
Ecnfda6[ I kaza "pof, gan rncster"@

Keiasdgi 6nkoratrdnlyzat
FoIg;6rntesterdtdE
3720 Sa$68<aza, [aet6fF u" Z"
a 48 / 3ss =0CI1

Fax: 48 / 5@5 -208

ME-GHfVA

Magyarorsz5g helyi onkormdnyzatokr6l szalaZalJ.6vi CL{fiIX. torv6nyben biztosltott jogkoromben eljdrva
a k6pviselS-testijlet rendkivrjli ul6s6t

2014, rndjus 27. napjin 1g 00 6rdra osszehivom"

Az Liles helye: A Radv6nszky Bdla Kultfrrhdz 6s K6nyv,Ldr nagyterme

A testLileti ul6s napirendi pontjai:

'X.' A nem kozmfivel osszegyiijtott h6ztartdsi szennyviz begyUjt6sdre vonatkoz6 helyi k6zszolgdltatdsr6l sz6l6
5 1 20t4. (IL 05, ) on korrnd ny:rati renelerlet m6dosii:iSsd na k megid rgya ldsa

Ea: Tdth AheH 3egyz6

$. R gyermekv6delmi 6s gyermekjdl6ti ellStdsokrdl, azok igdnybev6tel6r6l 6s a fizetendo t6rit6si dijakr6l sz6l6
onkorn-rSnyzati rendelet meg tdrgyali5sa

Ea: T(ith AheHjegyzd

y., t h?:tafdsi szennyviz b natkozri kozszolg;5ltat.is teljesit6scire 6s a h6ztartdsi szennyviz
aicalmatlanlt6sSra vonatkoz6 szerz6d6s mddositiisa

Ea: T< 6

4' A,,Sz5lli'tdsi szerz5d6s birtorok beszerzdslre a saj6kazai iilta16nos iskola r6sz-are" kozbeszerz6si eljdr6ssal
kapcsr:latos dont6sek meqhozatala

ea ; Stcfd ra [-iAs;zE6 po8gainnaester

,T. Saj6kaza Kozs6gi Onkornrdnyzai torzskonyvi nyilv;intartdsdnak nr6dosiLdsa\ 
Ea: Td;rh Ab€u j*si=A

O\ Sai6f<aza Kozs6gi Onkormtlnyzat20l"4.6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek m6dosi'L5sa
Ea: Tdrtln AUeU5egyzd

7" Saj6kaza Kozs6gi Onkormiinyzatturlajdondban l6v6 104, 105 6s 107 hrsz- i ingailanokelidegenlt6s6rep
tett javaslat megtdrgyaldsa

Ea; Tdrth nmen5egyz6

B' Varga Tibor onkormfnyzati lak6s bdrlet6re vonatkoz6 kerelm6nek elbirdldsa
Ea: Stefdm E-i6s;2fl 6 poHgSnnlester

9" A Saj5kazai Nonprofit Kft, tev6kenys6g6r5l, mijkod6s6r6l sz6i5 beszi5mold 6s a 2013, 6vi m6rlegbesz6mol6
j6v5hagydsa

Ear OcsovszkH Gy<}ngy rlgyvezetd

n md itv6 myoEcu javasEato$<

Sajdkaza, 2014. mdjus 23"
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2" Dr. Czenke Anta

3. Hegedrisnd P

4. Izs6PSl

5. Kis Kriroly

6. ifi. S6rossy

7. Solt6sz Lajosnd
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JEGYZ6KONYV

K6sztilt: Sajokaza i Onkorm6nyzat k6pviselS-testtilet6nek 2014. mdjus 27. nap16n
megtartott rendkiviil i ny

Azjiles helye: A

Jelen vannak: S

Tandcs

k6pviselci-testiilet haJ

ielen van. Javaslatol.
k6pviselci jegyz6konyv
j e gy zokonw hitel esi tcii

iil6s6ro1

vinszky B61a Kultrirhfz 6s Konyvt6r nagyterme

Ldszlo
risn6 Petkovics Katalin

polg6rmester
teleptil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pviselcl
telepiil6si k6pviselci

S6rossy S6ndor
Lajosn6

AbeI jegyzd

is G6bor mb. int6zm5nwezeto
i Gyorgy igyvezetS

tisztelettel koszonti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a

, mivel a torv6nyesen megv6lasztott 7 fti k6pvisel6b6l 5 ftj
Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pviselci 6s S6rossy S6ndor telepiil6si
itelesit6nek tort6n6 kijelol6s6re, megk6rdezi oket, v6llalj6k-e a

zdst?

indor kijelentik, megbizAsuk eset6n
v fiIIaIj frk a fel adatot.

ter megk6ri a jelenl6v,lket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Solt6sz Laj osn6 telepiil6s k6pvi s el 6 j e gy zSkonyv hitel e s i t o me gbizds tn al?

6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz reszt a

szavazasoan.

A k6pvisel6-testtile! 4

k6pvisel6t j egyzcikorryv
1 ftj nem szavazott szavazattal Soltdsz Lajosn6 telepril6si

telesit6nek kiieloli.

Stefiin L megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanal< arr6l, hogy egyet6rlenek-e
S6rossy S6ndor teleptiles k6pvi s elci j e gyz6konyv hitel es it 6 me gbiztsftv al?

S6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r1szt a
szavazasoan.

gotr, 1 ftj nem szavazolt szavazattal S6rossy S6ndor telepiil6si
telesit6nek kijeloli.

ismerteti a meghiv6ban szereplci napirendi pontokat.
napirendi pontokkal
napirendi pontjaival

Megkerdezi, van-e val kinek tovdbbi kieg6szit6se, javaslata a

A k6pvisel6-testtilef 4
k6pviselcit j egyz6korLyv

kapcsolatosan? Me51rl1 itja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iJ,les



kapcsolatosan nem hanglpott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok e1fogad6s6ra. Megk6ri a
k6pviselciket, szavaz',zanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. MegSllapitja, a szavazhskor
5 fci k6pviselci van jelen.

A k6pviselri-testiilett 5 igen szavazattal az alfhbi napirendet hagyta jovh:

alandri
alt nanirendi

1. A nem kozmri,rel osszegyiijtott
kozszolgitltat6sr6l sz<i16 512014.
megt6rgyal6sa

hhztarlilsi szennyviz begffit6s6re vonatkoz6 helyi
(II. 05.) onkorm6nyzati rendelet modosit6siinak

Ea: T6th AAel jegyze

2. A gyernekv6delmi 6p gyermekjollti ellittfrsokr6l, azok igenybev6tel6r6l 6s a fizetendci
t6rit6s i dij akr6 I s z6 16 onko rmdnyzati rendel et me glir gy al/s a

Ea: Trith Abet legyzO

3. Ahhztarl6si szeruryvizbegyijtls6re vonatkoz6kozszolgfitatds teljesit6s6re 6s a hfutarthsi
szennyviz itrlalmatlanititsitra vonatkoz6 kozszolg|Ttatoi szeru5d6s m6dosit6sa

Ea: T6th AAet iegyzt;

4. A ,,Sz6lliIirsi sz:.er:z5des britorok beszerzesere a saj6kazai 61ta16nos iskola r6szdre"
kozb eszeru6s i elj 6r6sr s aJ kap cs o lato s dont6s ek me gJto zatala

Ea: Stefiin LhszlS polgfrmester

5. Sajokazal(ozs6gi drkormiinyzattorzskonlvi nyllvdntartLis6nak m6dosit6sa
Ea: T6th Abel iegyzl

6 . S ajokaza Kozs6gi Onkorm6nyz at 20I 4. 6vi b elsci ellencirz6si tervdnek m6do sitiisa
.Ea: T6th Atet legyzO

7. Sajokaza Kozs6gi Onkorm6nyzat tulajd,on6ban l6v5 I04,105 6s I07 I'rsz - ri ingatlanok
elidegenit6s ere tett j a.vas I at me gt6r gy alis a

l0a: Tr6th Abet jegyz6

8. Varga Tibor onkormlinyzatilakts b6rlet6re vonatkoz6 k6relm6nek elbirililsa
lDa: Stefiin LiszlS polgdrmester

9. A Saj6kazai Nonprofit Kft. tev6kenys6gerol, miikod6s6rSI szolo besz6mol6 6s a 2013. 6vi
m6rl e gb esz 6mo 16 j ot' fthagy 6sa

lDa:: Ocsovszki Gyiirgy igyvezetf

Indftvrinyok, j avaslatok

l.napirendi pont merg|Areyat:[sa

Stefdn L{szl6 polefrmester elmondja, az irdsos anyagot mindenki megkapta, volt lehet6s6g
annak i:.J:tanulmftnyctzhsitra Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az rendelet m6dositf.stval kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,



kieg6szit6s nem hanggzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az 5120I4.(il.05.)
onkorm6nyzati rendele:t m6dosit6s5r6l az el6terjeszt6sben foglaltak szerint. Meg6llapitja, a
szavazilskor 5 fd k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testtiletfi 5 igen szavaz:attal az alilbbi rendeletet alkotja:

Saj6kaza Kiizs6g CtnkormiinyzatKlpvisel6-testiilet6nek 712014. (V.2S.) iinkormdnyzati
rendelete a nem kiiz;miivel iisszegyiijtdtthfiztartdsi szennyvlzbegyiljtils6re vonatkoz6
helyi ktizszolgfltratfs16l sz6l6 512014. (II. 05.) iinkormdnyzati rendelet mridosit6sir6l

Sajokaza Kozs6gi dnkorm6nyzal Kepviselcj-testtilete a vizgazdflkodilsr6l s2616 1995. 6vi
LV[. torv6ny 45.$ (6) bekezd6s6ben kapott felhatalmazts alapj6n, az Alaptow6ny 32. cikk
(1) bekezdds a) pont j6b an meghathtozott feladatkoreben eljttrva a kovetkez6ket rendeli el:

1.$

A nem kozmtivel osszegffitotl. hitztartfsi szennyviz begyrijtds6re vonatkoz6 helyi
kozszolgiltatrlsr6l szn16 12014. (II. 05.) onkorm6nyzati rendelet (a tov6bbiakban: Rendelet)

(1) 4. $ (4)bekezdls hely6be a kovotkezci szovegr6szllp:
,, (4) A szerzlddshaLhrozott idcire - tiz 6we - sz5l. A szerzodls az, alfiirhs nap16n jon l6tre."

(2) Az 512014. (IL 05.) cinkormAnyzrati rendelet 1. mell6klete az alibbiak szerint m6dosul:

..Az 5/2014. (II. 05.) onkormdnlzzati rendelet 1. mell6klete

Az ER\r ZRlt.2014.12.31. napjfig Saj6kaza teleptil6sen 6rw6nyes
nem kiizntiivel iisszegytiitittt hhztartflsi szennyviz begytijt6s6nek dijai:

1. a nem kozmrivel cissiregyiijtotth|ztartfsi szennyviz begytijt6s6nek alapdija:

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

az az N d gy e z er -n 6 gy s z dz t {z fo r int/ al k a I o m + A-fo

2. anem kozmrivel osszegylijtolthfntafi|si szennyviz begffit6s6nek iirft6si dija :

1.301,40-Ft/m3+Afa

azaz Eigyezer-hdromszdzegy forint negyven filtdr/kAbmdter + Ifa

Az i.irftdsi d{j tartalmazza a kornyezetterheldsi dfjat is ! "

2.$

Jelen rendelet kihirdr:t6s6t kovet6 napon l6phat|lyba.

Stefan Lhszlo
polg6rmester

T6th Abel
jegyz6



2. napirendi pont nregtfrwalfsa

Trith Abet ieevzd elrnondja, hogy az elmrilt
6vodai 6s iskolai 6tkez6si t6rit6si dijakat. A
elfogadott rendeletet, ez1rt egy ts.j tervezetel
alapjdn a k6pvisel6-testtilet, fogadja eI azt.

6v november6ben meg kellett illlapitani az
Kormiinyhivatal egy ponton kifog6solta az
klszitett, k6ri az elciterjeszt6sben foglaltak

Stefiin L6szl6 polejlrc$gl megk6rdezi, van-e valakinek k6rd6se, kieg6szit6se, javaslata az
el6terjeszt6ssel kapcsolatosan. MegSllapitja, tovSbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szites nem
hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a 712006.(YI. 23.) onkorm6nyzati rendelet
hat6lyon kiviil helyezes5rlI 6s rij gyermekv6delmi 6s gyermekj6l6ti ell6t6sokr6l, azok
igdnybev6tel6r6l 6sr a t6rit6si dijakr6l szolo onkorm6nyzati rendelet elfogad6s6r6l,
elciterjeszt6sben foglaltak szerint. Iv[eg6llapitj U a szavM6skor 5 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilel; 5 igen szavazattal az alfhbi rendeletet alkotja:

Saj6kaza Kiizs6g dnkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek 8/ 2014, (V,28.) iinkorm funyzati
rendelete a gyerrneliv6delmi 6s gyermekj6l6ti elkit6sokr6l, azok ig6nybev6tel6rdl 6s a fizetend6

t6rit6si dijakr6t

Sajokaza Kcizs6g Orrkorm6nyzat Ktipvisel6-testrilete a gyermekek v6delm6rcjl 6s a gySmigyi
igazgaLSsrol szolo 1997. dvi XXXI. torv6ny 18.$ (1) bekezd6s b.) pontj6ban, 18. $ (2)bekezd1s6ben,
21. S (1) bekezd6s6ben,29. $ (2) bekezd6s6ben es a 29. $ (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmazSs
alapjdn, MagyarorszS,g helyi onkorm6nyzatair6l s2616 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny 13. $ (1)
bekezd6s6ben meshatlLroizott feladatkordben eliitrva a kcivetkez6ket rendeli el:

I. fejezet

Eljir6si szab:ilyok

1.S

(l) Az e rendeletbe n sz:,ab|lyozotttdmogatftsok meg6llapit6sa tr|ntr eljdr6st
a) az cinkormhnyzati hivalalnSl szobanvagy irdsban el6terjesztett kdrelemre vagy
b) hivatalb6l
lehet meginditani.
(2) Amennylben az ell6t6st a gyermi:kek v6de1m6r61 6s a gy6mig/ rgazgat|srol
XXK. torv6ny (a tovribbiakban: gyermekv6delmi torv6ny) 18. $ (4) bekezd6sdben
kezdem6nye zik, az elj lrr6st hivatalb6l k ell meginditani.

sz6lo 1991. evi
meghatfirozottak

II. fejezet
P6nzb,eli 6s term6szetbeni elldtfsok

2.$

(1) At els6 alkalommal fcrly6sit6sra kenil6 ovoddztathsi t6mogat6st p6nzben kell foly6sitani
(2) RSszorults6gt6l fligg6 egy6b p6nzbcli ell6t6sokat Onkorm6nyzatwtknem 6llapit meg.

III. f,'ejezet

Szenn6lyes gondoskodfst nyrijt6 gyermekv6delmi alapell6t6soh



3.$

Az onkorm6nyzat Slta). biztositott szemdlyes gondoskod6s formdi
a) a gyermekj6l6ti szolg6ltat6s 6s

b) a gyermekek napkci:zbeni ell6t6sa.

4.S

A gyermekj ol6ti szolg|ltat6s szerve zeset, t6nyit6s6t 6s osszehangol Ssht az onkormdnyz at a Sajokazat
Napp ali S zo ci6lis Kozp ont intezmennyel bizto sitj a.

s.s

(1) A gyermekj6l6ti szolg|ltat6s ig6nybev6tel6t nem kell k6relmezni, az ell6t6s lrdekeben az
intezmenyt szemdlyes on lcell felkeresni.
(2) A 14. $-ban meghalSrozott intlzmeny vezet6je saj6t hat6skcjr6ben - krilon elj|rhs n6lkril -
biztositja a csalSdgond ozilsi ell6t6st.

6.$

(1) A szem6lyes gondoskod6st nyujt6 ill6t6s ig6nybev6tel6t, ha azell|tds
a/ onkdntes, al<kor az ittezmenyvezet6 intezked6se alapozza meg,
b) nem cink6ntes, akkor a gydmhatoshghatSrozata alapozzameg.
(2) Az ell6tSs megszrirLik
a) ha az cjnk6ntes ig6nybe vev6 az e1161:.6sra nem tart igenfi, vagy
b) a nem onk6ntes igdnybev6tel eset6n, annak ok6nak megszrin6s6vel, 6s az ell5rtds ig6nybev6tel6nek
kotelez6 s 6 g6t me gsziirLt et6 hat6r ozattal .

(3) Az el16t6s ig6nyberr6tele t6rit6si dij mentes.

7.$

Az cjnkormhnyzat a gyermekek napkdzbeni e116t6sa keret6ben a gyermekek 6vodai ellfitdsSt a
Napkci zi ottho no s O vo cla inlezmeny :6tj iin bizto sitj a.

8.$

(1) Az alapelI6I6s keretdben nyrijtott gyermekek napkozbeni ell6t5s5t biztosit6 intdzmdnyekben
nyijtott szolg6ltatdsok kcjzril csak az 6tkez6s6rl |llapithato meg t6rit6si dij.
(2) Az e116t6sok ig6nybev6tel6eft a gyermekvddelmi tcirw6ny t6rit6si dijr6l sz6l6 rendelkez6se, a
szem6lyes gondoskodlLst nyrijt6 gyermekj6l6ti alapell6t6sok 6s gyermekv6delmi szakell6t5sok t6dtdsi
dijhr6l 6s az igdnyl6srikhciz fellLaszn6lhato bizonyit6kokr6l szolo 32812011. (X[. 29.)
Korm5nyrendelet alapj6n tdrit6si dijat kell frzetni.
(3) A fizetend6 t6rit6si dij cisszeg6t az i. mell6klettartalmazza.

IV. Fejezet

Zfr6 rendelkez6sek

e.s

(1) E rendeIet2014. riv jrilius h6 01 . napjdnllphatllyba.
(2) lJatillyffi vesztr a f\aj6kaza Kozs6g 6nkormiinyzat Kdpvisel6-testi.ilet6nek a szem6lyes
gondoskod6st nyrijt6 gyermekv6delmi e116t6sokr6l szolo 712006. (VI. 23.) szdmu rendelete.



StefSn Lilszlo
polg6rmester

T6th Abel
jegyz6

3. napirendi pont meqtdrgvalfsa

Trith Abel ieevz6 elmondja, hog'y az ERV. Zrt. - vel ez 6v februilr 05.-6n megkotott, a
hdztartilsi szennyviz begffit6s6re vonatkozo kozszolgilltatis telj6sit6sre 6s a hdztarthsi
szennyviz futalmatlanitilsfira vonatkoz6 kozszolgfltatoi szerzcid6st m6dositani kell, mivel a
hat6lyos jogszabillyok rniatt nem lehet hatitrozatlan ideji szerz6d6st kotni, csak maximum 10
6ves id6tarlamra. Ez6rt az ll20l4. (II. 04.) szhmu hatirozatot, amelyben nevezett
kozszolgiltatoi szerzSddst fogadta el a k6pviselci- testiilet, m6dositani sztiks6ges az
elSterjesztes szerint.

Stefiin Lfszl6 polgdrmester meg\t6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a
szerzodls m6dosit6s6val kapcsolatosan? Meg|llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szitds a
kozszolgfltat6i szerzcjd6s m6dositiis6val kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a
szerz6d6s m6dosit6s6nak elfogadils;itra. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az I|20I4.(I.
04.) sz. KT rendelet m6dosit6s6rr5l az eloterjeszt6sben foglaltak szerint. Megfilapitja, a
szavazdskor 5 f6 k6pviselci van jelerr

A k6 pvi s el 6 - t es tti let 5 i gen szav azefttal az alitbb i hat6r o zatot ho zz a:

Sairikaza Kiizs6s Onkormfnvzat K6pvisel6 - testtilet6nek 61/ 2014. fV. 27.) h a t ri r o

mridosftds:i16l

Tirsv: A h|ztarlitsi sizennyviz begyijt6s6re vonatkozo kozszolgilltatils teljesit6s6re 6s a
hhztarthsi szennyviz firtalmatlanithsiLravonatkoz6 kozszolgiitatoi szerzdd6s m6dosit6sa

Sajokaza Kozs6g drkorm6nyzatKlpviselci - testrilete jelenhatfirozatdban rigy dont, hogy a
I/20I4. (II. 04.) szitmhatdrozattxal jSvhhagyottkozszolgillLat6i szeruodest az elciterjeszt6snek
megfelel6en m6dositj a.

Hatirid,(i: azonnal
Felel6s : Stef6n Lhszlo polg6rmester

4.napirendi pont megtdrgyalisa

Stefdn Liszkf polgirrmester elmondja, hogy az EMOP- 4. 3. llA-I2-20I2-0OB azonosit6
szhmu pflydzathoz a b'itorok beszerzls6re indult kozbeszerz6si elj6r6s Iezajlott. Az ezzel
kapcsolatos osszegz6st 6s hatilrozati javaslatot megkaptik a k.6pvisel6k, volt id6 annak
tanulm6nyozfshra. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a
kozbeszerzlsr elj6r5.ssa1 kapcsolaltosan? Megiilapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az

,,Sz6llithsi szerzod1s britorok bes:zerzds1re a saj6kazai titalfinos iskola rdsz6re" tftrgyu
kozbeszerz6si elj6r6ssal kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz ahatitrozati javaslat
elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a
szavazhskor 5 f6 kdpviselci van jelerr



litdsi szerz6d6s bf

A k6pvi s e I 6 -t e s tii I e t 5 i gen szav azaltal az alfhbi haISr o zatol ho zza:

tfr

6si eliirfsban -^ Birit
Bizottsfg 2014. mfius 7. napidn

Tirev: akozbeszerulsi eljSrhsban a BftilIoBrzottshgi dont6si javaslatok meg!6rgyal6sa

1.) A K6pviselci-testi.ilet meg5,llapitja, hogy a kovetkez6 ajitnlattevSk ajhnlata 6rv6nyes:

. Ecole-Style Kereskedelmi 6r; Szolg6ltat6 Kft. (3200 Gyongyos, 016116 utca 51.)

. Kelet-Tan6ft Kft. (4551Nyiregyh6za-Oros, Fci u. 53.)

. SzavaKft. (3770 Saj6szentp6ter, De6k F. u. 17.)

2.) A K6pviselci-testiilet meg6llapitja, hogy 6rv6nytelen ajdnlatbenyrijtris6ra nem keriilt sor.

3.) A K6pvisel6-testiilet meg6llapitl a,hogy az eljirds eredm6nyes.

4.) A K6pviselS-testtilet meg|llapitja, hogy a legalacsonyabb osszegri ellenszolg6ltat6st
tartalmaz6 6rv6nyes ajfnlatot a kovetkez6 ajinlattevd nyrijtotta be:

Szava Ktt. (3770 Saj6szentp6ter, Derik F. u. 17.) - 17. 368. 354,- Ft nettrf sz6llit6i dij

5.) A K6pviselci-testrilet meg|llapitja, hogy a kovetkez6 legalacsonyabb osszegri
ellenszolg6ltat6st tar1talmaz6 6rv6nyes ajinlattevl nem keriilhet megjelol6sre, tekintettel
ana, hogy a kovetkoz6 6rv6nyes ajhnlattevl ajhnlata meghaladja a rendelkezesre 6116

keretet 6s becsiilt 6rt6ket.

6.) A K6pviselci-testi.ilet megilllapitja, hogy az elj6r6sban a kovetkezcj NETTO
mar adv 6ny6rt6k keletkezett

Becsiilt 6rt6k Ai6nlat Maradvdnv
17.3 80.51 1 Ft r7 .368,354 Ft 12.157 Ft

l .) A K6pvisel6-testtilet a osszegez<5s tervezetet elfogadja.

Felel6 s : Stef6n Lhszlo polg6rmester
Hatfridd: azonnal

5. napirendi pont megtdrgyalisa

Trith Abel iesyz6 elmondja, hogy az }rtkormhnyzat torzskonS,vi nyilvSntarlfshnak
m6dosit6s6t kell k6rni a MAK - t61.

Stefdn Lfszl6 polsfrmester megklrdezi, van-e valakinek tovdbbi kieg6szit6se, javaslata a
torzskonyvi nyilv6ntart6s m6dosi1.6s6val kapcsolatosan? Megfilapilja, tov6bbi javaslat,
kieg6szit6s a Sajokaza Kozs6g Ontrrorm6nyzat torzskonyvi nyllvhntart6s6nak m6dosit6s6val



kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz ahatitrozati javaslat elfogad6s6ra. Megk6ri a
k6pvise16ket, szavazz'anak a javaslat elfogadd.s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 5 ftt
k6pviselci van jelen

A k6 pv is el 6 -t e s t ii I et 5 i g en szav aztrttal az al 6bb i hat6r o zatot ho zz,a'.

Tdrgy: Saj6kaza Kcizs6gi Onkorm6ny;zat torzskonyvi adatainak meghatlrozdsa

Sajokaza Kcizs6gi OnkormSnyzat K6pvise16 - testrilete jelen hat6rozathban Sajokaza Kozs6gi
Onkorm6nyzat torzskonyvi nyilv6ntarl6s6nak adattartalm|t az alilbbiak szerint hathrozza meg:

1. Tiirzskiinywi alany azonosit6 adatai:

Torzskcinyvi azonosit6 sz6m: 126160
Ad6szSm:
KSH statisztikai sz6mjel:
St5tusz:
Tcirzskonlwi bej egyzds dStuma:
AHTI azonosit6:

2. Megnevez6s:

Torzsalanyi alany neve:

3. Cim:

4. Alaptev6kenys69 besorol6sa:

Allan'|ndztartdsrszakSgazat:

r5726164-2-05
1s726164-84lI-321-0s
616

2010.01.01.
135760

Saj 6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat

3720 Saiokaza.Pet6fi. S6ndor u. 2.

841 105

He lyi cinkorm 6ny zatok 6 s t5rsul 6s ok i gaz gathsi
tevekenys6ge

5. Kormfnyzati lunkciri:

011130 OnkormSnyzatok ds cinkorm6nyzati hivatalok jogalkot6 6s 6ltal6nos tgazgathsi
tev6kenys6ge

013320 Koztemet6 fenntart6s 6s mrikcidtet6s
013350 Az cjnkorm6nyzatr vagyonnal val6 gazd|lkod6ssal kapcsolatos feladatok
0 1 3 3 60 M6s r;zerv r6sz6re vlgzett penzigyi-gazd6lkod6si, rizemeltet6s r, egyeb

szolg6ltatSsok
04123). Rovi<lid6tartamrikdzfoglalkoztat6s
041232 Starl-munka program - Tdli kozfoglalkoztatSs
041233 Hoss;zabb id6tartarnir kozfoslalkoztatds
045120 Ut, aut6p6lya 6pit6se
045160 Kozutak,hidak, alagutakrizemeltet6se, fenntarl6sa
051030 Nem vesz6lyes (telepril6si) hulladdk vegyes (omlesztett) begy'Lijt6se, sz|llitdsa,

dtrakiisa
064010 KozvllSgitis
066020 V6ros-,kozseggazd6lkod6siegy6bszolg6ltat6sok
07403I CsalSd 6s ncjv6dekni eg6szs6giigyi gondoz6s
096010 Ovodai intezmenyt6tkeztet6s



096020 Iskolaiint6zm6nyi6tkeztet6s
091220 Koznevel6si irfezmety 1-4. 6vfolyamSn tanul6k nevel6s6vel,
mrikodtet6si feladatok
092120 Kozneveldsi inlezmeny 5-8. 6vfolyam6n tanul6k nevel6s6vel,
mrikodtet6si feladatok
106020 Lak6sfenntart6ssal, lalhat6ssal osszegfiigg6 e1l6t6sok

6. Alakuldssal kapcsolatos adatok:

oktatSs6val cisszefiigg6

oktat6s6val cisszefi.igg6

Alapit6s m6dja:
Alapit6s d6tuma:

j ogelcirl n6llail i alakulds
1990.09.30.

Alap ito I letes it 6 o kirat/ j o gszab Lly :

Kelte Tipusa Azonosit6 adatai
2014.02.11. egy6b l6tesit6 okirat Adatbejelentds kormdnyzati funkci6 megad6sa miatt
2013.03.12. hat|rozat 161201,3.(III.12.)
2010.10.12. egydb l6tesitci okirat Alakul6 ril6s jegyz6kcinyve
2007.01.22. egyeb l6tesit6 r:kirat ll200llL23.
1990.08.14. jctgszabdly 1990. 6vi LXV. torv6ny

Tov6bb6 utasitja T6th Abel jegyz6t. hogy jelen m6dosit6sok Stvezeteslt azonnal kezdemenyezze
Magyar Allamkincst6rn5l.

Felel6s: T6th Abel jegyz6
HatiridS: azonnal

6. napirendi pont megt{rgyal{sa

Stefiin Lfszki polsdrrmester elmondja, hogy a Nonprofit Kft. i.igyvezetojenek villtozdsa
miatt m6dositani kellene a mrilt 6vben elfogadott bels6 ellencjrz6si tervrcil s2616

II6|20I3.(XL27.) sz. hatfirozatot. Az 6tadis- iltvetel miatt ugyanis indokolt lenne a Kft.
6tfog6 e11en6rz6se. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a 2014. evi
bels6ellencirzesi terv mtidosit6sfval kapcsolatosan? Meg6llapitj a, tovftbbijavaslat, kieg6szit6s
a Sajokaza Kozs6g Crnkormdnyzitt 2014. 6vi belsci ellencirzdsi terv6nek m6dosit6s6val
kapcsolatosan nem hangzotl- el. Javaslatot tesz ahatttrozati javaslat e1fogad6s6ra. Megk6ri a

k6pviselciket, szavazzanak a javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 5 f6
k6pviselci van jelen

A k6pviseld-testiilet 5 szav azaltal az alfibbi hatitr ozatot ho zza'.

ek 641 2014. V.27.\hatdroza;
nvzat 11612013. 27.) szrirnf KT

T6rsv: Sajokaza Kcizs6gi Onkorm6nyzat 2014.6vi bels6 ellencirz6si terv6nek m6dosit6sa

Sajokaza Kozs6gi Onkonn6nyzat K6p.risel6 - testrilete a thrgyban hozott 11612014. (XI. 27.) sz6mi
hatfirozalSnak |. szSmi mell6klet6t az aT|bbiak szerint m6dositja:

A 1. pont hely6be az al6bbi szciveqr6sz keriil:
..Az ellen6rz6s t6rsva: az onkorm6nyz:,ati tulajdonban tllo gazdashgi t6rsas6g gazdt,lkoddsdnak fitfogo
vrzss.Slata.

iigen



Az ellen6rz6s c6lia, ann.ak meg|llapitilsa, hogy a t6rsas6g gazd6lkod6si tevdkenys6ge megfelelcien
szabLlyozott-e, 6rv6nyeslilnek-e a hatSlyos jogszabiiyok, a tulajdonos hat6rozatai es a vezetli
utasit6sok?
Ellendrziitt id6szak: 20 1 3 . az ellenlrzds id6pontj 6ig
Az ellen6 rz6s tip usa : szab 6ly szeris 6 g i ellen6rz6 s

Az ellen6rz6s iitemez6se: a munkatew 6s a jegyz6vel tort6n6 egyeztetes szerint
Ellen6rz6si kapacitfs: kb. 10 szak6rt6i nap"

Egyben felhatalmazza a jegyz6t, hog'y a jelen dont6sr6l a bels6 ellen6rz6si vezet\l halad6ktalanul
6rtesitse.

Felel6s: T6th Abel jegyz6
Hat{rid6: azonnal

7. napirendi pont megtfrgvalfsa

Stef6n Lilszlo polg6rmester elmondja, hogy 1992. evben az dnkonntnyzat meg6llapod6st
kotott Ballzs Tibor evang6likus lelk6sszel az 6nkorminyzat tulajdon6ban 6116 Frigyik fele
htuzal kapcsolatban. Abban az idol>en az egyhdzi ingatlanokat, aki k6rle annak vissza kellett
adni. A 104-105, I07 hrsz-i ingatlanokat azonban az egyh|z elfelejtette fttiratni. Az ingatlan
mellett lak6 panaszkodott, hogy lassan rh fog dolni az 6piilet, ennek kapcs6n levelet irt az
Ozdi Epit6si Hat6s6g, hogy az C)nkormftnyzat tegye rendbe az ingatlant. A Foldhivatal
nyilv6ntartdsa szeint az ingatlan m6g mindig az Onkorminyzat tulajdona. A jelenleg
6rv6nyben l6vci jogsz;ab6lyok sajnos, nem teszik lehet6v6 az ingyenes ittadhst. Az
onkorm6nyzat ijzleti vagyonhnak t6rit6smentes (azaz ingyenes) ittadfsira nincs lehetcisdg,
csak piaci 6ron val6 6rt6kesit6sre, javasolja, hogy az ertdkbecsl6s elk6szit6s6vel bizza meg cit

a k6pviselci-testulet.

Trith Abel ieeyz6 felhivja a figyellmet, hogy 20-50 ezer forintert nem lehet 6rl6kesitem az

ingatlant, csak piaci 6rtriken.

Heeediisne. Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, nem lehet a tet6t lebontani
6s eladni? Ugy legal6bb a balesetve:;zely elh6rulna.

Stefiin L6szki polefrmester javasolja, a jegyzo ur irja le az egyhhz fel6, hogy az ingatlan
ingyenesen nem adhat6 ftt. Az egyhhzt6l pedig k6rjen nyllatkctzatot, hogy forgalmi 6ron
ig6ny't tart-e az ingallanra. Megk6rdezi, van-e valakinek tovirbbi kieg6szit6se, javaslata az
ingatlan f:Jad|shval kaposolatosan? IMeg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s aSajokaza 104,
105 6s I0l hrsz-u ingatlan elidegenit6s6vel kapcsolatban nemhangzott el. Javaslatot tesz a

hat6rozati javaslat eJfogad6s6ra. Megk6ri a k6pviselcjket, szavazzanak a javaslat
elfogad6s6r6l. Meg6llap,itja, a szava:zhskor 5 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6 p v i s e 16 - t e s tti I e t 5 i g en szav azatlal az alitbb i hat6r o zatot ho zza'.

T6rsy: Sajokaza Kcizs6gi Onkorrn6nyzat tulajdon6ban l6v6 104, 105 6s 107 hrsz ir ingatlanok
6rt6kesit6s616l

Saj6kaza I(cizs6gi O_nkorm6nyzat K6pvisel6 - testrilete tnegbizza Stef6rr Lhszlo polg6rmestert, hogy a
Sajokaza Kcizs6gi Onkorm6nyzat tulajdondban l6v6 104, 105 6s 107 hrsz ri ingatlanok forgalmi
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6rt6ken tcjrt6n6 eladSs5nak c61j6b61 6rtesitse aSajokazar Evang6likLrs ligyh|zkozseget. Az ingatlanok
6rl6kbecsl6senek dijdnak megfizet6s6re a tulajdonos Sajokaza Kcizseg Onkorm6nyzata nem viilal
kotelezetts6get. Egyben felk6ri a polg6rmesterl, hogy a soron kovetkez6 rendes testiileti r.i16sen

sz6molj on be az Ev ang6li kus Egyh|z 6 [6sp ontj 616l

Felef 6s : Stef6n Lbszlo polg6rmester
Hateirid6: szcivegben

8. napirendi pont mestdrsyalisa

Stefiin L6szki polsdrmrgg.lq elmondrla, a T6ncsics riti n6gylak6sos t6rsashdz szolg|lati lak6s6ra
kdrelmet nyrijtott be Varg,a Tibor, a Saj6kazai Rend6r6rson dolgoz6 rend6r jtr6r.6 thmogatja a lak6s
b6rbead6s6t, mivel jobb, ha laknak ott, mintha riresen 611. A t6rsash6z l6pcs6hhza meglehet6sen
elhanyagolt, illlati iiriil6l:kel szennye;zett. Figyelmezetni fog6k a lak6kat, hogy tarts6k rendbe a
kornyezetriket.

T6th Abef ieevz6 hozza:;267, athrsashSzak fehigyeletet a jegyz6 kapta meg, teh6t kell, hogy legyen
h6zirendje is.

Izs6 Pfl teleptil6si k6pvisel6 ts azt javasolja, hogy sz6litsrik fel az ott lak6kat, hrtsttk rendbe
alepcs6hizat.

Hesediisnd Petkovics l(atalin telepiil6si k6pvisel6 is egyet6rl ez:zel.

Stefiin Lfszl6 polsfrmester javasolja, adj6k oda Yarga Tibornak az onkorm6nyzati
tulajdonban 6116 T6ncslcs irt 12. si;6m alatt alatti thrsashlz foldszinti lakt.sttt. A lak6s 6s a
lepcsdhhz fest6s6rol az onkormfirryzat sajdLt kolts6g6n gondor;kodik. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata az onkormdnyzati lak6s b6rlet6vel kapcsolatban?
Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg,6szit6s a T6ncsics {t 12. sz\m alalti t|rsashdz foldszinti
lak6s b6rbev6tel6vel kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatotles;z aYarga Tibor kerelm6vel
kapcsolatos hatirozati javaslat elfogad6s6ra az eloterjeszt6sben lbglaltak szerint. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak ajavaslal. elfogadiis6r6l. Meg6llapitja, a szavazfnkor 5 f5 k6pviselci
van jelen

A k6 rrv is el 6 - t e s tii I e t 5 i g en s zav azattal az alilbbi hathr o zatot ho zta:

Sai ri kaza Kiizs6e Onkon minv zat K6t
Tibor iinkorm6nyzati lahfs b6rlet6re vonatkoz6 k6relm6nek elbirfl:{si16l

Tfrsy: Varga Tibor onkorm6nyzati lak6s b6rlet6re vonatkoz6 kdrehn6nek elbir6l6sa

Saj6kaza Kozs6gi Onkonn6nyzat K6pvisel6 testrilete jelen hat6rozatilban hozzdjSrul ahhoz, hogy
Yarga Tibor (3704 Berente, Gagarin u. 1014.) szhm alatti lakos a I(ozs6gi Onkorm6nyzattulajdonSban
6116, T6ncsics ut 12. szdm alattr tftsask6z foldszinti lak6sft 2014. jrinius h6 15. napj6t6l b6rbe vegye.
Egyben felhatalmazza a S1-ef6n Ldszlo polg6rmesterl a lak6sb6r7eti szerzldes megkcit6s6re.

f,'elel6s : Stef6n LdszTo
Hat6rid6: 2014. jirnius hfr 15. nap

9. napirendi pont megtiirgvalfsa
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Steffn Lriszl6 polgfrrnester elmondja, v6lem6nye szerint a Nonprofit Kft. besz6mol6j6t
bizottsd;gi iil6sen tdrgyalni kellett volna. Hi6nyolja a szoveges besz5mol6t. Szerinte legaldbb
apenzigyes kolleg6knak 6t kellett, 'rolna nlzni az anyagot 6s v6lem6nyezni azt.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 javasolja, fogadj6k el a beszhmol6I, mert 6
Sttanulm6nyozta 6s v6le:m6nye szerint profi munka.

Izs6 Pril teleptil6si k6pvisel6 megk6rdezi, azt igyvezeto igazgato irr be adta-e a

felmond6s6t?

T6th Abel iewz6 v6laszol, igen.

Stefdn Lriszl6 polgfrrnester hozz\szol, mi6ta beadta a felmonddsdt az igazgato ur, egeszen
me gv ilto zott a ho zz66ll6s a.

Hesedtisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 hozzhsz6l, szerinte a jov6ben jobban
legyen kortilhat6rolva az igyvez:etf munkakore. Tobb polgSrmesterrel besz6lt ezzel
kapcsolatban, ahol hasonl6 a lakoss6g osszet6tele, m6gis tudjdk kezelni a probl6m6kat.
H at6konyabb an mriko dik a ko zfo glalko ztatds.

elmondja, hogy ci is egyet6rt azzal, hogy a jovcire n6zve
hatfrozolt szab6lyok legyenek lefekttetve.

Stefdn Ldszl6 polsfrmester Megkerdezi, van-e valakinek tovdbbi kieg6szit6s e, javaslata az a
Saj6kazai Nonproflt K.ft. 2013. 6vi besz6mol6j6va1 kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi
javaslat, kieg6szitds nem hangzott el. Javaslatot tesz a Saj6kazai Nonprofit Kft. 2013. 6vi
besz6mol6j6val kapcsolatos hatfirozatt javaslat elfogadds6ra a:z ellterjeszt6sben foglaltak
szerint. Megkdri a kdpvisel6ket, szavazzanak a javaslat elfogad6s6r6l. Megilllapitja, a

szavazilskor 5 ft1 k6pviselci van jelerL

A k6 pvi s e 16 - t es tti let 5 i gen szav azattal az alitbb i hat|r o zatot ho zta:

Sai6kaza Kiizs6s Onkorminyzal fOpvisetO - tes
hatfirozata a Sai6kazt

Tr{rgy: a Sajokazai Nonprofit l(ft. tev6kenys6g6rcil, mrikod6s6r6l sz6l6 besz6mol6 es a 20L3.
6vi m6rl e gb eszftmolo el,fo gad6s a

Sajokaza Kozs6gi OnkormdnyzaL klpviselci-testtilete jelen hathrozathval az el6terjeszt6snek
megfelel6en elfogadja a Saj6kazai Nonprofit Kft. tevekenys6gerll, mrikod6s6rcil szolo
besz6mol6t 6s a 2013. 6vi m6rlegbestzhmolSt.

Felel6s: Stef6n Ltszlo
ElatiriclSz azonnal

Indftvrinyok. i avaslatok megtiirgvaliisa

Stefiin Lriszl6 polgdrxnester elmondja, a 8312013.(Vm. 13.) szhmu k6pviselci - testrileti
hatitrozattal Hegedris G6bor ideiglernes megbiz6st kapott a Radv6nszky Bela Kultrirh6z 6s
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Konyvtdr vezet6i feladatainak ellittiishra, a megbizits 2013.I2.3L napjtrig sz6lt. A testiilet ezt
ahatfirozatot a 1I0120'13.(XI. 05.) szitmthathrozattal m6dositotta, 6s 2014.06. 30. napjaig
sz6l6 megbizhst adott. Javasolja, hogy a k6pviselci-testtilet 2014. 12. 31. napjdig sz6l6 rijabb
hosszabbitdst adjon l{egedtis GSbomak az rntlzmeny vezetdt feladatainak ell6t6silra.
Megk6rdezi, van-e valakinek tovdbbi kieg6szit6se, javaslata a megbizds meghosszabbitdsfwal
kapcsolatban? Meg6llupitja, tov6bbi javaslat, kieg6szites nem hangzott el. Javaslatot tesz a
Radv6nszky B6la Kuhurhdz 6s Konyvt6r vezetoi feladatainak eIIilthshra, hegedris G6bornak
adott megbizhs 2014.12.31. naltjiig szolo meghosszabbitilsfxal kapcsolatos javaslat
e1fogad6s5ra. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a javaslat elfogad5s6r6l. Meg6llapitja, a
szavazhskor 5 f6 k6pvisel6 van jelen

A k6 p vi s e I 6 - t e s tii let 5 :i gen szav azaltal az alilbbi hatitr o zatot ho zta:

Onkormd K€
zata Sa
hatfr ozatfn ak m6 d o s i t:is r[ rrf I

Tfrsy: A Radvilnszk.y B6la K.uJturhf.z 6s Konyvtdr vezetai feladatainak ellt./Lilshval
kap cs o I ato s me gbizhshn ak me gho s szabbiths a

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzatKdpvisel6 - testiilete jelenhatfirozatitbanrigy dont, hogy a
Radv6nszky B6la Kultrirhin es Kon'yvt6r Szewezeti 6s Mrikod6si Szabiiyzattrban foglaltaknak
megfelel6envezetli feladatok ellfititsitval.2014. 12.31. napj|ig Hegedris G6bort bizzameg.
Tov6bb6 a fenntart6 Sajokaza Ko;rs6g Onkormdnyzat Kepvisel6 - testiilete a Radv6nszky
B6la Kulturhfz 6s l"onyvt6r irrtlzmlnyvezetdi (magasabb vezet6l) 6ll6shelyet a
jogszab|lyban eI6irt elj6riisrendben lefolytatott phlyhztaths utfin - 2015. 01. 01. nap16t61

kiv6nja betoltetni.

Hatf rid6: azonnal, illel-ve 2014. 12. 3 L

Felel6s : Stef6n Lhszlo polg6rmester

Stefdn L:iszl6 polsdrmester elmondja, a 3112013.(IV. 03.) szitmi k6pvisel6 - testiileti
hatfuozaltal dontott a kdpviselci - testi.ilet a munkav6delmi, tizvedelmi 6s biztonsiigtechnikai
szolg|ltatdsok v6gz6s6've1 kapcsolatban. E dont6s szerint a Pajzs ,,94" I<ft. - vel kot
szerzSdest a kozs6gi Onkorcndnyzat. Azonban ebb6l a sz,erz6desb6l kimaradtak a

kozfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok, ene adott most aPajzs ,,94" Kft. elfogadhat6
|rajhnlatot. L6nyeg6ben e kieg6szites miatt van sztiks6 g ahatftrozat m6dosit6s6ra.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a hat|rozat m6dosithshval
kapcsolatban. Meg6llapitja, hogy tovdbbi javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Javaslatot tesz
a tirgyban hozott, 3112013.(IV. 03.) szdmi k6pviselci - testtileti hathrozat m6dosit6s6ra.
Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanitk a javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 5

f6 k6pvisel6 van jelen

A k6 pvi s e I 6 - t es tiilet 5 i g en szav azattal az alttbb i hathr o zato t ho zta:

zata Sai6kaza Kozs6s. Onkormfnvzat K6pvisel6 - testiilet6nek 31/2014.(IV. 03.)
hatfr ozatin ak m6 d o s itfsflr 6l

1a
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T:irsv: A Pajzs ,,941" Kft. 6s Saj6kaza Kdzs6g Onkorm6nyzata kozott megkritendo
munkavddelmi, tizv5clelmi 6s birztons6gtechnikar szolgfitat6sokra vonatkoz6 szerz6d6sek
m6dosit6sa

A Pajzs ,,94" Kft.6s Saj6kaza Ktizsdg OnkormSnyzatakozott megkotend6 munkav6delmi,
trizv6delmi ds biztons6gtechnikai szolgilltatilsokra vonatkoz6 szerzoddsek esetdben a Saj6kaza
Kozs6gi Onkorm6nyzat munkavddelmi 6s tuzv6delmi feladatainak elv6gz6se +0.000,-
Ftlh6+afa dsszegre m<idosul, amely a kozmunk6sok alkalmazdsflal kapcsolatos feladatok
ellflthsat is magiiban foglalja azzal a felt6tellel, hogy amennyiben havonta l-ndl tobb
alkalommal kell a kdzmunk6sokat oktatni, azkilonkertil kiszirml|zdsraaz alSbbi dfiakkal:

' munkav6delmi ioktat6s: 5.000,- Ftloru+|fa.
. tizvddelmi oktaLt6s: 5.000.- Ftl6ra+6fa.
I ftikoltseg az AI>EH 6ltal mr:ghatdrozottizemanyag 6rakkal.

Egyben felhatalmazza tu arra jogosultakat a szerzSdes alfuirdsfna.

Hatfrid6: azonnal
Felel6s : Stef6n Llszlo pol g6rmeste r

Trfth Abel ieevz6 elmondja, hog'g a Borsod - Abarij - Zernplen Megyei Korm6nyhivatal
Torvdnyessdgi Feliig'yeleti Foo:sztitlya ir6sban tdrv6nyessdgi felhfv6st ktilddtt az
Onkormrinyzat r6sz6re, amely alaplfn 2014. jrinius 5. napi hat6rid6vel tobb ponton is
m6dositani szi.iksdges aLz Onkormtntyzat szociSlis rendeletdt. A rendeletek feltilvizsgiiatina a
2014" 6vi EP vrllaszt6sok miatti lbkozott munkateher, valamint a vdlem6nyezesi eljdrlsra
vonatkoz6 helyi rendelet el6ir6sai miatt nem keriilt sor. Ez6rt keri az egyszei, 30 napos
halaszt6s lehetos6g6t a k6pvisel6 - testi.ilettol.

Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kiegdszit6se, javaslata ahathrido meghosszabbit6sdval
kapcsolatban? Meg6llrryitja, tov6bbi javaslat, kiegdszit6s nern hangzott el. Megkdri a
k6pvisel6ket, szavazzarak a javaslat elfogadhsdr5I. Meg6llapitj a, a szavaz6skor 5 fo kdpviselo
van jelen

A k6 pvi s el 6 -t e s tii I et 5 i g en szav azattal az alabbi hatfir o zatot ho zta:

tK .)szrimrihat{t
rozataaBors rinyhivatalTiirv6nvess6gi
FeliisYeleti F6osztfly t

Tfrsy: Hat6rido hosszabbit6s kdr6se tcirv6nyess6gi felhivdssal kapcsolatban

Jelen hat6rozathban Sajokaza Kdzs6gi Onkorm6nyzat KepviselS - testiilete a Borsod-Abatrj-
Zemplen Megyei Korm6nyhivatal'Idrv6nyessdgi Feliigyeleti Foosztaly BOll3l29I4-212014.
igyuatszfimon kiadott torv6nyess6g;i felhfvris6ra egyszeri, harnino napos halaszt6st k6r.
Egyben utasitja a polgrirmestert, hogy jelen dont6sr6l halad6ktalanul 6rtesitse a Borsod-
Abaf.i-Zempl6n Megyei Korm6nyhiivatal T<irv6nyessdgi FeliigyeletrF6osztfiyffi.

Felel6s : Stef6n LdszI6 polg6rmester:
Hatririd6: azonnal

I4



Stefdn Lfszl6 polsdrmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kiegeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovSbbi k6rd6s, inditvrlny
javaslat, kieg6szit6s nernhangzott el, igy a k6pvisel6 - testtilet ri16s6t bezhrja.

Kmf.

^
j e gy zdkd nyv h itele s [t6

ifi. Sd/ssy Sdndor
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Saj6kaza Kiizs6g

TSrgv: a nem
kozszolgSltatSs16l
megtSrgyalSsa

Saj6kaza Kozs6g On
onkormdnyzati
vonatkoz6 helyi
Kormdnyhivatal sz6bell
tartalmazza.

Et6TERJESzTEs

1. napirendi pont tSrgyalSs5hoz
K6pvisel6 - testiilet6nek 2014. 05. h6 27. napjSn
tartand6 iil6s6re

Tisztelt K6pvisel6- testiilet!

osszegyfijtott hdzta rtdsi szen nyv iz begy fijtes6re vonatkoz6 helyi
512014. (II. 05,) onkormdnyzati rendelet m6dositdsdnak

nyzat K6pviselS - testrilete 5l2OI4. (IL 05.) szdmon alkotta meg
a nem kozmfivel dsszegyfijtott h5ztartdsi szennyviz begy[1jt6s6re
gdltatSsr6l, A rendeletben foglaltakkal a B- A- Z Megyei
lhivSssal 6lt. Jelen rendelettervezet ezen rendelt - m6dosit5sokat

1. tSrsadalmi hat5s:

77.6-aalapi6n:

telepril6sen keletkezett foly6kony hul lad6k elszSll itSs6nak tovSbbi
biztosltSsa

2, gazdasilgi, hat5s: M6dositott formdjdban sincsen kolts6gvetdsi hatdsa

3. kiirnyezeti 6s kiivetkezm6nyei : nem relevdns

4. Az adminisztrativ befoly6sol6 hat6sa: nem relevdns

5. A jogszab6ly lkot5s5nak sziiks6gess6ge, a jogalkot5s elmarad6sSnak
v5rhat6 : A m6dosftds elmaraddsa eset6n a megyei Korm5nyhivatal
torv6nyess6gi tehet.

6. A jogszab5ly a
p6nziigyi felt6telek:

sziiks6ges szem6lyi, szelezeti, tSrgyi..4s
formiijdban nincsen szrjks6g 0jabb er6forrdsok bevondsdra,: .

Saj6kaza, 20t4.05. 20.

Saj6kaza Kiizs6g .....1 2oL3.(......)
iinkormSnyzati a nem kiizmiivel iisszegyfijtiitt h5ztart6si szennyviz

hefyi kiizszolg6ltatSsr6l sz6l6 512OL4. (II. O5.)begyfijt6s6re
rendelet m6dosi't5 s5 16l



Saj6kaza Kozs6gi Onko

TERVEZET

t K6pvisel6-testtilete a vfugazditlkoddsr6l sz6l6 1995. 6vi LVII.
torv6ny 45.5 (6) kapott felhatalmazds alapjdn, az Alaptorveny 32. cikk (1)

tzott feladatkor6ben elj5rva a kovetkez6ket rendeli el:bekezd6s a) pontjSban

1.S

A nem kozmfivel gyiijtott hSztartSsi szennyv[z begyUjt6s6re vonatkoz6 helyi
14, (IL 05,) onkormdnyzati rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet)kozszolgSltatiisr6l sz6l6

(1) 4. $ (4) bekezd6s be a kcivetkez6 szovegr6sz l6p:
,, (4) Aszerzldds id6re - tfu6vre - sz6l. Aszerz6d6s az a15irds napjdn jon l6tre.,,

(2) AE sl20I4. (II. 0s.) rendelet 1, mell6klete az alSbbiak szerint m6d6sul:

,,Az 5/2014. (II. 05.) onkorm6nyzati rendelet 1. mell6klete

lz Env zRt.
nem kiizmfivel

1. a nem kozmfivel hdztartdsi szennyviz begyfijt6s6nek alapdija :

4.4tq- ft/atkatom +ifa
azaz N6g yezer-n dg yszdztiz fo ri n t/a lka lom + ifa

2. a nem kozm[ivel osszep

t.3Ot,4O-Ft/nf+Afa
azaz Egyezer-hdromszdzegy forint negyven fill4r/kcibmdter + Afa

Az tiri,tesi drj taftalmazza a kcirnyezetterheldsi drjat rsl"

y(jtdtt h6ztartSsi szennyviz begyfijt6s6nek iirit6si dija :

12. 31. napjSig Saj6kaza telepiil6sen 6rv6nyes
h5zta ft5 si szen nyv iz begy iijt6s6nek d ija i :

T6th Abel
jegyzS

2.5

Jelen rendelet kihirdet6s(t kovet6 napon l6p hatdlyba,

Stefdn L5szlo
polgdrmester

A rendelet kihirdeWe: h6nap nap

T6th Abet
jegyz6

2014. ev



Saj6kaza Ktizs6g 6n

EL6TERJESzTEs

2. napirendi pont tSrgyalSsShoz
rmSnyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 2014. 05, h6 27. napjSn

taftand6 iil6s6re

Tisztelt K6pvisel6- testii let!

T5rgv: A gyerme i 6s gyermekj6l6ti elldt6sokr6l, azok ig6nybev6tel6rSl 6s a fizetendcj
t6rit6si dijakr6l sz6lo 6nyzal.i rendel et megt5 rgya l6sa

Saj6kaza Kozs6g Onko f(6pvisel6-testrllet6nek a szem6lyes gondoskoddst nyrljt6
gyermekv6delmi el szolo 712006. (VL23.) szSmrl rendelet6nek (a tovSbbiakban:
gyermekv6delmi hatSlyonr kfvril helyez6se 6s rij rendet alkot5sa v6lt indokolttS.

Az onkormAnyzat rilete az Alaptorv6ny 32. cikk (2) bekezd6s6ben, valamint a
gyermekek v6delm6rdl a gySmrigyi igazgatdsrSl sz6l6 L997. 6vi )CC{. torv6nyben (a
tovSbbiakban: i toru6ny) kapott felhatalmazSs alapj5n alkotja meg a p6nzbeli
6s term6szetbeni gye v6delmi tSmogat5sokr6l, valamint a szem6lyes gondoskod6st
nyfijt6 gyermekv6delmi llStdsokr6l sz6l6 rendelet6t.

A t6mdt rendeletet megelSzS rendeletek a kovetkez5k voltak:
6nyzat F(6pvisel6-testrllet6nek a szem6lyes gondoskodSst nyrijt6Saj6kaza Kcizs6g

gyermekv6delmi elld szolo',7 I 2006. (VI.23,) szdml rendelete.

kb

A rendelet a

meghatdrozottak
bele, melyet magasabbr
meg.
Az onkorm6nyzat a

riiszorults6gl6l firgg6 pd
Ilyen lehet p6lddul a

' fogyat6kkal 616
. gy6gyszertftmo
. iskolai 6vetkez
. tanul6k kozleked

E rendelet - tervezet
j ellegri t6mo gat6sokat.

yszerkeszt6sr6l sz6l5 6t12009. (XII. L4.) IRM rendeletben
be k6szlilt, igy a rendeletbe csak azok a rendelkez6sek kerultek
intfi jogs;zab5ly nem taftalmaz, valamint helyi ddnt6st fogalmaznak

gyermek'r6delmi torv6nyben meghathrozottakon fiil tov6bbi
beli ell6tfsokat is meg6llapithat.

tlitmogat6sa,
?S,

gyerm ekerk thmo gaths a,

itfimogathsa.
kor6bbi 6vek gyakorlathnak megfelel6en nem tartalmaz - ilyen

1. t6rsadalmi hat6s:
segits6get ny0jt a

valamint a szrllSi kote

alapi{n:

t6ktelen, de a gyermekv6delmi ellStdsokkal 6s int6zked6sekkel
torv6nyben foglalt jogainak 6s 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez,

teljesit6s6hez,

hatSs: nem relev5ns2. gazdasilgt,



4. Az adminisztrativ terheket befoly5sol6 hat5sa: a hivatalnak el kell
I kapcsolati adminisztrSci6s, d6nt6s el6k6szit6si,

foly6sitdsi feladatokat, fmelyek azonban korSbban is ell6tott feladatok voltak,

l6tnia a

valamint
tovdbbi

jelentcSs terhet nem

5, A jogszab6ly lkot6s6nak sziiks6gess6ge, a jogalkot5s elmarad5s5nak
vSrhat6 A rendelet megalkotdsa kotelezS, elmarad5s5nak

Saj6kaza, 2014. 05, 20,

Saj6kaza Ktizs6g dnkorm5nyzat
tinkorm5nyzati rendelete a gyermekv6de-lftrfds gyermekj6l6ti ell5t6sokr6l, azok

ig6nlbev6tel6r6l 6s a fizetend6 t6rit6si dijakr6l

TERVEZET

Saj6kaza Kozs6g Onkornl6nyzat K6pvisel6-testrllete a gyermekek v6delm6rSl 6s a gy5mrigyi
igazgatlsr6l sz6l6 L997.6vi )CC(. torv6ny 18.5 (1) bekezd6s b,) pontjdban, 18, 5 (2)
bekezd6s6ben, 2L.5 (1) bekezd6s6ben, 29. S Q) bekezd6s6ben 6s a 29, S (3r) bekezd6s6ben
kapott felhatalmazds alapjSn, Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatai16l sz6l6 20tL. 6vi
CLnCflX, torv6ny 13. 5 (1) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkoreiben eljdrva a

kovetkez6ket rendeli el r

I. fejezet

Elj6r6si szab6lyok

1, 5 (1) Az e rendeletben szabllyozott tdmogat6sok megSllapitSsa irSnti elj5rdst
a) az onkormdnyzati hivatalnSl szSban vagy irdsban elSterjesztett k6relemre !'agy
b) hivatalb6l
lehet meginditani.
(2) Amennyiben az ell5t5st a gyermekekv6delm6r6l 6s a gy5mtlgyi igazgatSsrSlszalS 1997.
6vi )OCfl. tdrv6ny (a tov5bbiakban: gyermekv6delmi torv6ny) 18, 5 (4) bekezd6s6ben
meg hatS rozottak kezdem6ny ezik, az eljSr5st h ivata I b6l kel I m egi nd lta ni,

Qr"o-
-T
\ "?,



II. fejezet
P6nzbeli 6s term6szetbeni ellSt5sok

2. 5 (1) Az elsd alkalommal foly6sitdsra kerril6 6voddztat6si t6mogat5st p6nzben kell
foly6sitani
(2) Rdszorultsdgt6l fiigrg6 egy6b p6nzbeli ellStdsokat OnkormSnyzatunk nem Sllapit meg.

III. Fejezet

Szem6lyes gond oskod5 st nyrijt6 gyermekv6del rn i a la pel l5t6 sok

3. $ Az onkorm6nyzat iiltal biztositott szem6lyes gondoskodSs formdi
a) a gyermekj6l6ti szolgSltatds 6s
b) a gyermekek napkoz:beni ellStdsa.

4. g A gyermekj6l4ti szolg5ltat6s szervez6s6t, ir5nyftdsdt 6s dsszehangol5sdt az
onkorm5nyzat a Saj6kazai Nappali iSzociSlis Kozpont int6zm6nnyel biztosrtja.
5. 5 (1) A gyermeki6l6ti szolgliltatSs ig6nybev6tet6t nem kell k6relmezni, az ellStds
6rdek6ben az int6zm6nyt szem6lyesen kel I fel keresn r.

(2) A 14. $-ban meghatdrozott int6zm6ny vezet6je saj6t hat5skor6ben - kr-ilon eljSrSs
n6lkril - biztositja a r:salSdgondoz6s;i ell5t5st.
6. 5 (1) A szem6lyes gondoskoddst nyrljt6 ellStds ig6nybev6tel6t, ha az ellStds
a) onk6ntes, akkor az irrt6zm6nyvezetS int6zked6se alapozza meg,
b) nem onk6ntes, akkor a gySmhat6sdg hatSrozata alapozza meg.
(2) A:z ellStds megszilnik
a)ha az onk6ntes ig6n'1be vevS az ellSt6sra nem taft ig6nyt, vagy
b) a nem onk6ntes iig6nybev6tel eset6n, annak okdnak megszUn6s6vel, 6s az ellSt5s
igenybev6tel6nek kote|ez5s6g6t mergszrintetrj hatdrozattal,
(3) Az ellStSs ig6nybev6tele t6r[t6si drj mentes,

7. g (1) Az dnkormdny'zat a.gyermrekek napkozbeni ellSt5sa keret6ben a gyermekek 6vodai
ellStdsdt a Napkdziotthonos Ovoda int6zm6y ritjSn biztositja.
8. 5 (1) Az alapellSt5s keret6ben nyfijtott gyermekek napkozbeni ellStds6t biztosit6
int6zm6nyekben ny0jtott szolgdltatiisok kdzrll csak az 6tkez6s6rt Sllapithat6 meg t6rit6si drj.
(2) Az ell6tdsok ig6nybr:v6tel66ft a gyermekv6delmi torv6ny t6rit6si dfrol szolo rendelkez6se,
a szem6lyes gondos;koddst nyrijt6 gyermekj6l6ti alapellStdsok 6s gyermekv6delmi
szakellStdsok t6rit6si dlar6l 6s az ig6nyl6srikhoz felhasznSlhat6 bizonyit6kokr6l sz6lo
32B|20IL. (XII. 29,) Ko,rmdnyrendelet alapj5n t6rit6si drjat kell fizetni,
(3) A fizetendS t6rit6si dij cisszeg 6L az L mell6klet tartalamzza,

IV, Fejezet

ZAr5 rendelkez6sek

9.5 (1) E rendelet 2AL,+.6v jrilius h6 01, napjdn l6p hatdlyba.



(2) HatSlySt veszti a Sqj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselS-testuilet6nek a szem6lyes
gondoskod6st nyfijtd gye;mekv6delmi ellStSsokr6l sz6lo712006. (VI.23.) szdm0 rendelete

Stef6n L5szl6 T6th Abel
polgSrmester jegyzfl

A rendelet kihirdetve: 2014. ev h6nap nap

r6th Auel
jegyz6



1, mell6klet a(z) ....,./ 2014. (....,.) onkormdnvzati rendelethez

Gyermek6tkeztet6s int6zm6nyi t6rit6s dija

Ovodai 6tkeztet6s Egy ell6tottra jut6 napi int6zm6nyi t6rit6si
dij iisszege Ft

ilzoral 75

Ebr6d L40

Uzsonna 45

Ossz,esen: 260

AltalSnos iskolai 6tkeztet6s Egy ellStottra jut6 napi int6zm6nyi t6rit6si
dij iisszege Ft

llzrf,fal 75

Eb6d 190

Uzsonna 60

6sszesen: 325



EL6TERJESZTES

3. napirendi pont t5rgyalSs6hoz
Saj6kaza Kiizs6g K6pvisel6 - testiilet6nek 2014. m5jus h6 27. napj5n

taftand6 iil6s6re

Tirgv: A hdztartdsi z begyfijtes6re vonatkoz6 kozszolgSltatds teljesi,t6s6re 6s a hiiztart5si
szen nyviz 5 rtal matla n ftdsSra 5 kdzszolg1ltat6i szerz6d6s m6dosftdsa

Tisztelt K6pvisel5 - testtilet!

Saj6kaza Kozs6g Onkonmd
tl20L4. (IL 04.) szdmri
szerzSddsjelenleg is
jogszabSly csak hat5rozott i 5re - 10 6ves id6tartamra - teszi lehet5v6, a szerz6d6s megkot6s6t.

taftalmazza a szerz6d6s m6dositdsiit.Jelen el6terjeszt6s

HATAROZATI JAVASLAT

TSrqvr A h5ztartSsi szen begyiijt6s6re vonatko z6 kozszolg5ltatSs teljesit6s6re 6s a hdztartdsi
szen nyviz 5 rtal matla n itSr;6 ra kozszol gd lt atoi szeu6d6s m6dositSsa

Saj6kaza Kozs6g On

zata a hdztartdsi szenrryvlz
szennyvfu d rta I m atl a n it5r;5 ra

tl20L4. (II. 04.) szam
megfelel6en m6dositja,

Hat6rid6: azonnal

begyiljt6s6re vonatko z6 kozszolgd ltat6s terjesit6s6re 6s a hdzta rtdsi
ro n atkoz6 kozszo I g 5 lt atoi szerz6d 6s m 6d osit6 s6 16 |

K6pvisel6 - testi.jlete jelen hatdrozatdban rlgy dont, hogy a
ival j6vdhagyott kozszolgSltat6i szerz6d6st az el6terjesd6lnek

Jegyzo



KSZD-2O I 4-3 -m6dosit6s 1 -tervezet- 1

KdZSAOLGALTATASI szERz6oes MoDoSiTASA

amely l6tre1ott egyr6szrd I

Sajokaza K6zs6g OnliqrmAnyzata (k6pvisel6: Stefdn..Ldszl6 polgdrmester, sz6khely:
3720 Saj6kaza, Petdfi u, 2,, KSH:14313), tovdbbiakban: Onkormdnyzat,

m6sr6szrcil az

EnV. Eszakmagyarorsgfgi Region6lis Vizmfivek Zrt" (kepviselci; Ritter G6za
vez6rigazgato, sz6khely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai rit 1., Cegbiros6g: Miskolci
Torv6nyszek, Cegjegyztillszdm: 05-10-000123, adoszdm: 11069186-2-05), tovdbbiakban:
Kozszolgdltato

kozott az alilbbiak sz,erintl

1 . M 6d osita n d6 szerzfi d*s szSma : KSZD-2} 1 4-3-tervezet-1

2. M6dositand6 szerufld6s tirgya: Saj6kaza kozs6g kozigazgatdsi terrilet6n keletkezS, nem
kozmtivel osszegyr.ljtott hdztartdsi szennyvlz begy(jt6se 6s 6rtalmatlanitdsa
kozszolgdltat6s.

3. M6dositis tiirgyp; , A Saj6kaza Krizs6g
ESZAKMAGYAR.ORSZAGI REGIONALIS VIZVUVEX
6n megkotdtt Kozszolgdltat6si szerzdd6s 9. pontjdt,

Onkorm6nyzata es az EnV.
ZRT. szerzddci felek, a 2014.02.05-
kozos megegyez6ssel az al6bbiak

szerint modositjdk:

,,9. A kozszolgaltiatAsi szerzSd6s 2014. febru1r 05-t5l - 2024. februdr 04-ig
h atdrozott iclSre'sz6l"

Tovibbi rendelkez€sek:
Felek a szerzod,Es tov6bbi pontjaiban foglaltaknak ,Srv6nyben hagydsa mellett, azt

akaratukkal megegyezdnek tartjdk, 6s egybehangz6an v6lem6nyeli6r6s netktil a szerz6d6s
m6dositdst ailabbiakban al5irj6k. A szerz6d6s m6dositds az alapszerz6d6s
elvdlaszthatatlan relqr6t kripezi,

Kazincbareika, 2014. 4v . , .. "t..... ..... " . ..h6 . ..... . .."nap

Sajd kaz a Kbzsdg A n ko rrn dnyzata

Sfefdn Litszl1 polgdrnto$fer

env zat.
Ritter Geza vezerigazgat6



amely l6trejott egyr6szrc, I

Sajokaza Kcizs6g Onli
3720 Saj6kaza, Pet5fi u.

m6sr6szr6l az

ERV. Eszakmagyaro
vez6rigazgato, sz6khely:
Torv6nysz6k, C6gjegyzti
Kozszolgdltato

kozott az al{bbiak szerint:

KSZD-20 1 4-3 -m6dos ithsl -terv ezet-l

cAITNTASI SZERZ6OES MODOSITASA

Anyzata (k6pviselo: Stefdn ..L1szlo polgdrmester, sz6khely:
Onkorm6nyzat,KSH : 1 4313), tovdbbiakban:

gi Region6lis Vizmfivek Zrt. (kepviselci: Ritter G6za
3700 Kazincbarcika, Tardonai [t 1., Cegblrosdg: Miskolci

m: 05-10-0001 23, adoszdm: 11069186-2-05), tovdbbiakban:

sz6m a : KSZD-2} 14-3-te rvezet- 1

tirgya: Sajokaza kozs6g kozigazgat6si terrilet6n keletkez6, nem
tott hAztarllsi szennyviz begyfijt6se 6s 6rtalmatlanitdsa

1.

,
M6dositando szerz

M6dositando
kozmUvel
kozszolg6ltat6s.

3. M6dositis t6rgy
ESZAKMAGYAR
6n megkotott
szerint m6dositjdk:

,9. A kdzszolgdltitt
hatdrozott id6re

4. Tovibbi
Felek a

akaratukkal meg
m6dosft6st al6b
elvdlaszthatatlan

A Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzata 6s
GI REGIONALIS VIZMUVEK ZRT. szErZ6dCJ fEICK, A

az ERV.
2014.02.05-
az alfbbiakItat6si szerz6d6s 9. pontjdt, kozos megegyez6ssel

szerzSd6s 2014. februdr 05-t6l - 2024. febru1r 04-ig teried6
zol"

tovdbbi pontjaiban foglaltaknak 6rv6nyben hagydsa mellett, azt
nek tartj6k, 6s egybehangz6an v6lem6nyelt6res nelkul a szerz6d6s

allirjAk. A szerz6d6s m6dositSs az alapszerzc5d6s

h6 nap

ERV ZRt.

Ritter G6za vez6rigazgato



hogy a megblzott kozremfik6d6 az ajdnlat9. napjdn hiSnyp6ildsi felsz6litdst 6s
ek 2014. dpritis 14. napjdn 10.00 6rai
prilis 10. napjdn az egyik ajdnlattevci
meghossza bb ft6sra keru lt.

ul6st tartott, amelyen dontesi javaslatot
kepviseldje elfogadta. Az ajdnlattev6k

5, napjdn,

napjiSn sor kerult. A tdrgyaldsokr6l
t az ajdnlattevcjknek. Az ajdnlattevcjk
s ajdnlat bontdsdra sor kerult,

latt6tel

Saj6kaza Kozs6g Orr
beszerz6s6re a sai

OOOS)" eln
pontja) szerinti ko

be6rkezett ajdnlat

A Bir5l6 Bizottsdg az al

1) Allapitsa meg, hogy

rmdny zat ajd n I atk6 rci d I ta l,,s nifi ! ! (td s i szerz6d6s b ritoro k
azai 5ltalSnos iskola n6sz6r-E f r40p-q.g "L/A-L2-2012-folyamatban l6vci, a Kbt. 3.. r6sze (r22. g (7) bekezd6s a)
eszerz6si eljdraSsban az ajdnlatok felbont?sdf rovetcien a

birdldsdra l6trejott Birdl6 bizottsdg 2014. maSius 7. napjan
11.00 6rai kezdettel

I. El5zm6nyek

bbi dontesi javaslatokat teszi a T, K6pvisel6-testu letner :

6rv6nyes:kovetkez6 ajdnlattev6k ajdn lata

51.)

2) Allapitsa meg, hogy rv6nytelen ajdnlat benyrijtdsdra nem kerult sor.

3) A dont6shoz6 dllao ffi€g, hogy az ereomenyes.

4) Allapitsa meg, hog
6rv6nyes ajdnlatot a

sz5llit6i dii

5) Allapitsa meg, hog

a legalacsonyabb osszegr.i ellenszolgdltatdst
ovetkezcj ajdnlattevci ny0jtotta be:

a kovetkez6 legalacsonyabb osszegU
ajdnlattevcl nem kerulhe[ rugjuloteJr",

tartalmaz6

ellenszolgdltatdst
tekintettel arra,

tartalmaz6 6rv6nv



hogy a kovetkez6 d

keretet 6s becsult d

6) A dont6shoz6 iill
maradvdny6rt6k l.<e

venyes ajdnlattevci ajdnlata meghaladjr
t6ket.

pitsa ffi€g, hogy az eljdrdsban a
rtkezett

a rendelkez6sre 5116

kovetkez6 NETTO

7) A dont6shoz6 a

dnlat r Gr?aGny
,.368,354 Ft I tz.tsl rt

t osszegez6s tervezetet fogadja el.

dr. Zambo Vikt6ria
kozbeszerz6s tdrgya s
rendelkez6 b[r516 biz:o

:erinti sza k6rtelemmel
tsdgi tag

Toth Abel
p6nzugyi szak6rtelern r

bizottsdgi tag _
dr, Juharos R6bert
kozbeszerz6si 6s jogi :

biralo bizottsdqi taq

rel rendelkezS bir{lo

za k6rtelem mel rende lkez6

Becsrilt 6rtek
17.380,511 Ft



. az osszeszerel6si

. SzSllit6 a csom.tg

. a be6pitett szellrr

. akaszt6s polcndl i

. a tantermi tdbkik

3. A vSlasztott eljdrdrs
hirdetm6ny ktizz6t6te

4.x Hirdetm6ny n6lkrili
korrilm6nyek ismert
forintot, melyre tel<i

elvondsra, StcsoportosI

9. a) Az 6rv6nyes ajdnlia
az ert6kel6si szempont
annak r6szszempontjai

az cisszess6g6ben
szerinti tartalmi

aj5n latk6r5 h irdetm(in

5, x Hivatkozds az el(iz
tdj6koztat6ra es kozz6t6

osszesitett tdj6koztat6ra, illet<5leg az idcjszakos eldzetes
6nek napja:

6. Hivatkozas az eljdr megindft6, illetcileg meghirdetc5 hirdetm6nyre (ferhivdsra) 6s4. mSrcius 13.kozz6t6tel6nek napja: lZ

7. a) Eredm6nyes volt-r: z eljdrds: fgen

b)x Eredm6nytelen elj
(1) bekezd6s d) pontja
anyagi fedezet o

fajtdja: a Kbt. L22. S e) bekezd6s a) pontja szerintir n6lkiili tSrgyatSsos kiizbeszerz6si etjf rf s

drgyaldsos etjdrds 
.9.se!6n -az etj6r6s alkalmazdsdt megatapoz6: Beszerz6s becsiilt 6rt6ke nem 6rte et a huszoniii milli6ettef a Kbt. L22.5 e) bekezd6s a) pontja 

-atap;in
kiizz6t6te re n 6 | ki.i I i ti rgya I f sos e rj f rf sf i,ia rur'"i"["

'ds eset6n az eredm6nytelens6g indoka, valamint a Kbt. 76. g
szerinti eredm6nyterensegi esetben a kozbeszerz6sre iervezett6s annak megaddsa, hogy az mikor es milyen 

"*nlf kerL'tra: -

c)* Az eredm6nytelen 5r5st kcivet6en indul-e fj eljdrds: -

B. A benyrijtott ajSnlatok
3db

dma (r6szajdnrat-t6teri rehetc5s6g eset6n r6szenk6nt) :

Osszegez6s az aj6nlatok elbirdlf sf 16l

ez az eszkdzoket a Szdllit6nak kell biztositania.
l6anyagot a helyszin16l elszdllitja

nyekn6l a Szdltit6 feladata a be6pit6s
szSllit6 feladata a felszerel6s
I a szSllft6 feladata a tdbldk felszerel6se

tev6k neve, cime, alkalmassdguk indokoldsa 6s ajdnlatuknak
legelcJnydsebb ajdnlat kivdlaszidsa eset6n
eleme, illetcileg elemei (r6szajdnlat_t6telilehet5s6g eset6n r6szenk t):

1.Aj6nlattev6 neve: E -Style Kereskedelmi 6s Szolgf ltat6 Kft.
5l16 utca 51.

zs6g Onkormdnyzata (3720 Saj6kaza, petcjfi

saj6kazai dltaldnos iskola r6sz6re fUOp_
meg hatdrozotta knak megfelel6en, osszesen

rm6keket Megrendel5 tulaSdondba adja az

; ii; 1 e 
;,:; 6;il 

-,, 

" 
i u +1?;' 

";, 
) : ;] : il'J K:,',e[iii: lJf l'Hlu* il f 

" 
J,"f,# : ialSbbiakkal:

Cime: 32OO Gytingyiis,



A bontds sordn megSlla ltdst nyert, hogy az ajdnlattevS az elSirt 1 eredE p6lddnyban 6s1 db cd-n nyfjtotta ber ajdnlatukat,

et-Tan6rt Kft.2.AjSnlattevd
Cime: 4551 za-Oros, F6 u. 53.

A bontds sordn megSlla st nyert, hogy az ajiSnlattev6 az el6frt 1 eredeti p6tOdnyUan es1 db cd-n nyrljtotta be ajd nlatu kat.

3.Aj5nlattev6 neve: VA Kft.
Cime: 3770 De5k F. u. t7.

Az aj5nlattev6 aj
dokument5ci6ban m,er

rnlata megfetet az - a;inlEtt6teti
hat5 rozott fe lt6teleknek.

felhiv6sban 6s

tdbldzatba foglalva
b)xx Az a) pont rinti ajdnlatok 6rt6kel6se a kovetkezd(r6szajdn lat-t6teli te eset6n r6szenk6nt): -

c)xx Az osszess6g6
adhat6 pontsz5m als6 els

d)xx Az osszesse
m6dszernek (m6dsze
ajdnlatok r6szszempon
kozotti pontszdmot: -

ajf n latt6teli felhiv5sba
ajSnlattev5 ajSnlata

legelcSnyo.sebb ajdnrat kivdrasztdsa eset6n az 6rt6ker6s sordnlsd hatdrSnak megaddsa: -

b9l legelSnyosebb ajdnrat kivdrasztdsa eset6n annak arek) az ismertet6se, ameilyer az aidnratk6id 
-ruguitu 

azszerinti tartalmi eremeinek 6rt6kel6ie sordn u poiir.,uiaror.

10. Az 6rv6nytelen ajdnl tev5k neve, clme 6s az 6rv6nytelens6g indoka: _

ellenszolg5ltatds osszeq e

11. a) Ered m6nyes eljdrds eset6n nyertes ajdnlattevd neve, cime, azs ajdnlata kivSlasztdsiinak indol ar:

Aj6nlattev6 nevel SZlt Kft.
Cime: 3770 Sai6szen De5k F. u. L7.

Az aj5nlat kivSlasz 6nak indokai: Az aj6nlattevd ajdnlata megfelel
I -.:: -L: I " 

m e_n t5 c i 6 ba n m es_ h a tf roiott re rt6te ie-r n e r,rv6nyes, vatamint az aJ6ntattevd 
"v,iji.ii" 

-' 
L"ellenszotgSltat5st tartatmaz6 6rv6nyes ajAil"tot.

az
az

a

L7.440.100,-Ft

17 580 500,-Ft

1 7.368.354,-Ft

77.368.354,-Ft

legalacsonyabb 6sszeg



vezSbb ajdnlatot tevd neve, cime, az
sdnak indokai: _

, amely(ek)nek teljesit6s6hez az ajdnlattevd

edvez5bb ajdnlatot tevd ajdnlatdban: nem

a kozbeszerz6s 6rtek6nek tlz szdzal6kat
dllalkoz6(k), valamint a kozbeszerz6snek
n a megjelolt alvdllalkoz6k kozre fognak

edvezSbb ajdnlatot tevd ajdnlatdban: nem

vev6 szervezetek, 6s azon alkalmassdgi
sa 6rdek6ben az ajdnlattevc5 ezen szervezet

dvezcjbb ajdnlatot tevci ajdnlatdban: nem

lKbt. L24. S (6) bekezd6sl kezd6napja:

k [t(bt. t24. S (6) bekezd6s] utots6

tja= 2OL4. mfjus ,,...,'

tja: 2O14. m6jus ,,...,,

idclpontja.

pontja:

r na az abban foglalt eset fenndll.
ni, ha az ajdnlatker6 az dsszess6g6ben
azta.



testtilet a kovetkezS

1") A K6pvisel<5-testu
6rv6nyes:

utca 51.)

Szava Kft. (377O Si

2.) A KepviselS-testur
kerrllt sor.

3,) A K6pvisel5-testul

4.) A K6pvisetS- let megdllapitja,
ellenszolgdltatdst
nyiljtotta be:

rtalmaz6 6rv6nyes

sz6ttit6i dij

5.) A K6pviselcj-testu
ellenszolgd ltatdst

rendelkez6sre dlli,

6.) A K6pviselS-testu I

maradvdny6rt6k k:e

Becsrilt 6rt6k
17,380.511 Ft

7. ) A K6pviselS-testule

Saj6kaza, 2074. mdjus

xEpvrsel6-resrU lrrr oonrEs

6s britorok beszerz6s6re a saj6kazai 6lta15nos iskola
/ A'L2-2o12-ooo8) " targyt kiizbeszerz6si erjirf soan14' mdjus 7. napjdn 11.00 6ral<or tartott ul6s6rdl felvett
konyvben foglart dont6si javasratok arapjdn ; rg""ir"ro-ont6seket hozza:

megdllapltja, hogy a kovetkezd ajdnlattevc5k aidnlata

megSllapitja, hogy 6rv6nytelen ajdnlat benydjtdsdra nem

megdllapitja, hogy az eljdrds eredm6nyes.

A ,,Sz5llit5si sze
r6sz6re ENaop-q.s.
-a Bird16 Bizottsdq
biralo bizottsdgi jei

hogy a legalacsonyabb osszegfi
ajdnlatot a kovetkezd ajdnlattevd

: megdllap.itja, hogy a kovetkez6 legalacsonyabb osszegr.l
rtalmaz6 6rv6.nyes ajdnrattevd nem lerurhet n..,"iiuroteriu,tekintettel arra, y a kovetkez6 ervenyes ajdnlattevci ajdnlata mei"haladia aeretet 6s becsult 6rt6ket,

megSllapitja, hogy az eljdrdsban a kovetkez6 NETTO
kezett

a osszegez6s tervezetet elfogadja.

Maradvdn
.368.354 Ft 72.757 Ft



ESZTES

nt tSrgyal5s5hoz
isel6 - testi,ilet6nek 2OL4. m5jus h6 27.
and6 iil6s6re

yvi nyilviinta rt5sd na k m6dosiLSsa

Tisztelt K6pvisel6 - testiilet!

Saj6kaza Kozs6gi On at Sz6mviteli PolitikSja taftalmazla az Onkormiinyzat t6n
ntartSson a UAf 2014.01. 01. napi hatSlyosulSsi ddtummaladatait. Ezen torzskonwi

5t - kezdem6nyez6srirrkre a szakfeladati funkci6k megsz[1ntet6s6t, valamint az 0j korml
funkci6k tartalm5t ds nevez6s6t, Az eddigi gyakorlatt6l elt6r6en az
kolts6gvet6si szery - - adatait egy hat6rozatban szeretn6nk szab6lyozni.

Hat5rozati javaslat

zata Saj6kaza Kiizsdgi

T5rgv: Saj6kaza Kozsdgi

ttirzskiinyvi nyilvSntartSs5nak adatair6l

kormd nyzat torzskonyvi adata i na k m eg h at5 rozdsa

Saj6kaza Kozs6gi i zat K6pvisel6 - testr.ilete jelen hatSrozatSban Saj6kaza
Onkorm6nyzat torzskdnyvi Sntart5sdnak adattartalmSt az alSbbiak szerint hatdrozza meg:

1. Tdrzskiinyvi ala

'zdm: 726160
t5726t64-2-05

: 15726L64-841,L-321-05
615

i5tuma; 2010.01.01.
73s760

: Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat

3720 Saj6kaza, Pet6fi S6ndor u, 2.

KSH statisztikai szd
Stdtusz:
Torzskonyvi
AHTI azonosit6:

2. Megnevez6sr

Torzsalanyi alany

3. Cim:

4. Alaptev6kenys6g

Al lam hdztart5si sza(69azat: 841105
Helyi onkormdnyzatok 6s tdrsulSsok igazgatdsi
tev6kenys6ge

5. KormSnyzati funkti6:

011130 Onkormdpyzatok 6s dnkormdnyzati hivatalok jogalkot6 6s Sltalsnos igazgat5si
tev6kenyf6ge

013320 Kdztemet6 fenntartds 6s mfikodtet6s
013350 Az onkorfi5nyzati vagyonnal val6 gazdllkoddssal kapcsolatos feladatok
013360 Mds szeni r6sz6re v6gzett p6nzrigyi-gazd6lkod5si, ulzemeltet6si, egy6b

szolgSlta{6sok



04I23L Rovid idQtartamrl kozfoglalkoztatds
041232 Start-munka program - T6li kozfoglalkoztatds
04t233 Hosszabb id5taftamri kozfoglalkoztat5s
045120 Ut, aut6pSlya 6pit6se
045160 Kozutak, hidak, alagutak r.izemeltet6se, fenntaftdsa
051030 Nem vesz6lyes (teleptll6si) hullad6k vegyes (omlesztett) begyfijt6se, szSl

Strakdsa
064010 Kozvil6git6s
066020 VSros-, kozs6ggazdSlkoddsi egy6b szolgiiltatdsok
07403L CsalSd 6q n6v6delmi eg6szs6gugyi gondoz6s
096010 Ovodaiint6zm6nyi6tkeztetds
096020 Iskolai int6zm6nyi 6tkeztet6s
09L220 Koznevel6si int6zm6ny t-4. 6vfolyamSn tanul6k
osszefU ggd m fi kodtet6si feladatok
092L20 Koznevel6si int6zm6ny 5-8, 6vfolyamSn tanul6k
osszefUg 96 m fi kddtet6si feladatok
106020 Lak5sfenntartSssal, lakhatiSssal osszegfUgg6 ellStdsok

Ala kul6ssal kapcsolatos adatok:

Alapitds m6dja: jogel6d n6lkrili alakutds
AlapitSsddtuma: 1990,09.30.

Alapit6/l6tesit6 oki ratl jogszabd ly:

nevel6s6vel,

nevel6s6vel,

Kelte Azonosit6 adatai
20t4'02.77. egy6b l6tesit6 okirat Adatbejelent6s korm6nyzati funkci6 megad5sa miatt
2013.03,12. hat6rozat 16120t3.(IIL12,)
2010.10.12, egy6b l6tesitS okirat Alakul6 Ul6s jegyz6kdnyve
2007.0L.22" egy6b l6tesit6 okirat t12007 1L23.
1990.08.14. jogsz4bSly 1990, 6vi D0/. tcirv6ny

TovdbbS.utasitja T6th Abel 'jegyz(5t, hogy jelen m6dositdsok SWezet6s6t azonnal kezdem6ny ezze a
Magyar Allamkincst5rnSl.

Felel6sr T6th Abel jegyzl
Hat5rid6: azonnal

K6rem a T. K6pvisel6 - testulettcjl a hatdrozatijavaslat elfogad6sdt.

Saj6kaza, 2014.05. 20.



Saj6kaza Ktizs6g

Tirgyr Saj6kaza

Saj6kaza Kozs6g
hatdrozattal fogadta el
tulajdonSban 5l16
ellen6rz6s),
A Nonprofit Kft. rl
ellendrz6se. Ez6rr
m6dositds6t.

Egyben felhatalmazza a
ha lad6ktala nul 6rtesitse,

20L4. 6vi terv
Kft. 2012. 6vi

viSltozdsa miatt
a T" K6pviselS

EL6TERIEszTEs

6. napirendi pont tdrgyalis6hoz
nyza! K6pvisel6 - testiilet6nek 2014. mfjus h6 27.
napj5n tartand6 til6s6re

onkormdnyzat 20t4. 6vi bers6 ellen6rz6si terv6nek m6dositdsa

Tisz,telt K6pvisel6-testii let!

t K6pvisel5 tt612073. (XI. 27) szdm0 KT.
Saj6kaza Kozs6gi Onkormdnyzat
ellen6rz6s6t is. (szabdlyszerfis6gi

indokolt lehet a gazdasdgi tdrsasdg dtfog6
testrilett6l a tdrgyban hozott hltdrozat

- testrilete
taftalmazza

bev6teleinek

HATAROZATI JAVASLAT

T5rqy: Saj6kaza Kozs6gi kormdnyzat 20L4. 6vi bels6 ellendrz6si terv6nek m6dositdsa

Saj6kaza Kdzs6gi On
sz6m0 hatdrozatdnak 1.

gazdSlkoddsdnak 5tfog6
az i5nkormSnyzati tulajdonban 6l16 gazdasdgi tdrsasdg

Az ellen6rz6s c6lia, a
ata.
meg6llapi'tdsa, hogy

megfelel6en szabd i-€, 6rv6nyesrjlnek-e a
hatSrozatai 6s a vezet6i u

lyzgt Kdpvisel6 - testrilete a tdrgyban hozott 116/2013, (XL
imri mell6klet6t az alSbbiak szeriii m6dositja: ' - --' \- 27,)

a tdrsasdg gazdSlkoddsi tev6kenys6ge
hatillyos jogszab6lyo( a tulajdonos

- az ellen6rz6s id6pontjdig
Slyszeriis6gi ellencjrz6s

rya-munkaterv6sajegyz5v|tort6n6egyeztet6sszerintEllen6rz6si kaoacitdsrtrb. 10 szak6rt6i nip;

jegyz6t, hogy a jeren dont6srdr a bers6 eilen6rz6si vezet6t

Fefef6sr T6th Abet jegyz6
Hat5rid6: azonnal



Saj6kaza, 2014.05,20,



EL6TERJEszTEs

saj6kaza Krizs6e o" k"l;lilltrfl!ff,::E :tH:l;in'".n 2014.m5j u s h6 27 .
napj5n taftand6 iil6s6re

Targy: Saj6kaza Kci;zs6gi onkormdnyzat tulajdondban l6v5 I04, 105 6s 107 hrsz - 0
in gatla nok el idegen it6s6re tetL javaslat megtd rgya ldsa

Tisztelt K6pvisel6-testiilet! .

Saj6kaza K6zs6g OnkormSnyzat kepviselet6ben Nagy Jdnos jegyzS,valamint a Magyarorszdgi
Evang6likus Egyhdzat k6pvisel5 Baldzs Tibor l:lkip6s.ztor tggz. bo. o+, napjdn me!61apoo6Jt
kdtottek. Ezen megSllapodds szerint a tulajdonos dnkormSnyzat a tulajdonSbun- l6ud to+,
105 6s L07 hrsz I ingatlanokat, amelyeket az Evang6likus fgyhdz k6rp5udsk6ni
visszaig6nyelt, a jogszabSly szerint Stadja,
Azonban az ingatlanoll fdldkonyvi nyilv5ntartdsba tcirt6nS Stvezet6se nem tort6nt meg, lgy a
k6rd6ses ingatlanok tulajdonosa a Kdzs6gi onkormdnyzat. A hdrom sz6ban rorg6 inglflJn a
nemzeti vagyon r6szell6nt, az onkormdnyzat rizleti vagyonSnak r6sze, igy annak hasznositdsa
(hasznSltra b6rbe ad5sa, elidegenfit6se, stb...) a hatdiyos jogszabSlyot<] itt. az onkorm flnyzat
vagyonrendelete alapjiin tort6nhet,
A nemzeti vagyonr6l sz6l6 20Lt 6vi CXCVL tdrv6ny 11, S (13) bekezd6se aszerint nemzeti
vagyon ingyenesen .kiz:6rolag kozfeladat elldtdsa c6lj5b6l, a kozfeladat ellSt5sdhoz szriks6ges
m 6rt6kben hasznosithat6, va la m i nt adhat6 va gyon kezel6sbe,
Ugyanezen jogszabSly alapjdn kozfeladatnak minSsrjl: a jogszab6lyban meghatSrozott
Sllami vagy onkormSnyzati feladat, amit az arra kotelezeLtkozerdekbSl, jog-szab6lyban
meghatdrozott kovetelm6nyeknek 6s felt6teleknek megfelelve ,t6gez, ide6rivJa lakossdg
kozszolgSltatdsokkal va16 ellbtds6t, tovdbbA az itllam nemzetkozl szerzSd6sekben vdllalt
kd-telezetts6geib5l ad6d6 koz6rdekri feladatokat, valamint e feladatok elldtdsdhoz szriks6ges
infrastruktrira biztosit5sdt is,
A fentiekbSl kovetke,zik, hogy a t6rit6smentes tulajdonba adds (aj5nd6koz5s) nem
lehets6ges.
Az_ onkorm5nyzat rjzlerti vagyon6nak 6rt6kesit6s6re az Onkormdnyzat 812012. (VL 15.)
szlmu rendelet6nek (ia tovdbbiakban: vagyonrendelet) el5irdsai szerint kerrjlhet sor, A
vagyonrendelet 11, !i (2) bekezd6se szerint cinkormSnyzati vagyon kcir6be tartoz6
vagyont5rgy 6rt6kes.it6s6re 

_ forgalmi (piaci) 6rt6ken kenilhet sor, A forgalmi 6rt6k
m eg hatS ro zasara 6rt6kbecsl6s sord n megd I ra pftott 6ft6k az ir6nyad6.
A nemzeti vagyonr6l szolo 2071 6vi CXCVL tciru6ny 15, S szerint a jelen torv6ny
rendelkez6seibe ritkciztt szerzSd6s, m5s jogrigylet vagy rendelkez6s semmis,

HATAROZATI JAVASLAT

T5rqv: Saj6kaza Kozs;6gi Onkormdnyzdt tulaldonSban l6v6 IA4, 105 6s t07 hrsz - t
ingatlanok forgal mi 6rtdk6nek meghatSrozdsa



Saj6kaza Kozs6gi
hogy a Saj6kaza
ingbtlanok forgalmi;
6t6kbecsl6s eredm6n

Felel6s: StefSn L5szl6
Hat6rid6: szovegben

K6rem a T. K6pvisel6 -
Saj6kaza, 20L4. 05. 20r.

a hat6rozati javaslat elfogad6sdt.

rSnyzat K6pvisel6 - testrilete megb[zza Stefdn Litszl6 poigdrmestert,
;i Onkorm ttnyzat tulqjdondban l6v6 104, 105 6s I07 hrsz - t
r6nek meghat6rozSsa c6lj5b6l az 6rt6kbecsl6st k6szittesse er. Az
a K6pvisel6 - testrilet soron kovetkez6 rll6s6n terjessze el6.



EL6TERJEszTEs

saj6kaza Krizs{; o n r.olil;9l|.",1:J3,::,8 :tff#8i"* 2or4. mfj us h6 27 .
napj5n tartand6 iil6s6re

TSrgv: Varga Tibor tinkormSnyzati lakSs b6rlet6re vonatkoz6 k6relm6nek elbirdldsa

Tisztelt K6pvisel6-testii let!

Varga Tibor, a Saj6kazai Rend6rors hivat5s
k6relmet nyrijtott be a Tdncsics riti n6gyl
lakSsdval kapcsolatban. K6relm6nek f6nymdlol
Az cjnkorm1nyzati tulajdonban 5116 T6ncsics riti

HATAROZATI JAVASLAT

r o zata Varga 'l

elbir6l5s516l

T6rqy: Varga Tibor onkorm5nyzati lakds b6rlet6re vonatkoz6 k6relm6nek elbirdldsa

Saj6kaza Kozs6gi Onkormdnyzat K6pvisel6 - t
hogy Varga Tibor ( . ) sz5m alatti lakos
Tdncsics 0t t2. szdm alatti tSrsashdz foldszin
Egyben felhatalmazza a Stefdn Ldszl6 polgdrm

Felel6s: Stefdn Ldszl6
Hat5rid6: 2014......h6 ...,.. nap

K6rem a T. K6pvisel6 - testuilett6l a hatdrozatijavaslat elfogaddsdt.

Saj6kaza, 20t4.05. 20.



Fökönyvi kivonat 2013.01.01-2013.12.31                      2014.05.05   11:19

Cég neve   : Sajókazai Település Üz.Nonpr.           
Készítette : Adó-Kontír Kft.               

 Szla  Nyitóegyenleg       Tartozik       Forgalom       Követel Záróegyenleg        Megnevezés                                

 ----- ------------------- ------------------Â------------------ ------------------- ------------------------------------------

 ==============================================================================================================================

 0                   0,00T               0,00               0,00               0,00T Nyilvántartási számlák                    

 ==============================================================================================================================

 ==============================================================================================================================

 1             449 784,00T       5 885 297,00       1 406 441,00       4 928 640,00T Befektetett Eszközök                      

 ==============================================================================================================================

 14            449 784,00T         778 369,00         628 072,00         600 081,00T Egyéb berendezések, felszerelések, járm űve

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

 1411                0,00T         265 338,00               0,00         265 338,00T Üzemi gépek,berendezések (asztal.pály.1536

 1412                0,00T         513 031,00               0,00         513 031,00T Kisérték ű eszközök (asztalos pályázat 1636

 142           510 800,00T               0,00               0,00         510 800,00T Egyéb járm űvek                            

 149            61 016,00K               0,00         102 160,00         163 176,00K Egyéb berendezések, felszerelések, járm űve

 1491                0,00T               0,00          12 881,00          12 881,00K Üzemi gépek,berend.terv szerinti écs.(aszt

 1492                0,00T               0,00         513 031,00         513 031,00K Kisért.eszközök écs.(asztalos pályázat 153

 16                  0,00T       5 106 928,00         778 369,00       4 328 559,00T Beruházások, felújítások                  

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

 163                 0,00T         778 369,00         778 369,00               0,00T Pályázat 1536777130 (asztalos)            

 164                 0,00T       4 328 559,00               0,00       4 328 559,00T Pályázat 1642429011 (piactér,ravatalozó)  

 ==============================================================================================================================

 2             144 641,00T          25 834,00         144 641,00          25 834,00T Készletek                                 

 ==============================================================================================================================

 222            12 540,00T          25 834,00          12 540,00          25 834,00T Üzem- és f űt őanyagok                      

 227           132 101,00T               0,00         132 101,00               0,00T Egyéb anyagok                             

 ==============================================================================================================================

 3             248 562,00T      36 044 021,00      35 052 407,00       1 240 176,00T Követelések, pénzügyi eszközök és aktív id

 ==============================================================================================================================

 31                  0,00T       3 515 334,00       3 508 656,00           6 678,00T Követelések áruszállításból és szolgáltatá

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

 311                 0,00T       3 515 334,00       3 508 656,00           6 678,00T Belföldi követelések (forintban)          

 36              4 239,00T       1 168 571,00       1 172 810,00               0,00T Egyéb követelések                         

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

 3691            4 239,00T               0,00           4 239,00               0,00T Áfa átvezetés                             

 3692                0,00T           2 209,00           2 209,00               0,00T Eu átvezetési számla                      

 3693                0,00T       1 166 362,00       1 166 362,00               0,00T Fordított áfa                             

 38            233 098,00T      31 349 579,00      30 359 716,00       1 222 961,00T Pénzeszközök                              

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

 381            48 850,00T       4 385 316,00       4 405 226,00          28 940,00T Pénztár                                   

 3811           48 850,00T       4 385 316,00       4 405 226,00          28 940,00T Pénztár-számla                            

 3841          184 248,00T      23 109 263,00      22 099 490,00       1 194 021,00T Sajóvölgye Takarékszövetkezet             

------------------------------------------------------------------------------
Computer Mosaic KFT                                                    1.oldal



Fökönyvi kivonat 2013.01.01-2013.12.31                       2014.05.05   11:19

Cég neve   : Sajókazai Település Üz.Nonpr.           
Készítette : Adó-Kontír Kft.               

 Szla  Nyitóegyenleg       Tartozik       Forgalom       Követel Záróegyenleg        Megnevezés                                

 ----- ------------------- ------------------Â------------------ ------------------- ------------------------------------------

 389                 0,00T       3 855 000,00       3 855 000,00               0,00T Átvezetési számla                         

 39             11 225,00T          10 537,00          11 225,00          10 537,00T Aktív id őbeli elhatárolások               

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

 391                 0,00T           3 546,00               0,00           3 546,00T Bevételek aktív id őbeli elhatárolása      

 3913                0,00T           3 546,00               0,00           3 546,00T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevét

 392            11 225,00T           6 991,00          11 225,00           6 991,00T Költségek, ráfordítások aktív id őbeli elha

 3923           11 225,00T           6 991,00          11 225,00           6 991,00T Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb r

 ==============================================================================================================================

 4             842 987,00K      31 992 683,00      39 780 302,00       8 630 606,00K Források                                  

 ==============================================================================================================================

 41            644 876,00T       1 144 876,00       1 144 876,00         644 876,00T Saját t őke                                

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

 411           500 000,00K               0,00               0,00         500 000,00K Jegyzett t őke                             

 413                 0,00T       1 144 876,00               0,00       1 144 876,00T Eredménytartalék                          

 419         1 144 876,00T               0,00       1 144 876,00               0,00T Mérleg szerinti eredmény                  

 45            743 883,00K       8 152 946,00      15 787 348,00       8 378 285,00K Rövid lejáratú kötelezettségek            

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

 451                 0,00T         107 500,00       8 305 107,00       8 197 607,00K Rövid lejáratú kölcsönök                  

 4511                0,00T               0,00       8 117 607,00       8 117 607,00K Rövid lej,ÖNKORMÁNYZAT                    

 4512                0,00T         107 500,00         187 500,00          80 000,00K Egyéb rvid lejáratú kölcsönök             

 454           743 883,00K       8 045 446,00       7 482 241,00         180 678,00K Szállítók                                 

 4541          743 883,00K       8 045 446,00       7 482 241,00         180 678,00K Belföldi anyag- és áruszállítók           

 46            304 909,00K      15 236 529,00      15 331 620,00         400 000,00K                                           

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

 4621                0,00T       1 288 040,00       1 288 040,00               0,00T Személyi jövedelemadó                     

 4629          104 000,00K       1 202 000,00       1 289 000,00         191 000,00K Személyi jövedelmadó elsz.szla.           

 463                 0,00T       3 109 927,00       3 109 927,00               0,00T Költségvetési befizetési kötelezettségek  

 46310               0,00T         113 288,00         113 288,00               0,00T Egészségügyi hozzájárulás                 

 46312               0,00T         724 104,00         724 104,00               0,00T Nyugdijbiztosítási járulék 10%            

 46313               0,00T         289 642,00         289 642,00               0,00T Egészsb.járulék 4%                        

 46314               0,00T         217 232,00         217 232,00               0,00T Egbizt.járulék 3%                         

 46315               0,00T         108 616,00         108 616,00               0,00T Egbizt.munkaer őpiaci járulék 1,5%         

 46316               0,00T       1 656 045,00       1 656 045,00               0,00T Szociális hozzájárulás                    

 46317               0,00T           1 000,00           1 000,00               0,00T NAV késedelmi pótlék el őírása             

 464           203 909,00K       3 266 548,00       3 501 639,00         439 000,00K Költségvetési befizetési kötelezettségek t

 46410           9 000,00K         103 000,00         114 000,00          20 000,00K Egészségügyi hozzájárulás teljesítése     

 46412          54 273,00K         675 377,00         726 104,00         105 000,00K Nyugdijbizt.jár.pénz.teljesítése          

 46413          48 000,00K         574 490,00         615 490,00          89 000,00K Egbizt. és munkaer őpiaci jár.pénz.telj.   

 46414          92 636,00K       1 523 681,00       1 656 045,00         225 000,00K Szociális hozzájárulás pénz.telj.         

 46415               0,00T           1 000,00           1 000,00               0,00T NAV késedelmi pótlék                      

 4644                0,00T         389 000,00         389 000,00               0,00T NAV inkasszó                              

 466                 0,00T       2 170 984,00       2 170 984,00               0,00T El őzetesen felszámított általános forgalmi

 4661                0,00T         677 531,00         677 531,00               0,00T Beszerzések el őzetesen felszámított általá

 4662                0,00T         324 882,00         324 882,00               0,00T Arányosítással megosztandó el őzetesen fels

 4663                0,00T       1 166 362,00       1 166 362,00               0,00T Fordított áfa                             

------------------------------------------------------------------------------
Computer Mosaic KFT                                                    2.oldal



Fökönyvi kivonat 2013.01.01-2013.12.31                       2014.05.05   11:19

Cég neve   : Sajókazai Település Üz.Nonpr.           
Készítette : Adó-Kontír Kft.               

 Szla  Nyitóegyenleg       Tartozik       Forgalom       Követel Záróegyenleg        Megnevezés                                

 ----- ------------------- ------------------Â------------------ ------------------- ------------------------------------------

 4664                0,00T           2 209,00           2 209,00               0,00T Eu levonható áfa                          

 4671                0,00T         806 405,00         806 405,00               0,00T Fizetend ő általános forgalmi adó          

 4673                0,00T       1 166 362,00       1 166 362,00               0,00T Fordított áfa                             

 4674                0,00T           2 209,00           2 209,00               0,00T EU-fizetend ő áfa                          

 468             3 000,00T       2 197 834,00       1 970 834,00         230 000,00T Általános forgalmi adó elszámolási számla 

 469                 0,00T          26 220,00          26 220,00               0,00T Helyi adók elszámolási számla             

 4696                0,00T          26 220,00          26 220,00               0,00T Gépjárm űadó elszámolási számla            

 47            381 563,00K       7 400 824,00       7 349 661,00         330 400,00K                                           

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

 471           372 563,00K       7 299 208,00       7 241 045,00         314 400,00K Jövedelemelszámolási számla               

 4711          372 563,00K       7 299 208,00       7 241 045,00         314 400,00K Keresetelszámolási számla                 

 474             9 000,00K         101 616,00         108 616,00          16 000,00K Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetés

 4742            9 000,00K         101 616,00         108 616,00          16 000,00K Szakképzési hozzájárulás                  

 48             57 508,00K          57 508,00         166 797,00         166 797,00K Passzív id őbeli elhatárolások             

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

 482            57 508,00K          57 508,00         166 797,00         166 797,00K Költségek, ráfordítások passzív id őbeli el

 4821           57 508,00K          57 508,00         166 797,00         166 797,00K Mérlegfordulónap el őtti id őszakot terhel ő 

 49                  0,00T               0,00               0,00               0,00T Évi mérlegszámlák                         

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

 491                 0,00T               0,00               0,00               0,00T Nyitómérleg számla                        

 ==============================================================================================================================

 5                   0,00T      16 214 690,00          83 342,00      16 131 348,00T Költségnemek                              

 ==============================================================================================================================

 51                  0,00T       4 005 995,00          25 834,00       3 980 161,00T Anyagköltség                              

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

 5111                0,00T       2 165 335,00               0,00       2 165 335,00T Anyagktg.                                 

 5112                0,00T         876 931,00          25 834,00         851 097,00T Gk.üzemanyag ktg.                         

 5113                0,00T          19 500,00               0,00          19 500,00T Gomba alapanyag                           

 512                 0,00T         167 183,00               0,00         167 183,00T Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközö

 5123                0,00T          16 758,00               0,00          16 758,00T Munka-véd őeszköz                          

 513                 0,00T          31 291,00               0,00          31 291,00T Egyéb anyagköltség                        

 5131                0,00T          32 531,00               0,00          32 531,00T Nyomtatvány, irodaszer                    

 5132                0,00T          14 383,00               0,00          14 383,00T Tisztítószer-,eszközök                    

 5133                0,00T         682 083,00               0,00         682 083,00T Karbantartási anyag ktg.                  

 52                  0,00T       1 316 550,00          57 508,00       1 259 042,00T Igénybe vett szolgáltatások költségei     

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

 5211                0,00T          43 505,00               0,00          43 505,00T Szállítás-rakodás költségei               

 523                 0,00T         113 180,00               0,00         113 180,00T Karbantartási költségek                   

 525                 0,00T           8 000,00               0,00           8 000,00T Oktatás és továbbképzés költségei         

 526                 0,00T         102 688,00               0,00         102 688,00T Utazási és kiküldetési költségek (napidíj 

 5261                0,00T         163 481,00               0,00         163 481,00T Kiküldetési-,szállás ktg.                 

 5271                0,00T         546 000,00          42 000,00         504 000,00T Könyvelési dij                            

 52911               0,00T           7 400,00               0,00           7 400,00T Posta ktg.                                

 52912               0,00T          98 896,00           7 508,00          91 388,00T Telefon-,internet ktg.                    

------------------------------------------------------------------------------
Computer Mosaic KFT                                                    3.oldal



Fökönyvi kivonat 2013.01.01-2013.12.31                       2014.05.05   11:19

Cég neve   : Sajókazai Település Üz.Nonpr.           
Készítette : Adó-Kontír Kft.               

 Szla  Nyitóegyenleg       Tartozik       Forgalom       Követel Záróegyenleg        Megnevezés                                

 ----- ------------------- ------------------Â------------------ ------------------- ------------------------------------------

 5294                0,00T         104 000,00           8 000,00          96 000,00T Munka-,tüzvédelmi szolgáltatások          

 5295                0,00T          29 400,00               0,00          29 400,00T Kezelési költség                          

 5297                0,00T         100 000,00               0,00         100 000,00T Munkadijak                                

 53                  0,00T         178 397,00               0,00         178 397,00T Egyéb szolgáltatások költségei            

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

 5311                0,00T          23 900,00               0,00          23 900,00T Hatósági díjak(tulajdoni lap)             

 5314                0,00T           2 362,00               0,00           2 362,00T IM közzétételi dij                        

 5316                0,00T           7 000,00               0,00           7 000,00T Kamarai tagdij                            

 5321                0,00T         104 964,00               0,00         104 964,00T Bank ktg.                                 

 5331                0,00T          40 171,00               0,00          40 171,00T KGFB biztosítások                         

 54                  0,00T       7 241 045,00               0,00       7 241 045,00T Bérköltség                                

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

 541                 0,00T       7 241 045,00               0,00       7 241 045,00T Bérköltség                                

 55                  0,00T         780 182,00               0,00         780 182,00T Személyi jelleg ű egyéb kifizetések         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 551                 0,00T          32 334,00               0,00          32 334,00T Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személ

 553                 0,00T           3 023,00               0,00           3 023,00T Reprezentáció                             

 555                 0,00T          24 825,00               0,00          24 825,00T Munkába járás ktgtérítés alapján          

 556                 0,00T         480 000,00               0,00         480 000,00T Erzsébet utalvány                         

 557                 0,00T         240 000,00               0,00         240 000,00T Aegon,Otp nyugdijpénztár                  

 56                  0,00T       2 038 408,00               0,00       2 038 408,00T Bérjárulékok                              

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

 562                 0,00T         113 288,00               0,00         113 288,00T Egészségügyi hozzájárulás                 

 564                 0,00T         108 616,00               0,00         108 616,00T Szakképzési hozzájárulás                  

 565                 0,00T       1 656 045,00               0,00       1 656 045,00T Szociális hozzájárulás                    

 566                 0,00T         129 472,00               0,00         129 472,00T Termézsetbeni juttatás szja.              

 567                 0,00T          30 987,00               0,00          30 987,00T Táppénz 1/3 rész                          

 57                  0,00T         654 113,00               0,00         654 113,00T Értékcsökkenési leírás                    

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

 571                 0,00T         102 160,00               0,00         102 160,00T Terv szerinti értékcsökkenési leírás      

 5711                0,00T          12 881,00               0,00          12 881,00T Terv szerinti értékcsökkenés(aszt.pály.153

 572                 0,00T          26 041,00               0,00          26 041,00T Használatba vételkor egy összegben elszámo

 5721                0,00T         513 031,00               0,00         513 031,00T Kisérték ű eszközök (asztalos pályázat 1536

 ==============================================================================================================================

 8                   0,00T         310 249,00               0,00         310 249,00T Értékesítés elszámolt önköltsége és ráford

 ==============================================================================================================================

 86                  0,00T         310 249,00               0,00         310 249,00T Egyéb ráfordítások                        

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

 863                 0,00T           6 000,00               0,00           6 000,00T Mérlegfordulónap el őtt bekövetkezett esemé

 8632                0,00T           6 000,00               0,00           6 000,00T Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi ka

 867                 0,00T         302 370,00               0,00         302 370,00T Adók, illetékek, hozzájárulások           

 8672                0,00T          26 220,00               0,00          26 220,00T Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetéke

 8674                0,00T         276 150,00               0,00         276 150,00T Ráfordításként elszámolt le nem vonható áf

------------------------------------------------------------------------------
Computer Mosaic KFT                                                    4.oldal



Fökönyvi kivonat 2013.01.01-2013.12.31                       2014.05.05   11:19

Cég neve   : Sajókazai Település Üz.Nonpr.           
Készítette : Adó-Kontír Kft.               

 Szla  Nyitóegyenleg       Tartozik       Forgalom       Követel Záróegyenleg        Megnevezés                                

 ----- ------------------- ------------------Â------------------ ------------------- ------------------------------------------

 869                 0,00T           1 879,00               0,00           1 879,00T Különféle egyéb ráfordítások              

 8696                0,00T           1 879,00               0,00           1 879,00T Kerekítési különbözet                     

 ==============================================================================================================================

 9                   0,00T               0,00      14 005 641,00      14 005 641,00K Értékesítés árbevétele és bevételek       

 ==============================================================================================================================

 91                  0,00T               0,00      13 672 768,00      13 672 768,00K Belföldi értékesítés árbevétele           

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

 9124                0,00T               0,00      10 682 500,00      10 682 500,00K Helyi önkormányzattól kapott támogatás(Saj

 913                 0,00T               0,00       2 388 044,00       2 388 044,00K Vállalkozási tevékenység bevétele         

 9131                0,00T               0,00          20 846,00          20 846,00K Telefon továbbszámlázásának bevétele      

 9132                0,00T               0,00         581 378,00         581 378,00K Asztalos pályázat bevétele 1536777130     

 96                  0,00T               0,00           1 373,00           1 373,00K Egyéb bevételek                           

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

 969                 0,00T               0,00           1 373,00           1 373,00K Különféle egyéb bevételek                 

 9696                0,00T               0,00           1 373,00           1 373,00K Kerekítési különbözet                     

 97                  0,00T               0,00           3 362,00           3 362,00K Pénzügyi m űveletek bevételei              

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

 971                 0,00T               0,00           3 362,00           3 362,00K Kapott (járó) osztalék és részesedés      

 9712                0,00T               0,00           3 362,00           3 362,00K Egyéb kapott kamat                        

 98                  0,00T               0,00         328 138,00         328 138,00K Rendkívüli bevételek                      

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

 989                 0,00T               0,00         328 138,00         328 138,00K Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli b

 9894                0,00T               0,00         328 138,00         328 138,00K Asztalos pályázat azonosító:1536777130    

 ==============================================================================================================================

 Összesítés

                     0,00      90 472 774,00      90 472 774,00               0,00

         ----------------------------------------------------------------
         Mérlegszámlák összege           78 051 593,00      80 487 549,00

         Mérlegszámlák egyenlege                            -2 435 956,00

         Eredményszámlák összege         16 524 939,00      14 088 983,00

         Eredményszámlák egyenlege       -2 435 956,00

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

------------------------------------------------------------------------------
Computer Mosaic KFT                                                    5.oldal
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1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Sajókazai Nonprofit Kft. 2012. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális
kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően,
a piaci igényekhez igazodóan működjön.

A Sajókazai Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül
nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2013. január 01. - 2013. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2013.
december 31.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles könyvvizsgálói
képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, tagsági igazolványának
száma: Dr.Miskolci Katalin bejegyzett könyvvizsgáló nyilvántartási száma:MKVK 001854.

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.4. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt
nyilvánosságon túl a Sajókazai Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen
is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe:
3720 Sajókaza, Petőfi utca 2

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Sajókazai Nonprofit Kft. kialakított számviteli
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

Sajókaza, 2014. április 30.
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2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Sajókazai Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós
és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Sajókazai Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót
készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Sajókazai Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind
az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2014.03.31.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben
az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek,
- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített
módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.
Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Sajókaza, 2014. április 30.
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Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely
a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon
túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez
képest nem történtek.

2.9. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint
történik.

2.10. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Sajókazai Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.11. Valós értéken történő értékelés

A Sajókazai Nonprofit Kft. a valós értéken történőértékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési
különbözetet nem tartalmaz.

2.12. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.13. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

01. A. Befektetett eszközök 450 4 929 4 479

02. I. Immateriális javak 0 0 0

03. II. Tárgyi eszközök 450 4 929 4 479

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

05. B. Forgóeszközök 385 1 486 1 101

06. I. Készletek 145 26 - 119

07. II. Követelések 7 237 230

08. III.Értékpapírok 0 0 0

09. IV. Pénzeszközök 233 1 223 990

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11 10 -1

11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 846 6 425 5 579

12. D. Saját tőke - 645 -3 081 -2 436

13. I. Jegyzett tőke 500 500 0

14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0

15. III.T őketartalék 0 0 0

16. IV. Eredménytartalék 0 -1 145 -1 145

17. V. Lekötött tartalék 0 0 0

18. VI. Értékelési tartalék 0 0 0

19. VII.Mérleg szerinti eredmény -1 145 -2 436 -1 291

20. E. Céltartalékok 0 0 0

21. F. Kötelezettségek 1 433 9 339 7 906

22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 1 433 9 339 7 906

25. G. Passzív időbeli elhatárolások 58 167 109

26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 846 6 425 5 579

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben,
százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

I. Értékesítés nettó árbevétele 11 186 13 673 22.23

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00

III. Egyéb bevételek 1 1 0.00

IV. Anyagjellegű ráfordítások 4 481 5 417 20.89

V. Személyi jellegű ráfordítások 6 788 10 060 48.20

VI. Értékcsökkenési leírás 148 654 341.89

VII. Egyéb ráfordítások 921 310 -66.34
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -1 151 -2 767 - 140.40

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 6 3 -50.00

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00

B. PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE 6 3 -50.00

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -1 145 -2 764 - 141.40

X. Rendkívüli bevételek 0 328 100.00

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0.00

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 328 100.00

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1 145 -2 436 - 112.75

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00

F. ADÓZOTT EREDMÉNY -1 145 -2 436 - 112.75

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 145 -2 436 - 112.75

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően.
A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz Előző időszak
(%)

Tárgyidőszak
(%)

Befektetett eszközök 53.19 76.71

Immateriális javak 0.00 0.00

Tárgyi eszközök 53.19 76.71

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00

Forgóeszközök 45.51 23.13

Készletek 17.14 0.40

Követelések 0.83 3.69

Értékpapírok 0.00 0.00

Pénzeszközök 27.54 19.04

Aktív id őbeli elhatárolások 1.30 0.16

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 4.7 nap,
a tárgyévben 0.7 nap volt.

Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a működés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem
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számítható, ha nem volt árbevétel, a készletek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 2,436 EFt értékkel, 377.7 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett
tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett
tőke változására.

Kötelezettségek dinamikája

A Sajókazai Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 7,906 EFt értékkel, 551.7 %-kal növekedtek.
Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem
számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 990 EFt értékkel, 424.9 %-kal növekedett.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható,
ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.17, a tárgyévben
0.16 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított
arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy
a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 28.4 %,
a tárgyévben 22.7 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az előző évben és
a tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben
0.27, a tárgyévben 0.16 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.
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A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem
számítható, ha a kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 2.5 %-a teljesíthető.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az összes kinnlevőségét realizálná, akkor kötelezettségeinek mekkora
hányadát tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapján. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy
a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 15.6 %-ban fedezték
a kötelezettségeket.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható,
ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 249 napi árbevétel
nyújtana fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a kötelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a működés egy naptári napjára jutó
árbevételhez. Nem számítható, ha nincs tárgyévi árbevétel, a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény
értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 11,193 EFt, a tárgyévben 14,005
EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 2,812 EFt értékkel, 25.1 %-kal növekedett.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített
adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 11,186 EFt, a tárgyévben 13,673 EFt
volt. Az árbevétel az előző évhez képest 2,487 EFt értékkel, 22.2 %-kal növekedett.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem
számítható, ha az előző évi adat nulla.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 31 EFt, a tárgyévben 38 EFt volt.
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A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -1,145 EFt, a tárgyévben -2,436 EFt volt. Az előző évhez képest
a mérleg szerinti eredmény 1,291 EFt értékkel csökkent.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel,
a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása
bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Sajókazai Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl
- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes
eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem
változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl
- nem változtak.

4.4. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Sajókazai Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.5. Befektetett eszközök
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Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban
terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

4.6. Forgóeszközök

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál
hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.7. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása
Tőkeelem 1000HUF Előző

időszak
Tárgyidőszak Változás

Jegyzett tőke 500 500  

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0  

Tőketartalék 0 0  

Eredménytartalék 0 -1 145 -1 145

Lekötött tartalék 0 0  

Értékelési tartalék 0 0  

Mérleg szerinti eredmény -1 145 -2 436 -1 291

Saját tőke összesen - 645 -3 081 -2 436

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

4.8. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati
vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem
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került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése
átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb
kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

4.9. Passzív időbeli elhatárolások

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Sajókazai Nonprofit Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében
tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel,
az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Sajókazai Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken
túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Sajókazai Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban
nem élt.

5.4. Bevételek

A Sajókazai Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
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Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző év

1000HUF %
Tárgyév

1000HUF %

Árbevétel 11 186 99.9 13 673 97.7

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 1 0.0 1 0.0

Pénzügyi műveletek bevételei 6 0.1 3 0.0

Rendkívüli bevételek 0 0.0 328 2.3

Bevételek összesen 11 193 100.0 14 005 100.0

Kapott támogatások bemutatása

A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői az alábbiak: 

Végleges jelleggel kapott támogatások
Támogatás (1000HUF) Kapott

Összeg
Felhasználás

korábbi tárgyévi
Rendelkezésre

álló összeg

Önkormányzati 0 0 0 0

Központi 0 0 0 0

Nemzetközi 0 0 0 0

Más gazdálkodótól kapott 328 0 328 0

Összesen: 328 0 328 0

Visszatérítendő kapott támogatások
Támogatás (1000HUF) Kapott

Összeg
Felhasználás

korábbi tárgyévi
Rendelkezésre

álló összeg

Önkormányzati 0 0 0 0

Központi 0 0 0 0

Nemzetközi 0 0 0 0

Más gazdálkodótól kapott 0 0 0 0

Összesen: 0 0 0 0

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Sajókazai Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző év

1000HUF %
Tárgyév

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 4 481 36.3 5 417 32.9

Személyi jellegű ráfordítások 6 788 55.0 10 060 61.2

Értékcsökkenési leírás 148 1.2 654 4.0

Egyéb ráfordítások 921 7.5 310 1.9
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Ráfordítás-kategória Előző év
1000HUF %

Tárgyév
1000HUF %

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0

Rendkívüli ráfordítások 0 0.0 0 0.0

Ráfordítások összesen 12 338 100.0 16 441 100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása
Költségnem Előző év

1000HUF %
Tárgyév

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 4 481 39.2 5 417 33.5

Személyi jellegű ráfordítások 6 788 59.5 10 060 62.4

Értékcsökkenési leírás 148 1.3 654 4.1

Költségnemek összesen 11 417 100.0 16 131 100.0

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Sajókazai Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak
bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása
nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Előző

időszak
Tárgyidőszak

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 4 5

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető,
az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:
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Bérköltség alakulása
1000HUF Előző

időszak
Tárgyidőszak

Bérköltség 4 794 7 241

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti
bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása
Jogcím (1000HUF) Kifizetések

Reprezentáció 3

Erzsébet utalvány 480

Aegon,OTP nyugdijpénztár 240

Munkábajárás 57

Összesen: 780

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Sajókazai Nonprofit Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot,
a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem
került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem
állt fenn.

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendőa megbízható
és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Sajókaza, 2014. április 30.
A gazdálkodó
képviselője

P.h.
Sajókazai Nonprofit Kft.                                                        Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

23825945-2-05
Miskolci Törvényszék                              
05-09-023638

Sajókazai Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
3720 Sajókaza, Petőfi utca 2

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Sajókaza, 2014. április 30.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Sajókazai Nonprofit Kft.                                                        Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

23825945-2-05
05-09-023638

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 11 186 13 673

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

III. Egyéb bevételek 1 1

IV. Anyagjellegű ráfordítások 4 481 5 417

V. Személyi jellegű ráfordítások 6 788 10 060

VI. Értékcsökkenési leírás 148 654

VII. Egyéb ráfordítások 921 310

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

-1 151 -2 767

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 6 3

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

B. PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 6 3

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) -1 145 -2 764

X. Rendkívüli bevételek 0 328

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 328

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) -1 145 -2 436

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) -1 145 -2 436

!XIII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0

!XIV. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 145 -2 436

Sajókaza, 2014. április 30.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

23825945-2-05
Miskolci Törvényszék                              
05-09-023638

Sajókazai Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
3720 Sajókaza, Petőfi utca 2

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Sajókaza, 2014. április 30.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Sajókazai Nonprofit Kft.                                                        Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

23825945-2-05
05-09-023638

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 450 4 929

02. I. Immateriális javak 0 0

03. II. Tárgyi eszközök 450 4 929

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok) 385 1 486

06. I. Készletek 145 26

07. II. Követelések 7 237

08. III.Értékpapírok 0 0

09. IV. Pénzeszközök 233 1 223

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11 10

11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 846 6 425

12. D. Saját tőke (13-19. sorok) - 645 -3 081

13. I. Jegyzett tőke 500 500

14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0

15. III.T őketartalék 0 0

16. IV. Eredménytartalék 0 -1 145

17. V. Lekötött tartalék 0 0

18. VI. Értékelési tartalék 0 0

19. VII.Mérleg szerinti eredmény -1 145 -2 436

20. E. Céltartalékok 0 0

21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok) 1 433 9 339

22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 1 433 9 339

25. G. Passzív időbeli elhatárolások 58 167

26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) 846 6 425

Sajókaza, 2014. április 30.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



1. oldal, cisszesen:

Stef6n Ldszl6

Telefonon tort6nt megbesz6l6$tinkre hivatkozva tdj6koztatom, hogy a saj6kazai polgdrmesteri Hivatalmunkav6delmi 6s trlizv6derlmifgladataira ajdnlatunk 10.o00,- r:t/h6+6fa,amely a kozlmunkiisok
alkalmazdsdval kapcsola,:l: 

:.1iid.y.i 
feladatok elldtdsdt is magdban foglalja azzal afelt6tellel, hogyamennyiben havonta l-neiltobb alkalomnral kella kozmuntasotatoktatni, az kiilon kerijlkiszdm lAz1sraazal;ibbi dijakkal:

- munkavddelmioktatdq: 5.000,_ FLf ora+6fa,
- tfizv6delmi oktatiis: 5.000,_ Ft/orit+6fa.

(tikolts6g az ApEIH dltdl meghatdrozott r.izemanyag iirakkal.

Udviizlettel:

Stefdn Mih5lyn6,

3792 Saj6biSbony, Gydrtelep
tel.: +36-46-549-330
fax: +36-46-549-331
mobil: +36/30-967-9209
e-mail: gstefan@pqj1s94,!-onlirre.hu

ESET NOD32 Antivirus - Vfrusdefinici6s adatblzis: 8244 (20130419)

Azizenetet az ESET NOrD32 Antivirus ellen6rizte.

http:i/www.eset.hn

2014.05.27.



l\,"jZ_:;, "v,4"

PAJZS "94''
Bi ztonsiigtcchnikai S zolgSltatd 6s Keresk cdelm i Kft .

Levelcim: 3792 Saj(fihbony, pf. 12
Telefon: (46) 449-213 Fax: (46) 549-331

E-rnail : gstefan@)paj 2s 94. t-onl in e. hLr

:i

Ikt. *r.: 5.i'

saj 6 kaza Kiizs6gi 6nko rm r{ ny z^t p orgdrmesteri Hivata la

Stefrin L:iszl6 {Ir
polgi{rmester

Sai6kaza
Petlft ut 2
372A

Email : kaza. polgarmester@parisat. hu

T6rgy; ArajAnlat munkav6delmi ds tijzvddelemi munk6ra

Tisztelt Polgf, rmester Ur!

Hivatkozva a20L4.iprilis 23-intoft6nt szemdlyes megbeszeldsrinkre, munkav6delmi 6s tiiz-
vddelmi szolgilltaths teniletdn - figyelembe vdve a megbeszdldsen fblmeriilt ujabb inform6ci-
okat- az alibbi 6ral6nlatot adjuk:

Sajokazai Polgilrmesteri Hivatal: 55.000 Ft+ Afa lho, mely tartalmazzaa kozmunkdsok al-
kalmazftshval kapcsolatos munkavddelmi es tiizvddehni feladatok ell6t6s6t is.

Sajokazai Nappali Szociflis K6zpo:nt: 5.000 Ft+Afalh6

Sajokazai Napkozi otthonos Ovoda: 5.000 Fr+ Na/h6

Radvanszky B6la Kulturhaz ds Konyr.t6r: 5.000 Ft+ [pu7n6

\red6noi szolgAlar: 5.000 Ft+ Afa/h6

Balassi Bdlint Altaldnos Islcola: 5.000 Ft+Aft/ho

Sajobdbony, 201 4. m6jus 05.

.r*i ri,,.j
Stetbn Mih6lyne

rigyvezet6

i 11*i
>,
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