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K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin
megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l

Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

Jelen vannak: polg6rmester
alpolgilrmester
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
teleptl6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6

Stefiin L6szl6
Dr. Czenke Antal
Hegedtisn6 Petkovics Katalin
Izs6 Prll
Kis Krlroly
Ifi. Srirossy Srlndor
Solt6sz Lajosn6

Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag
Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6
He gedris G6bor megbizott intezmlnyv ezeti|

Steffn Lfszl6 noleirmester tisztelettel kdszcinti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a
k6pvisel6-testtilet hatdrozatkdpes, mivel a tdrv6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pvisel(5b617 f6
jelen van. Javaslatot tesz Solt6sz Lajosne telepiil6si k6pvisel6 6s Silrossy Srindor telepiil6si
k6pvisel6 jegyzokdnyv hitelesit<inek tdrt6n6 kijekil6s6re, megk6rdezi 6ket, villlaIjlk-e a
j e gyz6kcinyv hite le s it 6i me gbizilst?

Solt6sz Laiosn6 6s Sdrossy Sindor telepiil6si k6pvisel6k kijelentik, megbiz6suk eset6n
v6llaljak a feladatot.

Steffn Ldszl6 pole6rmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Solt6sz Lajosn6 teleptil6si k6pvisel6 jegyz6kdnyv hitelesit6 megbizdsdval?

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kcizli, nem vesz r6szt a
szavaz6sban.

A k6nvisel6-testiilet 6 igen, 1 f6 nem szavazott szavazatlal Solt6sz Lajosn6 teleptil6si
k6pvisel6t jegyz6kdnyv hitelesit6nek kijel6li.

Stefdn Ldszl6 polsfrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Silrossy S6ndor telepiildsi k6pvisel6 jegfiz6kdnyv hitelesito megbiz6s6val?

Sdrossv Sdndor telepiil6si k6nvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazdsban.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen, I fo npm szavazott szavazattal Siirossy S6ndor teleptil6si
k6pvisel6t jegyz6kdnyv hitelesit6nek k[ljekili.



Stefdn Lriszl6 nolsdrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat. Elmondja,
egy napirendi ponttal kieg6szfti a meghfv6ban szerepl6 pontokat. A Nonprofit Kft. iigyv"""i6i
pfiIyazataftl a mai testtileti iil6sen ddnt6st kell hozni, javasolja, hogy els6 napirendipontk6nt
targyaliik az igyvezet6 szem6ly6nek kiv6lasztdsdt. A napirendi pont megtargyaldifura z6t
til6st rendel el. Megkdrdezi, van-e valakinek tovdbbi kieg6szft6se, javaslata a napirendi
pontokkal kapcsolatosan? Megilllapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iLes napirendi
pontjaival kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogJd6sara.
Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6srir6l. Meg dllapitja, a
szavazdskor 7 fi! k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 7 igenszavazattal az alilbbinapirendet hagyta j6v6:

1. Nonprofrt Kft. tigyvezeto igazgat6i rill6shely betdlt6s6re be6rkezett p6ly6zatok elbir6l6sa
Ea.: Stefdn Liszl6 polgirmester

2. A Mricsony kdzponttal fenntartott krirzeti orvosi iigyelet mrikridtet6s6re kifrt phlyiuatra
be6rkezett aj 6nlat elbir 6I6sa

Ea: Stefdn Lhszlil polgdrmester

3. A20l4.6vi nyriri szoci6lis gyermek6tkeztet6sre belrkezett furajfinIatokelbir6l6sa.
Ea: Stefin Li,szl6 polgdrmester

Inditvinyok, javaslatok

Zdrt illds utdn a testiileti illds nyilt illiskdntfolytat6dik

2.napirendi pont mestirsvalisa

Stefdn Ltszl6 noledrmester elmondja, hogy Mricsony Onkorminyzata a kdrzeti orvosi
iigyelettel kapcsolatban kdzbeszerzi eljfr6st indftott el. Egyetlen arajinlat lrkezett be a
megadott hataridlre. A be6rkezett arajdnlat alapjin a 8fu616 Bizotts6g javaslatot tett annak
elfogad6sara. Sajnos az eddigi 10 milli6 forinV6v helyett 14 milli6 forint/6ves ajfunlat firkezett.
Amennyiben valamelyik dnkorminyzat nem fogadj a eI az ajinlatot, rigy saj6t mag6nak kell
megszervezni az orvosi tigyelet mtikcid6s6t.

Kis Kdrolv telepiil6si k6pvisel6 megkdrdezi, van-e m6s alternatfva, mint Mricsony?

Stefiin Ldszl6 polgdrmester vSlaszol, a k<izelben csak Kazincbarcika lehetne, de ott nem
fogadjrlk Saj6kazrit. A tdbbi 6rintett is fgy van ezzel. Volt egy m6sik csapat is, de 6k
visszavontik az ajanlatukat. Sivak doktor a rudabrlnyai k<jrzetben is megsziinteti az igyelet
mtikcid6s6t.

Steffn Liszl6 poleirmester Javasolja, mivel mris lehet6s6g sajnos nincs, javasolja, hogy a
k6pvisel6 testtilet fogadja el a Bfrril6 Bizotts6g javaslat6t, az egyetlen be6rkezett furajdnlatot a
k<izponti orvosi tigyelettel kapcsolatban. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,
javaslata, kieg6szit6se a ktjrzeti orvosi iigyeletre vonatkoz6 arujdnlattal kapcsolatosan?



Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szft6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket,
szavazzanak a be6rkezett inajdnlat elfogad6s6r6l a Bir6l6 Bizotts6g javaslata alapjtn.
Meg6llapitja,aszavaz6skor 7 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen - | tart6zkod6s - 0 nem szavazattal az alibbihatdrozatothozta:

Tfrsv: A k<izponti orvosi iigyelet mrik<idtet6sercbelrkezett irajfunlatok elbfr6l6sa

Saj6kaza Kcizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6 - testtilete a kdzponti orvosi iigyelet ellitfusira
be6rkezett egyetlen egy fuajdnlatot ad6 D.D.Z.- MED Kft. -6ltal adottajhnlatot elfogadja
E gyb en fe lhatalma zza a p olgftrme stert, ho gy az e zzel kap c so lato s szerul ddst alfuirj a.

Hatririd6: azowral
Felel6s : Stefan LdszI6 polgrirmester

2. napirendi pont megtfrgyaldsa

Stef6n Lriszl6 poledrmester elmondja, hogy a ny6ri gyermeketkeztetesre hiirom irajhnlatot
kdrt. A bedrkezett ajanlatokat az alilbbiak szerint ismerteti:

Polimer Szolg6ltat6 Kft (Kazincbarcika Szent Fl6ririn tdr 2.)
- nydri gyermek6tkeztet6s 478 f6 X 44 nap : 21. 032 adag

T6kert Panziil 6s 6tterem (Miskolc Bocskai u. 34.)
- nyriri gyermek6tkeztetls 478 f6X 44 nap:21. 032 adag

Siirhfz 2005Kft. (Miskolc Meggyesalja u. 1.)

- nyriri gyermek6tkeztet6s 478 f6X 44 nap:2L 032 adag

440 Ftladag

600 FVadag

580 Ft/adag

Az etkeztet6s kdlts6gdt terheli m6g egy 25 ezer forintos 6sszeg, amelyet j6t6kok v6srirl6sra
kell k<jlteni. Amennyiben min6s6gi kifog6s menil fel az 6tellel kapcsolatb art, a szerz6d6st, fel
fogjrik bontani. Az illet6kesek fokozottabban fognak figyelni az etel min6s6g6re, mivel az
elmrilt 6vben t<irt6nt n6h6ny jelz6s, ami alaptalannak bizonyult. Javasolja, hogy a
legkedvez6bb ajanlatot fogadja el a k6pvisel6 testiilet, amit jelen esetben a Polimer
Szolg6ltat6 Kft. adott. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se
az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rdds, javaslat, kieg6szft6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6srir6l.
Meg6llapitj a, a szavaztiskor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

Ak6nvisel6-testiiletTigenszavazattalazalilbbihatirozatothozta:

Tdrey: A nyriri gyermek6tkeztet6sre kapott 6rajrinlatok elbir6l6sa



Saj6kaza Kdzs6g OnkormanyzatKepvisel6 - testiilete abelrkezeft ajrlnlatok k<izi.il - a nyfui
gyermek6tkeztet6sre a legkedvezlbb arajinlatot ad6 Polimer Szolgrlltat6 Kft-6ltal adott
ajrinlatot fogadja el.
Egyben felhatalmazza a polgfumestert, hogy a Polimer Kft. - vel (3702 Kazincbarcika Szent
Fl6rian t6r 2.) a 2013. 6vi nyriri gyermek6tkeztet6sre vonatkoz6, 20l4junius 30 napj6t6l -
2 0 1 3 . augus ztus 29 . napj 6i g tart6 id6tartami g sz6l6 szerzldest me gk<l s se.

Hatdrid6: azonnal
F elel6s: Stefan L6szl6 polg6rmester

Inditvinvok. i avaslatok mestdrwalfsa :

Stefdn Lfszl6 poleirmester ismerteti Balins Tibor evang6likus lelk6sz level6t a R6k6czi riti
ketto ingatlannal kapcsolatban, elmondja, tiz 6v lett volna az egyhdz szfir'rftra, hogy a
ftjldhivatalban 6tirassrik. Elmondja, hogy az elmrilt testiileti iildsen megszavazott napelemes
rendszer ki6pit6s6vel kapcsolatos pillyinatot sajnos nem tudj6k beadni, mivel M
intdzmenyeket 6s a kdzvilfugft6st nem lehet dsszevonni. A h6szigetel6ssel kapcsolatos
pSlyinat megy tovribb. Elmondja, hogy az rij 6voda 6pit6s6t az elnyert pilyir:ati cisszegb6l
nem lehet befejezni. K6ri a k6pvisel6 - testtilet hozziljarulilsdt a phlyazati fon6sb6l nem
ftnanszirozottmunkrllatokelv6gzeslhez,anyagif edezetbirtosithsixa.
Legfontosabb a kerit6s elk6szft6se lenne, de a csepeg6 6s a bels6 t6rburkol6 sem fert bele a
pillyinat kdlts6gvet6s6be. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kiegeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megrillapitja, tovdbbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6srlr6l. Megrillapitja, a szavazdskor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

Ak6pviseld-testiiletTigenszavazaltalazalilbbihatinozatothozta:

Tirw: K6pvisel6 testtileti hozzilfirulils az ttj 6voda munk6latainak befejezesehez valo
hozzhjarulils

Saj6kaza Kcizs6g Onkormanyzatl(6pvisel6 testiilete rigy drintdtt, hogy az EMOP-4.3 .llNlI-
2012-0022 azonosit6 sziimri ,,Ovodafejleszt6s Saj6kaza k<lzs6gben" elnevezlsii pillyazat
keretein beli.il 6piilt rij 6voda pfulyizati kdlts6gvet6sb6l nem frnanszirozott munk6latait (kerit6s
).be kivanjafejezni. A munk6latok befejez6slhez sziiks6ges anyagi forr6st aNapkdziotthonos
Ovoda krilts6gvet6s6b6l biztositja.

Hatirid6: azornal
Felel6s: Steflin Ldszl6 polgrirmester

Stefiin Lfszl6 polsdrmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kiegeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvriny
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a k6pvise16 - testtilet til6s6t beziqa.
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ifi. Sdrossy Sdndor
j egyzfikd nyv hitelesitf


