtalanítással kapcsolatos információkat, 
f) alvállalkozóira vonatkozó adatokat(amennyiben alvállalkozót alkalmaz), 
g) a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  kapcsolatos  egyéb  közérdekű 

adatokat,  illetőleg  jogszabályban  az  ügyfélszolgálaton  kötelezően  közzé 
teendő adatokat. 

 
5. Az  ügyfélszolgálat  működési  rendjét,  félfogadási  idejét  a  Közszolgáltató  úgy 

köteles  megállapítani,  illetve  működésének  feltételeiről  oly  módon  köteles 
gondoskodni, hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hozzáférés ‐ 
az  ellátott  fogyasztók  számára  és  földrajzi  eloszlására  figyelemmel  ‐  ne  járjon 
aránytalan  nehézségekkel  a  fogyasztókra  nézve.  Ennek  keretében  a 
Közszolgáltató köteles biztosítani legalább azt, hogy 
 



a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat a hét 
egy  munkanapján  7  és  21  óra  között  legalább  tizenkét  órán  keresztül 
folyamatosan nyitva tartson, 

b) a  telefonos  eléréssel  működtetett  ügyfélszolgálat  legalább  a  hét  egy 
munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan 
elérhető legyen, 

c) az  ügyfelek  részére  nyitva  álló  helyiségben  működtetett  ügyfélszolgálat 
esetében  a  fogyasztóknak  lehetőségük  legyen  elektronikusan  és  telefonon 
keresztül  is  a  személyes  ügyintézés  időpontjának  előzetes  lefoglalására,  a 
személyes  ügyintézés  időpontja  igénylésének  napjától  számított  öt 
munkanapon belül a  szolgáltató köteles  személyes ügyfélfogadási  időpontot 
biztosítani a fogyasztó számára, 

d) az  elektronikus  eléréssel  működtetett  ügyfélszolgálat  ‐  üzemzavar  esetén 
megfelelő más elérhetőséget biztosítva ‐ folyamatosan elérhető legyen, illetve 

e) az  közszolgáltatás  által  lefedett  területen  minden  megyeszékhelyen 
ügyfélszolgálatot működtessen. 

 
6. Az  ügyfélszolgálathoz  beérkező  valamennyi  telefonon  tett  szóbeli  panaszt, 

valamint  az  ügyfélszolgálat  és  a  fogyasztó  közötti  telefonos  kommunikációt 
hangfelvétellel  rögzíteni  kell.  A  telefonos  ügyfélszolgálat  emelt  díjas 
szolgáltatással nem működtethető. 

 
7. A Közszolgáltató,  a  beérkező  hívások  hangrögzítését  csak  előzetes  tájékoztató 

után  alkalmazza,  az  adatkezelési  szabályok  szigorú  betartása  mellett.  A 
Közszolgáltató  közszolgáltatás  során  birtokába  kerülő  adatokat  kizárólag  az 
adatvédelmi  jogszabályoknak és az adatvédelmi biztos ajánlásainak  figyelembe 
vétele mellett kezeli. 

 
8. Telefonos  eléréssel  működtetett  ügyfélszolgálat,  illetve  az  ügyintézés 

időpontjának  előzetes  lefoglalására  biztosított  telefonos  elérés  esetében 
biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.  

 
9. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és a 

fogyasztó  kérésére,  díjmentesen  rendelkezésre  kell  bocsátani.  A  vállalkozás  a 
hangfelvétel  készítésével,  megőrzésével  és  rendelkezésre  bocsátásával 
kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a fogyasztót a 
telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles. 

 
10. Közszolgáltató,  az  ügyfélszolgálathoz  érkező,  tevékenységével  kapcsolatos 

panaszokat  jegyzőkönyvezi,  nyilvántartásba  veszi,  érdemben  kivizsgálja,  a 
panasszal  kapcsolatos  álláspontját  és  intézkedéseit  indokolással  ellátva  írásba 
foglaltan  a  panasz  beérkezését  követő  tizenöt  napon  belül  megküldi  a 
fogyasztónak,  ingatlanhasználónak.  A  kivizsgálás  eredményérő  a  panaszost 



telefonon,  elektronikus  levélben  15  napon  belül  tájékoztatja  kivéve,  ha  a 
fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban 
eleget tesz. 

 
11. A  válaszadási  határidő  helyszíni  vizsgálat  vagy  valamely  hatóság 

megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal  legfeljebb tizenöt nappal 
meghosszabbítható.  A  válaszadási  határidő  meghosszabbításáról  és  annak 
indokáról  a  fogyasztót  írásban,  a  válaszadási  határidő  letelte  előtt  tájékoztatni 
kell. 

 
12. Az ügyfélszolgálat a  fogyasztói panaszok  intézése és a  fogyasztók  tájékoztatása 

során  köteles  együttműködni  a  fogyasztói  érdekek  képviseletét  ellátó 
egyesületekkel. 
 

13. Az  ügyfélszolgálat  kommunikációja  során,  postai  küldemény,  telefax  email 
továbbá bármely egyéb olyan eszköz írásos kommunikációnak minősül amely a 
címzett  számára  lehetővé  teszi  a  neki  címzett  adatoknak  az  adat  céljának 
megfelelő  ideig  történő  tartós  tárolását, és a  tárolt adatok változatlan  formában 
és tartalommal történő megjelenítését. 

 
VIII. 

A Közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettsége 
 
1. A Közszolgáltató  köteles  a  tevékenységével,  valamint  a Közszolgáltató  által  a 

közszolgáltatás  ellátásához  használt  eszközök,  berendezések  és  létesítmények 
állapotával  összefüggésben  ellátni  a  Társulást  minden  olyan  információval, 
amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  Társulás  (ideértve  a  Társulást  alkotó  egyes 
önkormányzatokat is) eleget tudjon tenni mindazon jogszabályi adatszolgáltatási 
kötelezettségének,  amelyek  az  önkormányzatokat  a  hulladékgazdálkodásra 
vonatkozó előírások szerint terhelik. 
 

2. A Közszolgáltató információszolgáltatási kötelezettsége lehetővé kell, hogy tegye 
az  önkormányzatok,  valamint  a  Közszolgáltató  használatába  adott 
létesítmények,  eszközök  tulajdonosi  érdekeinek  a  kiszolgálását,  a  jelen 
szerződésben  foglalt  Közszolgáltatói  kötelezettségek  teljesítésének  az 
ellenőrzését,  különösen  a  Közszolgáltatót  terhelő  fizetési  kötelezettség 
alapadatainak a megállapítására szolgáló, információkat. 
 

3. A  Közszolgáltató  köteles  minden  olyan  iratot  –  az  irat  elküldésével 
párhuzamosan  –  a  Társulás  részére  másolatban  megküldeni,  amellyel  a 
Közszolgáltató  használatába  adott,  eszközök  üzemeltetésével  kapcsolatban 
bármelyik hatósághoz  fordul  (különösen  építésügyi hatóság, környezetvédelmi 
hatóság,  fogyasztóvédelmi  felügyelőség  stb.),  vagy  ezen  hatóságoknál  a  Ket. 



szerint  eljárást  kezdeményez,  illetve peres  vagy  nem peres  eljárás  keretében  a 
Közszolgáltató  használatába  eszközeire  vonatkozó  tulajdoni,  használati  vagy 
birtokigényt  érint,  vagy  hatósági  nyilvántartásba  bejegyzett  jogot,  tényt  vagy 
adatot tanúsít vagy befolyásol.  
 

4. A Közszolgáltató az  irat átvételétől  számított 3 napon belül köteles a Társulást 
értesíteni minden olyan hatósági eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy 
ajánlást tartalmaz, és a Közszolgáltató használatába adott a hulladék begyűjtési, 
szállítási  és  szelektív hulladék gyűjtési  tevékenységgel vagy a használatba vett 
eszközökre vonatkozik.  
 

5. A  Közszolgáltató  köteles  továbbá  az  alább,  de  nem  kizárólagosan  nevesített 
információszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni: 

 
a) havaria közlés, káresemény, üzemi baleset 
b) alvállalkozók, teljesítési segédek bejelentése 
c) a Közszolgáltató köteles – a  tárgyév december 31. napjának megfelelő – 

üzemeltetésre  átvett,  illetőleg  az  általa  a  közszolgáltatás  ellátásához 
használt  eszközökről  (eszközök, berendezések,  járművek,  létesítmények) 
egyedi részletezésű leltárt készíteni és azt az Társulás részére legkésőbb a 
tárgyévet  követő  február  utolsó  napjáig megküldeni. A  leltári  anyagon 
külön fel kell tüntetni az állománynövekedést és – csökkenést valamint az 
előzőekben említettek állapot leírását és fényképét. 

 
IX. 

A Közfeladat ellátásához szükséges vagyonnal és eszközökkel kapcsolatos 
rendelkezések. 

 
1. A  Társulás  tulajdonában  álló  eszközök  berendezések  és  létesítmények 
igénybevétele 

 
1. A Közszolgáltató a közszolgáltatást a  jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képező  5.  számú  mellékletben  meghatározott  létesítmények  eszközök  és 
berendezések  igénybevételével  továbbá saját eszközeinek berendezéseinek és 
létesítményeinek  igénybevételével  köteles  ellátni,  illetőleg  a  közszolgáltatás 
ellátásához  szükséges  eszközöket  berendezéseket  és  létesítményeket 
alvállalkozóin  keresztül  is  jogosult  biztosítani,  a  jogszabályok  és  a  jelen 
szerződésben  foglalt  előírások  betartásával. A  közszolgáltatás  ellátásához  a 
közszolgáltató által kötelező  jelleggel  igénybe veendő 5. számú mellékletben 
felsorolt  berendezések,  eszközök  és  létesítmények  a  Társulás,  kizárólagos 
tulajdonában állnak, illetve kerülnek.  
 



2. A  Társulás  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Közszolgáltató  kizárólagos 
közszolgáltatási  jogát  az  5.  számú  mellékletben  meghatározott 
hulladékgazdálkodási  létesítmények vonatkozásában  a  jelen közszolgáltatási 
szerződés  fennállása alatt biztosítja, a  jelen szerződésben  foglalt üzemeltetési 
feltételek megtartása esetén. 
 

3. Szerződő felek a 5. számú mellékletben megjelölt, a Társulás tulajdonában álló 
eszközök,  létesítmények,  és  berendezések  tekintetében  akként  állapodnak 
meg, hogy közfeladat ellátásának megkezdését megelőző ….. napon legkésőbb 
a  Közszolgáltató  részére  azokat  a  Társulás  átadja  üzemeltetésre  bérlet 
jogcímén,  míg  a  jövőben  a  Társulás  tulajdonába  kerülő  a  települési 
szilárdhulladék kezelési feladatok ellátásával érintett eszközök, létesítmények, 
berendezések  folyamatosan  a  vonatkozó  jogszabályi  és  egyéb  (támogatási 
szerződés) előírásoknak megfelelően kerülnek bérlet  jogcímén átadásra, mely 
bérleti  jogviszony  a  jelen  közszolgáltatási  szerződés  megszűnéséig  terjedő 
határozott időre szól. 
 

4. Szerződő  felek  a  jelen  szerződésben  határozzák  meg  az  előző  pontban 
megjelölt bérleti, üzemeltetési jogviszony alapvető elveit és keretfeltételeit. 

 
5. A  Közszolgáltató  feladata  a  5.  számú  mellékletben  megjelölt  eszközök, 

berendezések  és  létesítmények  jogszabályoknak  és  előírásoknak  megfelelő, 
valamint  a  Társulás  illetve  tagönkormányzatai  érdekeivel  összhangban  álló 
teljeskörű,  szakszerű,  és  jó  gazda  gondosságának  megfelelő  üzemeltetése, 
rendeltetésszerű  használata,  hasznosítása,  vagyonvédelem  biztosítása, 
továbbá  a  rendeltetésszerű  használat  mértékét  meghaladó  állagromlás  és 
értékvesztés  megakadályozása  és  megelőzése,  valamint  az  átadott 
eszközökben  és  létesítményekben  bekövetkező  változások  folyamatos 
nyomon követése. 
 

6. A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben szerinti 
közszolgáltatás  teljesítésére  fogja  az  átvett  eszközöket,  berendezéseket  és 
létesítményeket  üzemeltetni,  használni,  hasznosítani,  igénybe  venni. 
Közszolgáltató  a  Társulás  írásbeli  hozzájárulása  nélkül  az  átadott  eszközök 
berendezések  és  létesítmények  feletti  bérleti,  üzemeltetési  jogát  harmadik 
személyre  nem  ruházhatja  át,  a  Társulás  előzetes  írásbeli  hozzájárulása 
hiányában nem terhelheti meg. 
 

7. A  Közszolgáltató  az  eszközök,  berendezések,  és  létesítmények  átadásának 
időpontjától viseli a kárveszélyt.  
 

8. A közszolgáltató vállalja a bérleti üzemeltetési  jog gyakorlásával kapcsolatos 
adminisztratív feladatok ellátást. 



 
9. A közszolgáltató üzemeltetési  jogviszonya a  jelen közszolgáltatási  szerződés 

megszűnésével bármilyen további jogi aktus szükségessége nélkül megszűnik, 
mely  jogviszony  megszűnésekor  a  Közszolgáltató  köteles  az  átvett 
eszközöknek  berendezéseknek  és  létesítményeknek  átadása  időpontjában 
fennálló állapotához viszonyítottan a Társulással elszámolni. 
 

10. Az  Közszolgáltató  az  átvett  eszközök  és  létesítmények  használatából 
működtetéséből,  hasznosításából  származó  bevételeit  valamint  közvetlen 
költségeit  és  ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani olyan módon, 
hogy az a saját vagyonával  folytatott vállalkozási  tevékenységéből származó 
bevételeitől,  illetve költségeitől  és  ráfordításaitól  egyértelműen  elhatárolható 
legyen. 
 

11. Közszolgáltató köteles a használatába vett vagyon megóvásáról gondoskodni, 
a vagyon megóvása érdekében  tett, halaszthatatlan  intézkedéseiről Társulást 
írásban tájékoztatni. 
 

12. Közszolgáltató/Üzemeltető által fizetendő bérleti díj: 
A  Közszolgáltató  köteles  a  Társulás  részére  negyedévenként  bérleti 
díjelőleget,  illetve  naptári  évenként  bérleti  díjat  fizetni.  Felek  a  bérleti  díj 
összegét,  esedékességét,  a  fizetés  módját  és  a  bérlet  egyéb  feltételeit  az 
eszközök  átadását  követően  külön  szerződésben  határozzák  meg,  mely 
szerződések jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 
2. A közszolgáltatási vagyonműködtetés  további  feltételei, szakmai és személyi 
feltételek általános szabályai 

 
1. A  Közszolgáltató  a  közszolgáltatás  folyamatos  és  teljes  körű  ellátása 

érdekében  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  5.  számú  mellékletben 
feltüntetett  és  a  Társulás  által  részére  a  jelen  szerződésben  meghatározott 
bérleti,  üzemeltetési  jogviszony  keretében  átadott  eszközökön, 
berendezéseken  és  létesítményeken  felül  a  közszolgáltatás  ellátásához 
szükséges  valamennyi  eszközt  berendezést  illetőleg  létesítményt  a  jelen 
szerződés  fennállása  alatt  –  legalább  azok  használatra  a  jelen  szerződés 
időtartamára  feljogosító  megfelelő  jogcím  alapján  ‐  biztosít,  azokat  a 
közszolgáltatás ellátásához igénybe veszi, használja. 

 
2. Közszolgáltató  kötelezettsége  az  előző  pontban  foglaltak  szerinti  eszközök 

berendezések  és  létesítmények  jogszabályoknak  és  előírásoknak,  valamint 
Társulás  illetve  tagönkormányzatai  érdekeivel  összhangban  álló  teljeskörű, 
szakszerű,  és  jó  gazda  gondosságának  megfelelő  üzemeltetése, 
rendeltetésszerű  használata,  hasznosítása,  folyamatos  karbantartása  és 



felújítása, a vagyonvédelem biztosítása,  továbbá a rendeltetésszerű használat 
mértékét  meghaladó  állagromlás  és  értékvesztés  megakadályozása  és 
megelőzése,  valamint  az  átadott  eszközökben  és  létesítményekben 
bekövetkező változások folyamatos nyomon követése. 

 
3. Közszolgáltató  a  közszolgáltatás  időtartama  alatt  köteles  a  közszolgáltatáshoz 

Társulás által részére átadott és/vagy saját tulajdonú, vagy megfelelő jogcím alapján a 
jelen  szerződés  teljesítéséhez  használt  vagyontárgyak  (ingatlanok,  gépek 
berendezések,  járművek,  stb.) működtetéséhez  a  jogszabályokban  előírt  szakmai  és 
személyi feltételeket biztosítani, a szükséges létszámú és szakképzettségű szakembert 
alkalmazni. 

 
3. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett vagyontárgyak karbantartása 
 

1. Közszolgáltató  köteles  elvégezni  valamennyi,  általa  üzemeltetésre  átvett, 
valamint  a  közszolgáltatás  ellátásához  igénybevett  vagyontárgy/létesítmény 
karbantartását.  A  Közszolgáltató  karbantartási  kötelezettségének 
szakvállalattól  elvárható  gondossággal  köteles  eleget  tenni.  A  karbantartás 
költségei Közszolgáltatót terhelik. 
 

2. A  Közszolgáltató  a  vagyonállapotról  vagyonkimutatást  készít,  ellenőrzi  a 
pénzügyi  tranzakciók  folyamatát,  biztosítja  az  eszközök  és  létesítmények 
működőképes  állapotát  (állagát),  gondoskodik  az  átadott  eszközök  és 
létesítmények pótlásáról bővítéséről és felújításáról. 
 

3. Az  igénybe  vett  vagyontárgyak,  és  köztük  elsősorban  a  Társulás  által  a 
közszolgáltató  üzemeltetésébe  átadott  eszközök,  berendezések  és 
létesítmények  felújításáról,  pótlólagos  beruházásáról  legalább  az  egyes 
vagyontárgyak  elszámolt  értékcsökkenésének  megfelelő  mértékben  kell 
gondoskodni. Az eszközpótlás mértékéről és rendezési módjáról a Társulás és 
a  Közszolgáltató  az  esedékesség  időpontjában  –  a  felújítással  és  pótlólagos 
beruházással  felmerülő  tulajdonjogi  kérdéseket  is  rendezve  –  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelően állapodik meg. 
 

4. A közszolgáltató pénzügyi tartalékként a közszolgáltatási díjban megtérülő, a 
jelen  szerződés  keretében  átadott  eszközökre,  berendezésekre  és 
létesítményekre,  valamint  a  saját  tulajdonában  álló,  a  közszolgáltatás 
ellátásához igénybe vett vagyontárgyak elszámolt értékcsökkenés mindenkori 
inflációs rátával (a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex) évenként 
növelt összegét, köteles elsődlegesen a közszolgáltatás nyújtásához a Társulás 
részéről üzemeltetésre  átadott, másodlagosan  a Közszolgáltató  tulajdonában 
álló  és a közszolgáltatás  ellátásához  igénybe vett  eszközök, berendezések  és 
létesítmények  felújítására, pótlására, esetleges  fejlesztésére  fordítani valamint 



a  közszolgáltatási  díjból  tartalékot  képezni,  az  e  célra  Környezetvédelmi 
Beruházási  alap‐  továbbiakban  Beruházási  Alap  –  néven  elkülönített 
bankszámlán. 
 

5. Tekintettel  arra, hogy  a Közszolgáltató kizárólagos  tulajdonosa  a Társulás  a  
bérleti díj kezelésére a Társulás jogosult, továbbá a bérleti díj felhasználásával 
történő eszközbeszerzés beruházás tulajdonosi jogosultja a társulás lesz. 
 

6. Társulás  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  bérleti  díjíat  kizárólag  a 
Közszolgáltatás  ellátásához  igénybe  vett  vagyon  rekonstrukciójára 
(újraelőállítására),  felújítására,  pótlására,  ideértve  a  vagyonon  értéknövelő 
beruházás  céljából  igénybe  vett,  fejlesztési  célú  hitellel  kapcsolatos 
adósságszolgálat  teljesítését  is  –,  illetve  a  bérleti  díjban  képződött 
pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja. 
 

7. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Közszolgáltató  által  igénybe  vett 
vagyontárgyak káresemény következtében  történő megsemmisülése esetén, a 
biztosítóintézet által Közszolgáltatónak fizetett kártérítés a Beruházási Alapot 
illeti. 
 

8. Az üzemeltető köteles minden év ………….. napjáig az általa a közszolgáltatás 
ellátásához  igénybe  vett  vagyontárgyaknak  a  következő  év  tételes  illetve  a 
második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós felújítási eszközpótlási 
és  fejlesztési  ütemtervét  és  ehhez  kapcsolódóan  a  tervezett  beruházások 
finanszírozásai  igényét  –  Gördülő  Beruházási  terv  –  elkészíteni  és  arról  a 
társulást  írásban  tájékoztatni. A  társulás köteles a Gördülő Beruházási  tervet 
…………… napjáig írásban véleményezni.  
 

9. Felek megállapodnak  abban,  hogy  a Közszolgáltató  az Gördülő  Beruházási 
terv  benyújtásával  egyidejűleg,  Fejlesztési  tervként  javaslatot  tehet  a 
közszolgáltatás  nyújtásához  igénybe  vett  saját  eszközei  felújítására 
rekonstrukciójára,  illetve  olyan  beruházások  fejlesztések  megvalósítására  is 
amelyek  az  általa  ellátott  közfeladat  magasabb  színvonalú  vagy  szélesebb 
körű ellátását szolgálják. A fejlesztési terv elfogadására a társulás jogosult. 

 
4. Eszköz‐és vagyonnyilvántartás 
 
1. A  közszolgáltató  a  mindenkor  hatályos  jogszabályi  előírások  és  a  jelen 

szerződésben foglalt feltételek szerinti gyakorisággal és módon a közszolgáltatás 
ellátásához  igénybe  vett  valamennyi  vagyontárgyról  külön  egységes 
nyilvántartást  vezet,  melyen  belül  külön  köteles  kezelni  és  elkülönítetten 
nyilvántartani valamennyi a Társulás  tulajdonát képező eszközt, berendezést és 
létesítményt. A nyilvántartásban szerepel legalább: 



a) az  vagyontárgy  megnevezése,  műszaki  jellemzői,  tulajdonosa,  a  használat 
jogcíme 

b) a  vagyontárgy,  nettó  és  bruttó  értéke,  műszaki  szükségszerűség  alapján  a 
Közszolgáltató által elszámolni javasolt értékcsökkenés, 

c) az  eszközökön  elvégzett  nagyobb  hibaelhárítás  és  karbantartás,  minden 
felújítás  és  rekonstrukció  a  műszaki  tartalom  és  a  ráfordítási  érték 
megjelölésével, 

d) a  nagyobb  hibaelhárítások  és  karbantartások  eszközönkénti  nyilvántartása, 
mely tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit,  

e) A  közszolgáltatónak  a  Társulástól  üzemeltetésre  átvett  eszközökre  és 
létesítményekre  vonatkozóan  adatszolgáltatási  kötelezettsége  van,  az 
üzemeltetési  jog  gyakorlásával  összefüggő  adatokról  köteles  számítógépes 
nyilvántartást vezetni, és évente egyszer a tárgyévet követő .. napig köteles az 
átvett eszközök és létesítmények állapotának tárgyévi változásairól a Társulás 
részére adatot szolgáltatni. 

f) a  felújítás,  rekonstrukciók  eszközönkénti  nyilvántartása,  mely  tartalmazza 
legalább  a  felújítás,  rekonstrukció  helyét,  idejét,  műszaki  jellemzőit,  a 
ráfordított  erőforrásokat  költség  nemek  szerint,  a  felújítás,  rekonstrukció 
aktiválási  értékét  és  az  aktiváló  személy megjelölését,  az  a  közszolgáltatók 
megnevezését, díjazását, 

g) a beruházások nyilvántartását, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, 
idejét, műszaki  jellemzőit, a  ráfordított erőforrásokat, költség nemek  szerint, 
az aktiválás értékét és az aktiváló személy megjelölését, díjazását. 

 
X. 

Vagyon és felelősségbiztosítás 
 
1. A  Közszolgáltató  köteles  az  közszolgáltatás  teljes  időtartamára  –  a  Társulás 

tulajdonát, valamint a saját tulajdonát képező, továbbá e körön kívül eső általa a 
közszolgáltatás  ellátáshoz  használt  eszközökre  ‐  olyan  általános 
vagyonbiztosítási  szerződést  kötni,  amely  a  biztosítási  esemény  szerint 
megsemmisült,  károsodott  a  Társulás  tulajdonát  képező  vagyontárgyak 
újraelőállítási,  pótlási  kötelezettségéhez  kellő  fedezetet  biztosít,  és  amely 
biztosítási  szerződés  kedvezményezettje  a  Társulás.  A  vagyonbiztosítás 
minimális  értéke  az  eszközök  bruttó  beszerzési  értéke.  A  biztosítás  fenn 
állásának kezdő időpontja az üzemeltetés megkezdését megelőző nap. 
 

2. A  Közszolgáltató  köteles  a  jelen  szerződés  teljes  időtartamára,  továbbá  az 
üzemeltetési  jogviszony  megszűnését  követő  1  éves  időtartamra  olyan 
felelősségbiztosítást  kötni,  amely  harmadik  személyekkel,  illetve  általában 
felmerült  környezeti  károkkal  kapcsolatban  megfelelő  fedezetül  szolgál,  és 
amelynek kedvezményezettje a Társulás, illetve a nevében eljáró Önkormányzat. 
A  biztosítás  értéke  a  harmadik  személyekkel  kapcsolatos  károk  tekintetében 



………..  millió  Forint  keretösszeg  mellett,  ………………….  millió  Forint 
káreseményenkénti fedezeti minimál érték. 
 

3. A Társulás  a biztosítási  szerződések alapján  őt megillető kártalanítás  (oka)  t köteles a 
károsult  eszköz  újraelőállítására,  pótlására,  harmadik  személyek  kártalanítására, 
környezeti  károk  esetén  kármentesítésre  fordítani,  hacsak  a  felek  ettől  eltérően  nem 
állapodnak meg. 

 
XI. 

A Közszolgáltató által ellátható egyéb bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és 
azok elszámolási szabályai 

 
1. Közszolgáltató  által  ellátható,  a közszolgáltatáshoz  rendelkezésre  álló  személyi,  tárgyi 

feltételek  szabad  kapacitásának  kihasználásával,  vagy  a  közszolgáltatás  végzésével 
összefüggő  egyéb, bevétel megszerzésére  irányuló  tevékenységek:  (pl. adminisztrációs 
tevékenység, ügyfélszolgálati szolgáltatás más közszolgáltatónak, bérbeadás, szelektíven 
begyűjtött hulladékok hasznosítása stb.) 
 

2. A  jogszabályok  szerint  a közszolgáltató  által  ellátható  közszolgáltatáson kívüli 
egyéb  tevékenységekre  a  közszolgáltató  olyan  elkülönült  nyilvántartást  vezet, 
amely  biztosítja  az  egyes  tevékenységek  átláthatóságát,  valamint  kizárja  a 
keresztfinanszírozást. 
 

3. A  közszolgáltatással  összefüggő  egyéb  bevételszerző  tevékenység  bevételeit 
Közszolgáltató  köteles  jogcímenként,  elkülönítetten  nyilvántartani.  Az  így  realizált 
bevételeket,  és  a  kapcsolódó  költségeket,  ráfordításokat  elkülönítetten  kell 
nyilvántartani. 
 

4. Amennyiben  a  közszolgáltatással  összefüggő  egyéb  bevételszerző  tevékenység 
költségei,  ráfordításai  meghaladják  a  tevékenységgel  elért  bevétel  összegét,  a 
bevételszerző  tevékenységet  – Felek  eltérő megállapodása hiányában  – Közszolgáltató 
köteles megszüntetni. 
 

5. Közszolgáltató  elláthat  egyéb,  jogszabályban  számára  engedélyezett  vállalkozási 
tevékenységet is.  
 

6. Közszolgáltató  az  általa  ellátható  egyéb,  vállalkozási  tevékenységeket,  jelen 
szerződésben foglaltak betartása mellett szabadon, saját kockázatára végzi azzal, hogy e 
tevékenységek  összefüggő  gazdálkodási  eredménye  nem  veszélyeztetheti  a 
közszolgáltatás biztonságát. 
 

7. Közszolgáltató  az  általa  ellátott  vállalkozási  tevékenységek  bevételeit,  kiadásait, 
ráfordításait  köteles  a  közszolgáltatás  bevételeitől,  költségeitől,  ráfordításaitól 
elkülönítetten,  tételesen  kezelni  és  nyilvántartani.  A  vállalkozási  tevékenységből 
származó veszteséges gazdálkodásért Közszolgáltató teljes körű helytállással tartozik. 

 



XII. 
Alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevétele 

 
1. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  Közszolgáltató  a  jelen  szerződésben  részletezett 

közszolgáltatás  ellátásához  –  jogosult  alvállalkozók,  illetve  egyéb  közreműködők 
igénybevételére. 
 

2. A Közszolgáltató által bevont alvállalkozó teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha 
saját maga teljesített volna. 
 

3. Közszolgáltató  az  alvállalkozó  által  okozott  károkért  teljes  helyállási  kötelezettséggel 
tartozik. 

 
XIII. 

Kapcsolattartás módja, kapcsolattartásra kijelölt személyek 
 
1. A Társulás nevében eljárni jogosult személyek: 
 
  különösen hozzájárulási és jognyilatkozat tételi ügyekben: 
 
  A Társulás elnöke 
  telefonszámok:   
  e‐mail cím:   
 

  üzemeltetési kérdésekben és információfogadásra:  
 
név:     
telefonszámok:   
e‐mail cím:   
 

 
  pénzügyi és vagyon‐nyilvántartási ügyekben: 
 
  név:     
  telefonszámok:   
  e‐mail cím:   
 
2. A Közszolgáltató nevében eljárni jogosult személyek: 
 
  különösen hozzájárulási és jognyilatkozat tételi ügyekben: 
 

név:     



telefonszámok:   
fax:     
e‐mail cím:   
 

  üzemeltetési kérdésekben és információfogadásra:  
 
  név:     
  telefonszámok:   
  fax:     
  e‐mail cím:   
 
  számlázási és egyéb gazdasági kérdésekben: 
 
  név:     
  telefonszámok: 
  fax:     
  e‐mail cím:   
 
 
3. Szerződő felek írásba foglalt nyilatkozataikat a jelen megállapodásban feltüntetett 

postacímre, ajánlott levél útján kötelesek megtenni. 
 

4. Az ajánlott levél útján történő nyilatkozat közöltnek tekintendő, ha az a „címzett 
nem  kereste”  jelzéssel  jön  vissza,  feltéve,  hogy  a  nyilatkozatot  küldő  fél  az 
eredménytelen  kézbesítési  kísérletet  követően  a  nyilatkozat  tartalmát 
megkísérelte  közölni  telefonon  vagy  e‐mailen,  és  a  pótkézbesítés  kísérletének 
tényét hitelt érdemlően igazolja. 
 

5. A felek jogosultak arra, hogy nyilatkozataikat szóban, telefonon közöljék, feltéve, 
hogy  a  közlésről  a  szóban  vagy  telefonon  történő megbeszéléssel  egyidejűleg 
hangfelvétel  készül,  melyet  valamelyik  fél  rögzít.  A  hangfelvétel  rögzítése 
személyiségi jogukra utalva nem tiltható meg. 
 

6. A felek jogosultak elektronikus úton, e‐mailen nyilatkozatot közölni, a nyilatkozat 
kézbesítettnek  tekintendő,  ha  a  kapcsolat  ténye  a  közlő  fél  számítógépes 
nyilvántartása szerint az elküldött dokumentumok között fellelhető. 
 

7. A  Közszolgáltató  saját  költségén  köteles  a  Társulás  által  évenként  kijelölt  két 
személyt  a  hulladékgazdálkodással  (hulladék  begyűjtési,  szállítási  és  szelektív 
hulladék  gyűjtési  technológiák,  hulladékkezelő  berendezések  fejlesztése, 
technikai, technológiai újdonságok, hulladékszállítás ráfordításainak elszámolása, 
díjajánlat  stb.)  összefüggésben,  személyes  tréningben,  továbbképzésben 
részesíteni az ésszerű elvárhatóság arányában.  



XIV. 
A szerződés megszűnése 

 
1. Bármelyik fél kezdeményezheti a jelen szerződés megszűntetését, ha annak 

megkötését  követően  alkotott  jogszabály  a  szerződés  tartalmi  elemeit  úgy 
változtatja  meg,  hogy  az  bármelyik  fél  lényeges  és  jogos  érdekeit  jelentős 
mértékben sérti. 
 

2. Jelen szerződés megszűnik: 
a) A felek közös írásos megegyezésével 
b) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  
c) A Társulás tulajdonában álló és üzemeltetésbe vett vagyonon belül, 

azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely megsemmisült. 
d) Jelen szerződésben meghatározott időtartam elteltével. 
e) A  jelen  szerződésben  foglaltak  szerinti  felmondással,  a  felmondási  idő 

lejártával 
f) a teljesítés megkezdése előtti elállás folytán 

 
3. A  jelen  szerződést  a  Társulás  a  jelen  szerződésben,  valamint  a  Polgári 

Törvénykönyvben  meghatározott  felmondási  okokon  túlmenően  akkor 
mondhatja fel, ha a közszolgáltató 

 
a)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 

vonatkozó  jogszabályok  vagy  a  rá  vonatkozó  hatósági  döntés  előírásait 
súlyosan megsértette,  és  ennek  tényét  a  bíróság  vagy  a  hatóság  jogerősen 
megállapította, 

 
b) a  szerződésben megállapított kötelezettségét neki  felróható módon  súlyosan 

megsértette, vagy 
 

c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 
és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal. 

 
4. A  közszolgáltató  a  Polgári  Törvénykönyvben meghatározottakon  túlmenően  a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha 
 

a) a  települési  önkormányzat  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
szerződésben  meghatározott  kötelezettségét  ‐  a  közszolgáltató  felszólítása 
ellenére  ‐  súlyosan megsérti,  és  ezzel  a  közszolgáltatónak  kárt  okoz,  vagy 
akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy 
 

b) a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  megkötését  követően 
hatályba  lépett  jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 



tartalmi  elemeit  úgy  változtatja  meg,  hogy  az  a  közszolgáltatónak  a 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  szerződésszerű  teljesítése  körébe 
tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

 
5. A felmondási idő legfeljebb 6 hónap. 
 
6. A Közszolgáltató  részéről  a  szerződéses  kötelezettségek  súlyos megsértésének 

minősül különösen: 
a) Ha  a  Közszolgáltató  a  jelen  szerződésben  előírt  információ‐  illetőleg 

adatszolgáltatás során hamis, valótlan adatot, információt szolgáltat 
b) a  Társulás  felé  fennálló  tájékoztatási,  információátadási  kötelezettségét  két 

naptári  éven  belül  ismételten  megszegte,  vagy  tájékoztatási,  vagy 
információátadási  kötelezettségét  a  Társulás  írásban  közölt  felhívására  30 
napon belül nem pótolja. 

c) Ha a Közszolgáltató a  jelen szerződésben  foglalt közszolgáltatási  feladatait a 
jelen  szerződés  hatálya  alá  tartozó  területen  bárhol,  függetlenül  az  érintett 
települések  számától  saját  hibájából  eredően  tartósan,  legalább …….  napon 
keresztül  jelentős  mértékben  (egy  egész  utcára  kiterjedően)  vagy  összesen 
legalább …….. napon keresztül a Társulás írásbeli felszólítására sem teljesíti.  

d) Ha  a  Közszolgáltató  a  bérleti  díj  vagy  annak  esedékessé  váló  részletének 
megfizetésével  késedelembe  esik,  és  azt  a  Társulás  felszólítását  követő  30 
napon belül nem rendezi, 

e) Ha a Közszolgáltató a  jelen szerződés  felelősségbiztosításra vonatkozó részét 
megsérti és a Társulás felhívását követő 1 hónapon belül nem rendezi 

f) Ha a Közszolgáltatóval szemben csőd‐ illetőleg felszámolási eljárás indul, adó‐ 
illeték‐ vám – vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 hónapja 
lejárt és ennek megfizetésére halasztást nem kapott 

g) A  jelen  szerződés hatálya  alatt  a  közszolgáltató  részére üzemeltetésbe  adott 
vagyon  tekintetében  a  jelen  szerződésben  foglalt  kötelezettségét  a 
Közszolgáltató a Társulás illetőleg tagjai költségvetési és vagyongazdálkodási 
érdekeit hátrányosan érintő módon megszegi 

h) Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében  részére üzemeltetésbe adott 
eszközökkel  és  létesítményekkel  a  közszolgáltatási  szerződésben  vállalt 
feladatokat nem látja el vagy a vagyonban különösen nagy kárt okoz és annak 
helyreállításáról nem gondoskodik 

i) A jelen szerződésben előírt, vagy jogszabályban előírt egyéb esetekben 
 
7. A Társulás  részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül 

különösen: 
 

a) Közszolgáltató  szerződésszerű  teljesítését,  más  módon,  bizonyítottan  és 
indokolatlanul  akadályozza  vagy  a  jelen  szerződésben  meghatározott 
kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz.  



 
9. Amennyiben  Felek  bármelyike,  a  jelen  szerződésben  foglalt  kötelezettségét 

súlyosan  megszegi,  a  másik  fél  írásban  és  részletesen  köteles  tájékoztatni  a 
szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű 
intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének 
ésszerű  határidőn,  de  legkésőbb  60  napon  belül  eleget  tenni,  vagy  a 
szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 

 
10. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, 

a másik fél  jogosult a  jelen szerződést a határidő eredménytelen  lejártát követő 6 
hónapon belül írásban felmondani. 

 
11. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  szerződés  Közszolgáltató  hibájából 

történő megszűnése  esetén  a  Közszolgáltató  köteles  viselni  a  Társulás  fennálló 
kötelezettségeinek  teljesítéséből  eredő,  a  közszolgáltatási  szerződés 
megszűnésével  keletkező  kárát,  kötelezettségeit.  Ezen  kívül  Közszolgáltató 
elveszti a már megfizetett …………. bérleti díj részét. 
 

12. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Szerződés  bármely  oknál  fogva  történő 
megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. 
 

13. Az  elszámolás  keretén  belül  Közszolgáltató  köteles  a  folyamatos  közüzemi 
szolgáltatás  biztosításához  szükséges  információkat,  adatokat,  átadni  a 
Megrendelőnek. Ezek közül, különösen az alábbiak átadása kötelező:  

 
a) valamennyi fogyasztó/beszállító neve és címe, 
b) egy  évi  időszakra  vonatkozó,  átlagos,  egy  fogyasztóra  vonatkozó 

fogyasztási adatok, közület és lakosság megbontásban, 
c) késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok, 

 
XV. 

Vegyes és záró rendelkezések 
 
1. Egyik  fél  sem  követ  el  szerződésszegést,  ha  kötelezettségei  teljesítését  vis  maior 

akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
 

2. Vis maior alatt értendők különösen elemi  csapások,  sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 
zavargások, hadüzenettel  indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés,  lázadás, 
járványok,  földcsuszamlások,  földrengések,  viharok,  villámcsapások,  áradások, 
zavargások,  robbantások,  valamint  egyéb  hasonló,  előre  nem  látható  események, 
amelyek  mindkét  fél  érdekkörén  kívül  merülnek  fel,  és  amelyeket  a  felek  kellő 
gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.   
 

3. A  jelen  szerződésre,  alkalmazására  és 



értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.  
 

4. A  jelen  szerződéssel  kapcsolatos,  valamint  annak  megsértéséből  vagy 
értelmezéséből  eredő  vagy  ezzel  összefüggő  valamennyi  jogvitában  a  felek  a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.  
 

5. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során 
tudomásukra  jutott  valamennyi  információt,  adatot,  a  szerződéssel 
összefüggésben  keletkezett  dokumentumok  tartalmát  üzleti  titokként  kezelik, 
azokat  kizárólag  a  jelen  szerződés  céljaira  használják  fel,  és  csak  azon 
munkatársaik  számára  teszik  azokat  megismerhetővé,  akiknek  a  feladatai 
ellátásához azok megismerése szükséges, és  írásban kötelezettséget vállaltak az 
üzleti  titok megtartására. Az  üzleti  titok  fogalma  értelemszerűen  nem  foglalja 
magában azokat az  információkat, adatokat stb., amelyek  jogszabály közérdekű 
adata,  felek  bármelyike  vagy  a  közvélemény  előtt már  ismertek  voltak  vagy 
később,  a  titoktartási  kötelezettség  megsértése  nélkül  váltak  széles  körben 
ismertté vagy megismerhetővé. 
 

6. A  jelen  szerződés  egyes  rendelkezéseinek  érvénytelensége  esetén  a  szerződés 
egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, 
gazdasági  szempontból  a  lehető  legnagyobb  mértékben  egyenértékű 
rendelkezéssel váltják fel. 
 

7. A  felek  képviselői  kijelentik,  hogy  a  jelen  szerződés  aláírására  teljeskörű 
felhatalmazással rendelkeznek. 

 
 
Mellékletek: 
 

1. A Társulás Legfőbb szervének határozata 
2. A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélye 
3. OHÜ minősítés 
4. Díjpolitika, díjkalkuláció 
5. A  Társulás  által  a  Közszolgáltatónak  üzemeltetésre  átadott  eszközök, 

berendezések, létesítmények 
6. A  közszolgáltatás  körében  alkalmazásra  kerülő  gyűjtőedények,  és  azok 

tulajdoni megoszlása 
 
 
 
 
 
 
 



 



Árajánlatok elbírálása

bruttó

200 000 Ft

300 000 Ft

250 000 Ft  

bruttó

100 000 Ft        

200 000 Ft        

200 000 Ft        

a )      TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0023 azonosító számú  - " Sajókaza napközi Otthonos Óvoda 

fejlesztése " elnevezésű pályázat

Jó gyakorlat átvétele Papszer u. óvoda nettó

3. Arnóti Napközi Otthonos óvoda                                           

(3713 Arnót, Dózsa Gy.u.1.)                                                                          

1. Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsöde                          ( 

3422 Bükkábrány, Petőfi u.2.)           

2. Négyszínvirág Óvoda                                                                   

( 2315 Szigethalom, Rákóczi u. 145.)

2.Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsöde (3564 Hernádnémeti, Petőfi S.u. 1.)

3. Erdőteleki Kerekerdő Óvoda                                                          

(3358 Erdőtelek, Bajcsy Zs. u. 11-13.)                                                 

Jó gyakorlat átvétele Sólyom telepi óvoda
nettó

1. Gyöngyszem Óvoda (3351 Verpelét, Petőfi S.u.17.)
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