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K6sziilt: SajSkaza Kcizs6gr Onkormanyzat kfipviselci-testiiletlnek 2014. jrilius 07. naplan
megtartott rendkiviili nllt iil6s6rcil

Az iil6s helve: Polgilrmesteri Hivatal tan6cskoz6tenne

Jelen vannak: polg6rmester
alpolgiirmester
telepiil6si k6pvisel6
telepril6si k6pviselci
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pviselci

Stefiin Lilszlo
Dr. Czenke Antal
Hegedrisn6 Petkovics Katalin
Kis K6roly
Ifi. Sirossy Sdndor
Solt6sz Lajosn6

Meehivottak: Phsztor J6zsef bizottshgtr ktiltag
Juhilsz Lhszl6n1 intlzmlnw ezeto

Stefin Lriszl6 pols{rmester tisztelettel k<iszonti az iil6r;en megjelenteket, megilllapitja, a
k6pvisel6-testtilet hatitrozatk5pes, mivel a trirv6nyesen mergv6lasztott 7 f6 k6pviselcib6l 6 fti
jelen van. Javaslatot tesz Kis Krlroly telepiil6si k6pvisel6 6s Sarossy Siindor telepril6si
k6pvisel6 jegyzlkonyv hitelesit6nek tort6n6 kijelol6s6re, megk6rdezi lket, v6llaljrlk-e a
j e gyz6konyv hitel es it 6i me gb iz6st?

Kis Kr[rolv 6s Sdrossv Sfndor teleptil6si k6pvisel6lf kijelentik, megbiziisuk eset6n
viilaljik a feladatot.

Stefiln Lriszl6 poletrmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Ki s Kriro I y tel epiil 6s i k6pvi s el 6 j e gyz6konyv hitel e sit 6 me p;bizfusitv al?

Kis Kdrolv telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, koz:li, nem vesz rlszt a szavazfusban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Kis Krlroly telepiil6si k6pvisel<it
jegyz1konyv hitelesit6nek kij ekili.

Stefiin Ldszlt6 pole{rmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavtuzanakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
Siirossy Stlndor telepiil6si k6pviselci jegyz6konyv hitelesit6 megbizdshval?

Sirossv Sdndor telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelentt be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazisban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, I fci nem szavazott szavazattal Siirossy Srlndor telepril6si
k6pvisel6t jegyz6krinyv hitelesit6nek kijelcili.

T6th Abel jegyz1



Stefi{n Lriszl6 polefrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat. Elmondja,
egy napirendi ponttal szeretne kieg6sziti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Harmadik pontk6nt az EMOP-4.3.I1A-LL-20I2-022 azonosit6 szinnu pily*uthoz tartoz6
eszkozbeszerz6ssel kapcsolatos 6raj6nlatok elbir6l6s6t javasolja elfogadni. Megk&dezi, van-e
valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan?

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 javasolja, hogy negyedik
testiileti iil6sen targyaljilk meg a civil szervezetek szitmfra
b e6rkezett p 6ly inatok alapjan.

napirendi pontk6nt a mai
adhat6 tilmogat6sokat, a

Stefiin Liszlti polgdrmester ci is egyetlrt ezzel, meg!&d,ezi van-e valakinek tovribbi
kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Megilllapitja, tovibbi javaslat,
kieg6szit6s az til6s napirendi pontjaival kapcsolatosan nem hangzoi el. Javaslatot tesz a
napirendi pontok elfogadilsiira. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az ismertetett napirend
elfogad6s6r6l. Megrlllapitja, a szavazhskor 6 fd k6pvisel6 v'an jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az aribbi napirendert hagyla j6v6:

l. A Saj6kazai Telepril6srizemeltet6 6s Szolg6ltat6 NonproFrt Kft. Alapit6 Okiratrlnak
m6dosit6sa

Ea.: Tt6th Abel jegyzl

2. AB-A-Z Megyei KormilnyhivatalaBo6l3l2gl4-2/20I4. szinnonkiadott torv6nyess6gi fel-
hiv6sriban fo glaltak meg!6r gyalilsa

Ea: Stefdn Lfszlil polgdrmester

3. Arajanlatok elbir6l6sa eszkrizbeszerz6ssel kapcsolato san azEMOP-4.3 .IlA-II-20I2-022
azo no sit6 szdm:6 p 6ly ilzatho z

Ea: Stefi[n Lhszl6 polgirmester

4. Civil szervezetek szitmitra adhat6 tilmogatds elbirillisa
Ea.: Stefiin L6szl6 polgfrmester

Inditvinyok, javaslatok

l.napirendi pont mestfrwalilsa

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy az igyvezet| szem6lyelben bekrivetkez ett v6ltoz6s miatt a
Nonprofit Kft A.lapit6 Okirat6t m6dositani kell. A Clgbir6silgon ennek 6tvezet6se 18 ezer
forintba kertil, ez6rt cllszeri a sziiks6ges valtoz6sokal:. egyszene v6grehajtani. A Kft.
elveszitette a lai.zhasznil jog6llfs6t, ez6rt az erre vonatkoz:6 bejegyz6st is t<irriltetni kellene.
Megvilltozna a Kft. neve is a Nonprofit kifejez6s kimaradna a clg neve Saj6kazai
Telepiil6stizemeltet6 6s Szolgriltat6 Kft. lenne. Tov6bb6 a brels6 ellen6rcik jeleztlk, az AIapit6
Okiratban szerepel, hogy a Kft. sziimviteli t<irv6ny szerinti beszrimol6j6t k<innyvizsg6l6nak
kell ellen6rizti. Erre azonban a t<irv6ny elSirds/i- figyelembo v6ve, nincs sztiks6g, ez6rt az erre



vonatkoz6 szovegreszt is indokolt lenne tor<ilni az Alapit6 Okiratb6l. K6ri a k6pvisel6ket a
hathr o zati j avasl ata el fo gadds iira.

ho:zz6sz6l, a nonprofit kifejez6s 6s a
kozhasznirsrlg kozott nincs <isszefiigg6s, nem javasolja, hogy a nonprofit st6tusz .1t inion. R
ko zhasznis 69o t kiil on tdrv6ny szab 6ly o zza, ezt k6rni kell ett volna.

Stefiin Ldszl6 pole6rmester javasolja, hogy a hathrozzrti javaslat els6 ponda az Alapit6
Okirat m6dosit6srin6l maradjon ki, a Kft. elnevez6se to,v6bbra is tartalmazza a nonprofit
kifejez6st. A 2. 6s 3. pontok pedig a hatfurozati javaslat szerint m6dosit6sra kertiljenek.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a Nonprofit Kft. Alapit6
Okiratrinak m6dosit6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szites
n9m hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak wz elhangzott javaslat elfogad6srir6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el6 -te stii I et : 6 i gen szav azattal az alhbbi hat6r o zatot hozta..

Tr[rsv: Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzat K6pvisel6 - testriilet6nek 7812014. (VII. 07.) sz6mi
hat|rozata a r7a Dul. (x[. r9.) szhmu KT. hat6rozat m6,ilosititsirdl
Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzatKepvisel6 - testtilete jelen hat6rozatilban a 170 l20IL (XU.
I9.) szinrfi KT. hatarozattal j6vrihagyott, Saj6kazai Telepiil6srizemeltet6 6s Szolg6itat6
Nonprofit Kft. Alapit6 Okirat6t az alilbbiak szerint m6dosilja:

l. Az Alapit6 Okirat 2. oldaliln a ,,T6rsas6got a c6gje gyzlkbe kilzhaszni szewezetkdnt
be kell jegyezni." szrivegr6sz tdrl6sre keriil.

2' Az Alapit6 Okirat 5. oldal6n a ,,T6rsas5g sziimviteli t<irv6ny szerinti besz6mol6
val6dis6g6t 6s jogszabrllyszerislget krinywi;zsgilloval kriteles ellenciriztetni.',
szov e gr 6,sz trjrl 6sre keriil.

Egyben felhatalmazza a f,iajdonos Onkorminyzat k6pviselet6ben eljar6 polgilrmestert az
alapit6 okirat m6do sit6s iira.
Hatfrid,6: azowral
Felel6s : Stefan I-inzlo polgiirmester

2. napirendi pont megtiirgvalisa

TOtn iUet igM elmondja, a B-A-Z Megyei Kormlnyhivatal t6rv6nyess6gi felhiv6st
bocs6tott ki a februrir 05. napjrin megalkotott rendelettel ka;pcsolatosan. Egyszer k6rt a testiilet
hatririd6 hosszabbit6st, de 07. 05-6n erre reagillni kellett volna. Elmondja, hogy 6t a jobbit6
sz6nd6k vezette a rendelet megalkot6s6n6l, de sajnos az nj rendelet nem 6llta ki a
torv6nyessdgprobhjht A seg6lyek utaliissal tort6n6 kifizet6s6t kozeln6gy h6napj av6gzlk, 6gy
Iittszlk, mrikodik. Ak6szp6nzes kifizet6s az Onkorminyzat:nak 600 ezer forintjaba kenil 6ves
szinten, plusz az 616 munkaer6. Ennek ellen6re sajnos a rendeletet hat6lyon kivtil kell
helyezni. AzLFT eset6ben k6t 6s f6llvigmtikridcitt, hogy a szolg6ltat6 fel6 utaltrik apenzt.
A lak6kornyezetrendezetts6g6nek probl6m6jriniil ugyan azt a szoveget irta le a rendelet. Int a
jogszabiiy. Keri, hogy a 312014.([.05.) szSmri onkormrinyrzati rendelet m6dosit6silt a
rendelet - tervezetben leirtak alaplfin fogadja el a k6pviselci-testtilet.

hatirozata a 170 /2011. (Xrl.19.\ szimrf KT.hatfurozat m6dositris6r6l



Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6nvisel6 meglterdezi, a k6pvisel6k hallottak-e a
miskolci kitelepit6sekr6l?

Stefiin Liszki polgdrmester villaszol, 6 m6g semmi konkr6t dolgot nem hallott, csak azt
hogy az egylk k6pvisel6nek mondtiik a nakosok a telepiil6sen, miszerint a polgarmester
nyilatkozott, hogy befogad mindenkit, aki a kozs6g;ben szeretne letelepedni. O ezt
hatitrozottan visszautasitja, 6 sehol sem tett ilyen kijelent6st.

Dr Czenke Antal alpoledrmester megtregyzi, ennek az:, a vesz6Lye, hogy az ott kapott 2
milli6 forintb6l itt tudnak ingatlant v6siirolni.

Heeediisn6 Petkovics Katalin javasolja, hogy a szocriflis ell6trlsokr6l sz6l6 rendeletet
m6dositsilk meg, rigy, hogy a leteleped6st megnehezitsek: az onnan kikijltozni szindekozok
szhmira. Aki onnan kiteleptl, 5 6vig ne kaphasson semmilyen ell6trlst.

f6th Abel iewz6 hozzhsz6I, azt el kell mondania, hogy ez teljess6ggel tdrv6nys6rt6, 6s nem
j avasolj a a rendelet lly en tfr gyl6 m6do sit6s6t.

Stefdn Lriszlf poleirmester Megk6rdezi, van-e valaldnek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se a Miskolcr6l kitelepitettek leteleped6sr6t lassft6 rendeletm6dositdssal
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6siir6l. Meg6llapitja, a szavazfuskor 6
f6 k6pvisel6 var:L jelen.

Stefi{n Lr[szl6 poledrmester hozz|fizi, egy vesz6lydt llstja ennek, hogy aki eddig villlalta,
hogy foly6szillina utalj6k a p6ru6t, az is keszp6ruben foga k6mi. A kifizet6sekhez egy
,,alegysdgel" kell odavezdnyelni, polgiirdroket 6s rend6r<iket. Annak idej6n a Kormrinyhivatal
a sajt6nak azt nyrlatkozta, hogy a rendelet torv6nyes. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a rendelet- m6dosit6ssal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a rendelet
- m6dosit6s elfogad6sadl atervezetbenmegltatfirozottak alapjan. Megrlllapitja, a szavazhskor
6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 4 igen- I tartozkodils - I nem szavazr.attal az alilbbirendeletet alkotta:

Sajrfkaza Kiizs6g Onkorminyzatkfipviseld-testiilet6nek gt2ll[.(Vll. 0S.) iinkormrinyzati
rendelete a p6nzbeli 6s term6szetben nyrijtott szocirilis rls egyes szem6lyes gondoskoddst

nyfjt6 ellitrisokrrfl szrfkf 312014. (II. 05.) Onkormrinyzati rendelet mrfdositishr6l

Sajokaza Kozs6g dnkormrinyzat K6pvisel6 - testiilete a szoci6lis igazgatisr6l 6s szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny 10. g (1) bekezd6s6ben, a 26. g-ban, a 32.g (3)
bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjiin, a Magyarorszilg helyi <inkorrnhnyzatair6l sz6l6
20II' 6vi CLXXXIX. tdrv6ny a 13. $ (1) bekezd6s 8. pontj6ban meghatiirozott feladatk<ir6ben
eljhrva, a krivetkez6ket rendeli el:

1.$

4



Hatilyht veszti a plnzbeli 6s term6szetben
gondoskod6st nyujt6 ell6trlsokr6l sz6l6 312014.
tov6bbiakban: Rendelet)
(1)5.$-a,
(2) 13. g (3) bekezd6se,
(3) 18. g (3) bekezd6s b) pontja,
(4)20.9-a,
(5) 23. $ (1) bekezd6s6ben az ,,(r) bekezd6sben meglratilrctzott,' szcivegr6sz

2.$

A rendelet 18. $ (3) bekezd6s6nek a) pontja hely6be a k<jvetkez6 sz<ivegr6 szlep:
,,a) 15. g (6) bekezd6s6ben me$tatilrozott eset 6ll fenn"

3.$

A Rendelet 22. S Q) bekezd6s6nek d) pontja hely6be a k<ivetkez6 szcivegr6 szlep:
,,d) hajl6ktalansdgi miatt nem k6pes a legaldbb napi egys;zeri meleg 6lkez6s6r6lm6s m6d6n
gondoskodni"

4.S

A Rendelet 1. g a k<jvetkez6 l/A $ - sal eg6sztil ki:
,,1/A s (l) A saj6kazaKozsegben mtik<idci szoci6lis kerekasztal tagjai:

a) Saj6kaza Krizs6g polgiirmestere,

b) Saj6kaza Kozs6g jegyz6je,
c) a Saj6kazaiNappali Szoci6lis Kozpont vezet6je,
d) a sajokazai Polgrirmesteri Hivatal szoci6lis igytnt6z:6je,
e) s aj5kaza Roma Nemzetis 6gi Onkorm ilnyzatinak v e'zet6je

al6bb egy ril6st tart.
a cissze, tovribbrl gondoskodik a Kerekasztal
li feladatok rtl5t6sar6l.

testtiletnek.,, 
ente egy al.kalommal beszilmol a K6pvisel6-

s.$

A Rendelet 4. $ a krivetkez6 4/A g - sal eg6sziil ki:
,,4/A g Ot 6vig nem r6szesithet6 pfinzbeli,term6szetbeni vagy szem6lyes gondoskod6st ny6jt6
szociSlis ell6t6sban az a szemlly 6s annak k<tzeii- hozziiartoloja, aki Urirmety
<inkorm6nyzatt6l koltoz6si trimogat6sban r6szesiilt 6s onnek felhasznil1s1val Saj6kaz'a
K<izs6gben ingatlant v6s6rolt,'

6.$
Jelen rendelet a kihirdet6st kcivet6 napon l6phat6lyba.

nffitott szoci6lis 6s egyes szem6lyes
(II. 05.) <inkormiinyzati rendelet (a

r6tl AUel
jegyz6

Stefrln Lilszlo
polgiirmester



A rendelet kihirdetve: 2014.6v jrilius h6nap 08. nap

T6th Abel
jegyz6

T6th Abel ie-g.yz6 elmondja, hogy a torv6nyess6gi felhiv6s m6g k6t r<jvid kifog6st tartalmaz.
Az egylk az dnkorminyzat saj6t bev6teleinek Js ad6ss6got kiletkeztet6 iigyleteib6l ered6
fizet6si kotelezetts6geinek meghathroz6san6l az l. sz. mell6kletben egy szimf,d,atrossz helyre
kertilt, ezert azt m6dositani kell. Ehhez k6ri a k6pviselci - testtilet noiieienasat.

Stefan aszl6 potei meg!<6rdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata,
kieglszit6se az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megrillapitja, tovribbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6srir6l. Megrillapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen - egyhangu - szavazattal az alilbbihatfirozatothozta:

Trirw: Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat saj6t bev6teleinek 6s ad6ss6got keletkeztetci
rigyleteib6l eredci ftzetesi kotelezetts6geinek megltatlrozisa

Saj6kaza Kdzs6g 6nkormrinyzat Klpvisel6-testtilete a saj6t bev6telei risszeg6t, valanint az
ad6ss6got keletkeztet6 rigyleteibcil ered6 fizetlsi kcitelezetts6geinek h6rom 6vre vrlrhat6
osszeg6t az l. mall6kletben foglaltak szerint hagyla j6v6.

Hztfrid,6z azomal
Felel6s : Stefrin Lilszlo polgiirmester

T6th Abel jegyzl

3. napirendi pont mestdrwali[sa

Stef4p--L4szki p-oledrmester elmondja, hogy Stefiln Liszl6 polsf elmondja, hogy
M EMOP 4- 3. IIA-12-2012-0008 azonosit6 szinrlf pillyazatho"E iskolai britorok
beszetzls5hez kozbeszerzlsi elj6r6st kell meginditani. Ellhez a k6pvisel6 testiiletnek
elfogadnia a felhivdst 6s dokumentdci6t,birillS bizottsSgi tagokat kellvilIasztani 6s meg kell
nevezni hilrom c6get, amelyet ajhnlattltelre fel akamak k6rni. A ehhez szriks6ges hatiozatj
javaslatot e-mailben a tegnapi napon minden k6pviselci megkapta. Felolvassa a hathrozati
javallatot, ismerteti a harom a c6get, amelyet ajinlattltelre javasol felk6rni, elmondja, hogy
tul sok informrici6ja nincs a c6gekrcil. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se.
javaslata, kieg6szit6se az elhangzott javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovdbbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szft6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazianak a hatfuozati
javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-test{ilet : 6 i gen szav azattal az alhbbi hatfurozatot hozta



6vodai

Trirw: Ajrinlatt6teli felhiv6s kiktild6s6vel kapcsolatos d<int6s az EMop-4.3. IIA-tI-2012-
0022 azonosit6 sz6mri pilyinathoz

Saj6kaza Kozs6g.Onkormrinyzat Klpvisel6-testiilete a ,,6vodai berendez6sek, felszerel6sek
beszerz6slre az EMOP-4. 3. IIA-Il-2012-0022 azonosit6 szinrti pillyhzathoz akdvetkez|
hiirom ajSnlattltelre felk6rni kivant cdgetnevezi meg:

c6gn6v:
e-mail cim:

c6gn6v:
e-mail cim:

Ramker Kft. Saj6szentp6ter Elmunk6s u. 5.
ramker@ramker.hu

SZAVA Kft.3770 Saj6szentp6ter, Deiik Ferenc it 17.
info@szavakft.hu

c6gn6v: Mapefer Bt. Varb6 Brilint J6nos u. 1 1.

e-mail cim: solyrnos@freemail.hu

Egyben felhatalmazza a polgitrmestert a legkedvez(5bb ajariat elfogad6silra 6s a szerzld,es
megk<it6s6re.

Felel6s: Stefrln Lhszl6polg6rmester
Hatirid6: azonnal

4. napirendi pont mestdrsval{sa

Stefiin Liszlri Dolsfrmester megk6ri Solt6sz Lajosn6t aplnztgybizottsdgvezetSjet,hogy
ismertesse abizottsitgjavaslat6t a civil szervezeteknek adhat6 tiimogatiissal kapcsolatban.

Solt6sz Laiosne telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy az rigyrendi 6s a plnzigyi bizotts6g is
megfhrgyalta az rigyet a beadott pillyazatok alapjin. Ismerteti a bizottsilgok 6ll6spontj6t a
t6mogatottak 6s a tiimogat6s m6rt6k6rcil:

o Saj6kazai Polgar6r Szovets6g
c BfinyhszSzakszewezet
o Saj6kaza Reform6tos Egyhrlzkoz<iss6g
o Saj6kazai Evang6likus Egyhazkozoss6g
o R6mai Katolikus Egyhiukoz<iss6g
o Saj6kazai Altalanos Iskol66rt Alapitviny
Osszesen:

100 ezer forint
50 ezer forint
40 ezer forint
40 ezer forint
40 ezer forint
30 ezer forint

300 ezer forint

T6th Abet ieevz6 megklrdezi, a Roma Nemzetis6gr 6nkorm hnyzat nern pillyinott?

Solt6sz Laiosne telepiil6si k6pvisel6 villaszol, a Bigind6 Zhuvas Sprtegyesiilet adott be
pillyi.zatot, de az egyesiilet id6kozben megsz(int, ez6rt rlsntkte nem tudtak t6mogatdst
megit6lni.



Stefin Ltszlt6 poleirmester megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elhartgzott javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a civil szervezeteknek
adhat6 t6mogat6ssal kapcsolatos javaslat elfogad6sar6l. Megilllapitja, a szavazhskor 6 f6
k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el 6 - te s tiilet : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatir o zatot ho zta

at
6 r o z a ta L civil szervezeteknek adhat6 timogatdssal kapcsolatos diint6s
meshozatalfir6l

Tirw: A civil szervezetek szitmfua adhat6 tilmogat6ssal kapcsolatos dont6s megfiozatala

Saj6kaza Kozs6g dnkorm6nyzat Klpviselci - testtilete a beerkezett pillyinatok alapjin a
kovetkez6 dont6st hozza:

o Saj6kazai Polgrlr6r Sz<ivets6g
o B 6ny isz Szakszerv ezet
o Saj6kaza Reformitos Egyhazkcizoss6g

o Saj6kazai Evang6likus Egyh6zkozriss6g
o R6mai Katolikus Egyhazkoz<iss6g
o Saj6kazai Altaliinos Iskol66rt Alapitvany
Osszesen:

100 ezer forint
50 ezer forint
40 ezer forint

40 ezer forint
40 ezer forint
30 ezer forint

300 ezer forint t6mogat6st nyrijt

Hatdrid6: azonnal
Felel6s : Stef;ln L6szl6 polgilrmester

Inditvrlnvok. iavaslatok meetdrryalfsa:

Stefrin Lr[szl6 poleirmester elmondja, hogy a telepiil6sen a szennyvizbershitzissal
kapcsolatban sok t6ves informilci6 terjed, sok a f6lre6rt6s. A befizet6sekben eddig szerencs6re
nem tapasztalhat6 visszaes6s. Kb. 50 milli6 forintba fog kertilni a hLzi bekot6s telepiil6s
szinten, az eddigbefrzetett <isszeg 40 milli6.

Kis Krirolv telepiil6si k6pvisel6 hozzLfizi, a 2570 FVhavi <isszeget annak idejln az5rt
illlapitottik meg, mert az elnyert osszeg nem volt el6g akivitelez6shez.

Stefiin Lfszl6 poleirmester viiaszol, igen ez az osszeg krizmrifejleszt6si hozzfujinulils lett
volna. Most viszont ahiai bektit6sek frnansziroz6s6t fogjak ebb6l az risszegb6l megval6sitani.

Sdrossv Sr[ndor telepiil6si k6pvisel6 hozzfifizi, az Onkorminyzat kertil neh6zhelyzetbe,ha
nem tudja visszaftzetri, azol'nak a lakosoknak az osszeget, akik tribbet fizettek be, mint
amennyibe kertn a hrlzi bekot6stik.

v|laszol, az osszegek visszafizet6se a Yizikozmii Trlrsulat
feladata lesz. nem az yzat6. Elmondja, hogy az ij 6vodakerit6s kivitelez6se
folyamatban van. Az 6voda szeptemberi megnyit6sa nem l6tszik biztosnak, mivel akivitelezS
nem tudja frnanszirozni a tov5bbi kiad6sokat.



Steffn Liszl6 poleimester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kiegfiszitlse az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvrlny
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a k6pvisel6 - testtilet iil6s6t bezirla.

Kmf.

ifj. Sdrosiy Sdndor
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