
JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Saj6kaza K<izs6gi Onkormrinyzat k6pvisel6-testtilet6nek 2014. augusztus h6 29.
napj rln megtartott rendkiviili nllt iil6s6rcil

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal tandcskoz6terme

Jelen vannak: Stefan Lfuszlo
Hegediisn6 Petkovics Katalin
IzsoP6l
Kis Kriroly
Solt6sz Lajosn6
Silrossv Srlndor

polgilrmester
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pviselci
telepiil6si k6pviselci
telepril6si k6pvisel6

Gacsal Lhszlo bizotts6gi ktiltag
Tam6s Gyulrln6 intezmenyv ezet6
Hegedris G6bor mb. int6zm 6nyv ezet6
Dr. Kormos Stindor tigyv6d

$tefi{n L6szl6 poledrmester tisztelettel k<iszrinti az iil6sen megjelenteket, ktil<in kriszrinti Dr.
Kormos Silndor ilgyv6d urat, meg6llapitja, a k6pvisel6-testtilet hatfuozatk1pes, mivel a
ttirv6nyesen megvillasztottT f6 k6pvisel6b6l 6 ftt jelen van. Javaslatot tesz Solt6sz Lajosn6 6sSilrossy Sdndor telepiil6si k6pvisel6 jegyzcikcinyv hitelesftcinek tort6n6 krjeiol6s6re,
meg!<erdezi6ket,villlaljik-ea jegyzlkonyvhitelesit6imegbizfust?

kijelentik, megbiz6suk eset6n

Etqf4n Lfszl6 poledrmester megk6ri a jelenl6vciket, szavazzanakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pvisel6 jegyzcik<inyv hitelesit6 megbizits1val? 

-'

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz r6szt a
szavazhsban.

A. k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fti nem szavazott szavazattal Solt6sz Lajosn6 teleptil6si
k6pvi s el ci j e gyzlkiinyv hitel es it6 nek kij eki I i.

ltefan Ldszl6 Dotsd megk6ri a k6pviselciket, szavazzanakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
Silrossy Srlndor telepiil6si k6pvisel6 jegyzcikrinyv hitelesit 6 megbizits1val? 

--

Sdrossv Srindor telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazhsban.

A. kinvisel6-testiilet 5 igen, I f6 nem szavazott szavazattal S6rossy Srindor telepiil6si
k6pviselcit jegyz6k<inyv hitelesitcinek kijeldli.

$tefr{n Lriszl6 polefrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szi16se, javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslit, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival

I

villlaljak a feladatot.



kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6sara. Megk6ri a
kepvisel6ket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavaz1skor
6 fci k6pvise16 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattar az alilbbinapirendet hag1rta j6v6:

1. KEOP-2014-4. 10.0/}{ Fotovoltaikus rendszer kialakit6srirabelrkezett arajinlatelbir6liisa
Ea: Stefin Lhszl6 polgfrmester

2. EMOP-4.l.IA-12-2013-0037 azonosit6szttmi ,,Egdszsdgiig,ti alapeltdtds fejlesztdse
Sajfkazdn" cim'd- pillyinathoz, kozbeszerzls lebonyolit6silra alinlatt|teli felhiv6s
kiktild6s6nek megtrlrgyal6sa

Ea: Stefin Lfszl6 polgirmester

3. EMOP-4.1.lA-12-2013-0037 azonosit6sziimri ,,Egdszs6gtig,,i alapettdtds fejlesztdse
Saj6lmzdn" cimli piiyinathoz, l<witelez6i munkrik elvdgz6s6re ajinlattlteli felhiv6s
kiktild6s6nek megtrirg y al6sa

Ea: Stefiln L6szl6 polgdrmester

4. KEOP-2O14-4.10.0IlF EptiletenergSapillyazatbead6s6val kapcsolatos dcint6s
megfiozatala

Ea: Stefdn Liszlil polgfrmester

5. K6pvisel6-testtilet d<int6se akozvllilgit6s korszerfisit6s6re megjelent piiyazat
benyrijt6s6val kapcsolatosan

Ea: Stefr[n Lhszlil polgirmester

6. A 1312014. (II. 04.) szitmuhatitrozatm6dosit6siinak megtfrgyal6sa
Ea: Trith LAeliegyzd

7. Helyi Yilasztilsi Bizotts6g tagjainak megvillasztisa
Ea: T6th Abel jegSrzl

Inditvrlnyok, j avaslatok

1. napirendi pont megt{rwaltsa

Stefdn Ldszli poleirmester megk6ri Dr. Kormos Srindor iigyv6d urat, ismertesse a
fotovoltaikuspillylzathozbeerkezettirajinlatot.

Dr. Kormos Srindor iiew6d elmondja, hogy a kozbeszerz6si eljrir6s lefolytat6sa eredm6nyes
volt. Egy 6rv6nyes ajdnlat lrkezett, viszont amai napon a szerz6d6st is al5 kellene imi ahhoz,
hogy a pillyizat beadhat6 legyen. A szeru6dlsben szerepelnek a minimum krit6riumok is. Az
ajirnlatot ad6 c6g a Green - Plan Energy Kft. 3700 Kazincbarcika, pollack M. u. 3.

Stefdn Lriszltf poledrmester elmondja, hogy a Green Plan Kft. - vel felvette a kapcsolatot az
elsci testiileti dont6sn6l, 6k tan6csolt6k, hogy 4 int6zm6nyre lenne c6lszeri beadni a
piiyinatot. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6s e ahatfuozati
javaslattal kapcsolatosan? Megillapitja, tovribbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el.
Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatfrozati javaslat elfogadSsar6l.
Megfillapitja, a szavaziiskor 6 fti k6pvisel6 van jelen.



A k6pvis el6-testiilet : 6 i gen szav azattal az alhbbi hatirozatot hozta:
Steflin Ldszl6 pol giirmester
Hegediisn6 Petkovics Katalin teleptil6si k6pvisel6
S o1t6sz Laj osn6 telepiil6si k6pvisel6
Izs6 P6l teleprilesi k6pvisel6
S 6rossy S ilndor telepril6si k6pvisel6
Kis Kdroly teleptil6si k6pviselci

Trirgv: KEOP -2014-4. 10. 0A{ sz. forr6s felhaszn6l6s6val fotovoltaikus rendszerek
ki6pit6se" targyibaninditott kozbeszerz6si eljrlrrisban d<int6s megltozatala

Sajokaza Kcizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6- testiilete ajrinlatk6r6 a Vrltlalkozisi szerz6d6s
Saj6kaza Onkormr[nyzathnak 6piiletein tdrtlnl napelemes, fotovoltaikus rendszer
ki6pit6s6re, a KEOP-2014-4. 10. 0/N azonositri szdmon ig6nyelt pfulyinati forrds
felhaszndlflsinzl targyban inditott a Kbt. 122/ A. g szerinti hirdetm6ny kozz6t6tele n6llcrili,
tfu gyalils n6lktili kozbeszerz6si elj rlr6s nyertes6nek

aj ilnlattev 6t hirdeti ki.

A K6pviselci - testtilet felhivja a polgrlrmestert, hogy d<int6s6r6l az eintetteket tilj6koztassa
6s felhatalmazza, hogy a nyertes Ajinlattev6vel a kivitelez6sre vonatko zo villlalkozitsi
szerzdd1stazajinlatbanmeghatitrozottosszegbenaliir ja.

2. napirendi pont mestirwaldsa

Stefiln Liszk6 poleirmester elmondja, az eglszsegtrtgy fejleszt6s6re elk6sztilt kcilts6gvet6s a
p6lyinhat6 60 milli6s osszeget meghaladta, ez6rt tribblettrimogat6si iglnyt nyfjtottak be.
Kozbeszerz6si eljrir6s meginditdsSra szeretne ajhnlatk6r6t kikiildeni. A nyertessel felt6teles
szetziidlst k6tne, ami csak akkor 6rv6nyes, ha a t<ibblettilmogat6st sikenil elnyerni.
Javasolja, kozbeszerz6si eljrlr6s lefolytat6s6ra az ajhnlatk6rciket a Kormos Ugyv6di Irodilnak,
Remete Ugyv6di Irod6nak 6s az Agilit6s Kozbeszerzlsi Tan6csad6nak kiktildeni.
Megk6rdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se ahatfurozati javaslattal
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovribbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatirozati javaslat elfogad6srir6l. Meg6ll apitja, a
szavazhskor 6 f(5 k6pvisel6 van jelen.

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



Tirw: Ajanlatt6teli felhivfs kikiild6s6nek megt6rgyalfusa az EMOp-4. I.I/A-12-2013-0037
azonosit6szitmu ,,Egdszsdgugi alapelldtds fejlesztdse Saj1kazdn" cimmri piiyinathoz -kozb eszeru6si fel adatok ellifiils ir a.
Saj6kaza Ktizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testtilete az EMOP-4.1 .IlA-12-2013-0037
azonosit6szitmi ,,Egdszsdg,ilgyi alapelldtds fejlesztdse Sajdkazdn" cimmti pfllyinathoz -kozbeszerz6si feladatok ellfuti.sira a K6pvisel6 - testrilet felk6ri a,

- Kormos Agyvidi lroddt 3525 Miskolc, Szdchenyi u. 2l-23.
- Remete Upyvddi Iroda 3525 Miskorc, Kis-Hunyad u. 6. valamint az

-r_ -^_- lSjnas Ugvidi Irodrit 3432 Em6d, Jdaef A. u. I.,hogy ajiinlatot nyfjtson beM EMOP-4.1.11A-12-2013-0037 azonosit6szilmri ,,Egdszsdgtigyi 
-atipetldtds 

fejlesztdse
Sajdkazdn" cimmri pillydzathoz-kozbeszerulsjfeladatokellfutfuiira- tirgyban.
A K6pvisel6-testtilet felhivja a polg6rmestert, hogy a p1lyhzatbi megjel6lt feladat
megval6 sit 6sirr 6l gondo skodj on.
Felel6s: Stetrin Ldszl6 polg6rmester
Hatdrid6: azotnal

3. napirendi pont mestfrwaldsa

Stefin Lr[szl6 poleirmester elmondja, M eg6szs6grigy fejleszt6s6re, kivitelez6si
munk6latokra szeretne ajfnlatkeftt kiktildeni. A nyertessel felt6tel es szerz6d6st k<jtne. ami
csak akkor 6rv6nyes, ha a tobblettrlmogatSst sikeriil elnyerni. Kivitelezcii munkillatok
elv6gz6s6re ajdnlatk6r6ket az 6ri-Ep Kft. Kazincbarcika, Munkds u. 80. sz., Juhdsz Ldszl6
egtdni vdllalkozd Kazincbarcika, Alsfvdrosi lvt.56. sZ., valamint Galambosi Bt. 3630
Putnok, Balogh Bdla u. 5 rlszlrejavasolja kiktildeni. Meg!6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se ahatfuozati javaslattal kapcsolatosan? Megrlllapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel dket, szavazzanak az
elhangzotthatirozatijavaslat elfogad6sar6l. Megrlllapitja, a szavaz1skor 6 f6 k6pviselci van
jelen.

A k6pvis el6 -tes tiilet : 6 i gen szav azattal az alhbbi hat6r o zatot hozta:

Tfrgv: Ajinlattlteli felhiv6s kiktild6s6nek megtrirgyalilsa az fwop-4.t.IlA-12-2013-0037
azonosit6szhmi ,,Egdszsdgugyi alapelldtds fejlesztdse Saj1kazdn" cimmti pflly|zathoz -
kivitelezcii munk6latok elvegz1s6re
Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete az EMOP-4.l .llA-12-2013-0037
azonosit6szimri ,,Egdszsdgilgyi alapelldtds fejlesztdse Saj6kazdn" cimmii phlyinathoz -
kivitelez6i munk6latok elvdgzls&e a Kepvisel6 - testtilet felkei az,

- 6ri-Ep Kft.3700 Kazincbarcika Munkrls ft g0.
- Juhr{sz Liszlfl egy6ni v6llalkoz6 3T00Kazincbarcika Als6virosi kiirrfit 56.

valamint
- Galambosi Bt. 3630 Putnok Balogh B6la rit 5. , hogy ajinlatotnyrijtson be az

EMOP-4.1 .I/A-I2-20I3-0037 azonosit6szdmi ,,Egdszsrlgiigyi aiapetldtds fejlesztdse
Saj6kazdn" cimmri pillyilzathoz - kivitelez6i munk6l atok elv6gz6s6re" targyban.
A K6pviselci-teshilet felhivja a polgrlrmestert, hogy a pfiyhzatban megjelcilt feladat
megval6sit6srlr6l gondoskodj on.

Felel6s: Stef;ln Liszl6 polgrirmester
Hatririd6: azowtal



4. napirendi pont mestdrwaltsa

St-efiln Lriszlri polsdrmester elmondja, hogy a KEOP-2014.4.I0.01F azonosit6szhmu
,,Onkormdnyzatok ds intdzmdnyeik dpilletenergetikai fejtesztdsdre megijut| energiaforuds
hasznos[tdsdval kombindlva a konvergencia rdgi1ban" cimmi pillyinatbenffit6s6rol is volt
m6r d<int6s a jrinius 11.-i testtileti iil6sen. Akkor csak egy intlzmeny, - a Polg6rmesteri
Hivatal- 6piiletenergetikai fejleszt6s6re sztiletett hathrozat. Jelenleg harom int6zm6nyre
szeretn6 beadni a pillyi.zatotl. Polgdrmesteri hivatal, Nappali Szocidlis Kozpont ds a
Radvdnszlqt Kultilrhdz ds Kdnyvtdr fejlesztfls6re. Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi
kerd6se, javaslata, kieg6szitese ahatirozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovdbbi
k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
elhangzotthatfuozatijavaslat elfogadSsrlr6l. Megdllapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van
jelen.

A k6 pvis el6 -t es tii let : 6 i gen szav azattal az arhbbi hathr ozatot ho zta:

Tfrw: KEOP-2014-4. 10.0/F azonosltdsadmrt,,,Onkormdnyzatok ds intdzminyeik
dpiiletenergetikaifejlesztisdre megfijuld energiafotds hasznosittisdvat kombintilva a
k o nv e r g e n c i a r i g i 6 b an " cimii p 6ly 6zat b enyrij t 6s a

A K6pvisel6 tesfi,ilet a KEOP-2014-4.10.01F azonosit6sz6mupillyhzatban pillyhznikiv6n a
Polgdrmesteri Hivatal, Nappali Szocirilis Kd4tont is Gyermekjdliti Szolgdlat, Radvtinszky

Bdlu Kuhrtrhdz is Kdnyvtdr energetikai fejleszt6s6re. A Kdpvisel6-testiiletvilllalja,hogy a
phlyinat megval6sitilsittoz sziiks6ges <iner6 osszeg6t 2014.6vi k<ilts6gvet6sben elktiloniti, s
aztkizfirolagaprojektmegval6sithsclljirahasznhljaf el.

A proiekt megnevezise: ,,Onkormdnyzatok ds intdzmdnyeik ipiitetenergetikaifejlesztdsdre
megfijulf energiaforrds hasznosittisdval kombindlva a konvergencia rdgihban
A fejlesztds helyszfne :

- Polgdrmesteri Hivatal3720 Sajdkaza PetflJi n 2. HRSZ: l20S
- Nappali Szocitilis Kdzpont is Gyermekjdliti Szolgdtat 3720 Sajdkaza, Petfifi u. 1- 3.

HRSZ:1091/5
- Radvdnszky Bdlu Kuhrtrhdz ds Kdnyvtdr 3720 Sajdkaza, Kossuth u. 6. HRSZ: 354

Felelds : Stefrln L6szl6 polgiirmester
Hatdrid6: azonnal

Stefiin Ldszki poletrmester elmondja, hogy az 6ptiletenergetikai fejleszt6s6re beadand6
pilyiaathoz kozbeszeru6si eljrlr6s lefolytat6s6ra is szeretne ajhnlattlteli felhiv6st kikiildeni.
Javasolja a Kormos Ugvddi lroddnak, 3525 Miskolc Szdchenyi u. 2l-23, a Remete Ugyvddi
Iroda 3525 Miskolc Kis - Hunyad u. 6. ,valamint azAgilitas Kozbeszerzdsi Tandcsadd Krt. -
nek 3432 Emdd, J6zsef utca I/A. kiktildeni. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,
javaslata, kieg6szit6se ahathrozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az eLhangzott
hatflrozatijavaslat elfogad6s6r6l. Megrlllapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el 6 -te s tii I et : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatir ozatot ho zta



Tirgv: Ajrlnlatt6teli felhiv6s kikiild6s6nek meg!6rgyal6sa a KEOp-2014.4.10.01F
azonosit6szdmnpilyazathoz kapcsol6d6an k<izbesz erzesi eljrlr6s lefolyat6srira

,r,,Epiiletenergetikai fejteszt6s megrljul6 energiaforrds hasznositds6val kombin6lva Saj6kaza
Kiizs6gben, a KEOP-2014'4.10.0|F kridszfmon ig6nyett pitlyhzati forrds felhasznil6sdval Kbt.
r22lA. szerinti hirdetm6ny n6lkiili, trlrgyal6s n6rktili eljrir6s.

A K6pvisel6 testtilet a fenti targyban indult kozbeszerzlsi tSrgyban felhatalmazza a
polgilrmestert, Stefan L6szl6t, hogy a kozbeszerz6si elj6r6s lefolytatrlsrlra 1rajinlatot k6rjen a
felsoroltakt6l:

- Dr' Kormos Silndor, Kormos Ugyv6di hoda3525 Miskolc Sz6chenyi u.2l-23
- Dr. Remete G6bor, Remete Ugyv6di hoda3525 Miskolc Kis-Hunyad u. 6.
- Dr. Kov6cs P6ter, Agilitas Kozbeszeru6si Tan6csad6 Kft.

3432 Em6d, J6zsef utca 1/A.

Felel6s : Stefrin Lilszlo polgiirmester
Hatrflridd: azonnal

Stefdn Liszki pole{rmester elmondja, hogy az 6piiletenergetikai fejleszt6s6re beadand6
pfllytnathozkivitelez6si munk6latok elvegz6s6re is szeretne ajSnlattlteli felhiv6st kiktildeni.
Javasolja az ajinlattlteli felhiv6s az alilbbi c6gek r6szere: BORSOD-BOS 2004 Kft. I2I4
Budapest, Erdfsor utca 18. Fsz. L BAU-ALEX Kft.3792 Sajdbdbony, Gydrtelep, WENGER
Kft. 1185 Budapest, Munkdcs utca 32., Creativ Energlt Kft. 3532 Miskolc, Mikl\s utca 8.
fszt. l.kiktildeni. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a
hatitozatijavaslattal kapcsolatosan? Megiillapitja, tovfbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatirozati javaslat
elfogadrlsrir6l. Megrlllapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6 pvis el6-tes tiilet : 6 i gen szav azattal az alhbbi hatir o zatot ho zta:

Tr[rev: Ajrinlatt6teli felhiv6s kiktild6s6nek megtilrgyal6sa a KEOp-2014.4.10.01F
azonosit6szdmnpilyazathozkapcsol6d6ankozbeszerzesieljrir6s lefolytat6s6ra

,rEpiiletenergetikai fejleszt6s megrijul6 energiaforrfs hasznositfushval kombin:ilva Saj6kaza
Kiizs6gben, a KEOP-2014-4.10.0|F k6dszfmon ig6nyelt phlyizati forris felhaszndlis{val" Kbt.
122/A. szerinti hirdetm6ny n6lktili, tlrgyalds n6lkiili eljrir6s.

A K6pvisel6 testtilet a fenti tdrgyban indult kozbeszerzlsi tilrgyban felhatalmazza a
polg6rmestert, Stefiin Ldszl6t, hogy a kozbeszerz6si eljrir6s lefolytat6srlra fuajinlatot k6rjen a
felsoroltakt6l:



- BoRSoD-Bos 2004Kft.1p14 Budapest, Erd6sor utca 1g. Fsz. 1.
- BAU-ALEX Kft.3792 Saj6g6bony, Gyiirrelep
- WENGERKft. 1185 Budapest, Munk6csutca32.
- CreativEnergy Kft.3532 Miskolc, Mikl6s utca g. fszt. 1.

Felel6s: Stefan Ldszlo polgiirmester
Hatirid6: azowtal

5. napirendi pont mestdrryaliisa

Stefdn Lr[szkf polefrmester elmondja, hogy kozvllilg1ths korszeriisit6s6re megjelent
pillyinatot egyel6re t6rsadalmi vitira bocs6tottiik, de amennyiben p6lyinhat6lesz, atestiilet
most eld<intheti, hogy beadjak-e apillyinatot. Apillyinat keret6ben tiimogat6s vehet6 ig6nybe
a lilmpatestek, f6nyforr6sok, el6t6tek 6s az energia megtakarit6s szempontj6b6l indokolt
vezet6kek fehijit6srlra, illetve cser6j6re. 6 aztjavasolja, hogy adjrik be a pillyfnatot, mivel ez
is 100% - ban temogatott pillyfrzati lehetcis6g. Megk6rdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se,
javaslata, kieg6szit6se a hatfurozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott
hatirozatijavaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el6 -te s tiil et : 6 i gen szav azattar az alilbbi hatir o zatot ho zta:

Trlrgv: d<int6shozatal a kozvil6git6s korszenisit6s6re beadhat6 pillyizattal kapcsolatosan

Saj6kaza Ktizs6g 6nkormrlnyzat K6pvisel6 - testtilete irgy dcint, hogy a kdzvllilg1tfus
korszenisit6s6re megjelent pillyiaatot, be kivfunja nyujtani. Felhatalmazza a polg6rmestert,
ho gy a p 6ly 6zat benyrij t6s rlr6l gondo skodj on.

Hatririd6 : 6rtelemszenien
Felelds : Stefrin Ldszlo polg6rmester

6.napirendi pont mestdrsvalfsa

T6th AbeI ieevz6 kosz<inti a megjelenteket, elmondja, hogy az <inkorm inyzati viilasztds
kapcsrin az SZSZB tagjainak a letszinnSt b6viteni kell, mivel kisebbs6gi vilaszths is lesz.
Emiatt ki kell alakitani plusz egy SZSZB-L. Sajnos van olyan SZSZB tag is, aki eg6szs6gugyr
okokb6l nem tud r6szt venni a villasztfusokon. A kies6 tagokat is p6tolni kell. 6 ir6sban
megtette a javaslatot azSZSZB tagok szem6ly6re, k6ri a k6pvisel6-testtilet j6vrlhagyhsit.

Steffn Ldszl6 poledrmester megk6rdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se a hatiirozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hathrozati
javaslat elfogad6srlr6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 4 igen- 2 f6 tart6zkoddssal-, szavazattal az alibbihatirozatothozta:

hatrirozata a K6pvisel6 testiilet 13/2014. (II. 04.) hatirozatinak mridositdsr{rrfl

Tdrw: A I3120I4. (II. 04.) szitmlhatitrozatm6dosit6sa



Kun Mikl6sn6
T6th Rita
Siit6 Gyulan6
Szombati Ldszl6n6
Tiba G6bor
HartyinZs6fia
Budai Eva

Berent6s Jilnosn6
Vidinszki R6bertn6
Gergely Petra
Budai Zoltin

Hatfrid6: azonnal
Felel6s: T6th Abel jegyzl

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy a HVB tagjai eddig Redovai J6nos, Kohlern6 Solt6sz
Judit 6s Bredilcs Istv6nn6 voltak, a p6ttagok pedig JuhhsiLdszlon6 6s Boros J6zsefir6 voltak.
Redovai it mitr el6g id6s, tul van a nyolcvanadik 6let6v6n, Juh6sz Linzlon| jelezte,hogy m6r
nem kivdn r6szt venni a viilasztSsokon, igy nj tagokat javasol megbizni effe a feladatra. Az
illtala kiv6lasztott rij tagokra tett javaslatdt szintln iiasban eljuitatta a k6pvisel6 testtilet
tagj ainak, k6ri j avaslata elfogadiis6t.

Steftfn Ldszt6 Dotsd meg!<6rdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se a hathtozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapida, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, siavazzanak az elhangzott hat1rozati
javaslat elfogadrisrir6l. Megrlllapitja, a szavazilskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvis el6-testiilet : 6 i gen szav azattal az arilbbi hatir ozatot hozta:

T 6 rw : H elyi Y illaszthsi B i zotts 69 tagj ainak me gv 6laszt6s a

Saj6kaza K6zs6g 
.Qnkormrinyzat Kqviselci - testtilete jelen hatiiro zatitban a Sajokaza

tel eptil 6s en mrikci d6 hel yi v6l as ztdsi bizottsig tagl anak

o T6th Istv6n,
o Bred6cs Istviinn6.
o K<ihlern6 Solt6sz Judit saj6kazai lakosokat

asaj6kazatelepiil6sen mrik<id6 helyi vrilaszt6sibizotts6g p6ttaglrinak pedig
o Yargin6 Kecsk6s Sarolta,
o Biirdos Gyula saj6kazai lakosokat villasztjameg.

Hat6rid6: azornal
Felel6s: T6th Abel jeeyz6



T6th Abel iewz6 elmondja, a Nonprofit Kft. igyvezet6 murkaszerz6d6s6t egy pontban
kellene finomitani, m6gpedig a munk6ba jfu6s k6lts6ge tekintet6ben. Amikor
megvillasztottik az igazgat6 urat a testtilet rigy dontott, hogy 45 ezer forint kolts6gt6rit6st
szavaz meg szilmira. Ezt a munkaszerz6d6sben is rrigziteni kell. 106 km oda vissza a
munkahely 6s a lak6hely kdztitt, allr:iit azigyvezetl naponta megtesz. A 9 Ft-os t6ritesb6l 19
ezer forint jdn ki havonta, ahthnyz6 <isszeg nett6 26 ezer forint. Ezt kolts6gt6rit6sk6nt lehet
elszilmolni, mivel mind a munkilltat6, mind a munkavilllalo reszere ad6 es iarUercriteles,
ennek brutt6ja 44.112 Ft.

Izs6 Pdl telepill1si kdpvisel1 tdvozott a terembfil

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen szavazattalaz ihatilrozatothozta:

kapcsolatosan

Tirw: Nonprofit Kft. iigyvezet6 k6lts6gt6ri

Saj6kaza Krizs6g Onkormanyzat K6pvisel6

megltathroz6sa

testtilete jelen hatarozatitban rigy dont, hogy a
44.112,- Ft krilts6gt6rit6st dd, amelyet aSaj6kazai Nonprofit Kft. iigyvezetcij6nek

mtxtkaszerzcid6b en i s rd ezit.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s : Steflin Ldszlo polgilrmester

Kis Kdroly telepilldsi kipviself tdvozik a te

Stefin Ldszkf polsfrmester elmondja, hogy
napon megtrirt6nik. Van n6hrlny olyan plusz

az ij ovoda mriszaki iltaddsa vhrhat6an a mai
amit m6g el kell v6gezri, pl. az egyrk

hat6s6g k6t akn6s gytimrilcsmos6 felszereld it k6ri a miisik elv6laszt6 falakat a wc-be.
automata szellSz6t, valamint elsziv6t.
me gltatdr ozott eszk<izokre a sziiks6ges
Megk6rdezi, van-e valakinek tovribbi
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovdbbi k6rd6s,
k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott
szavaziskor 4 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 4 igen szav azaltal az al|

a testiiletet, hogy a szakhat6s6gok hltal
az 6v o da k6lts6gvet6s 6nek terh6re bizto sf tsa.

j avaslata, kieg6szit6s e a hatdrozati j avaslattal
vaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a

i javaslat elfogadrisrlr6l. Meg6llapitja, a



Tdrw: a Napkoziotthonos 6voditba a szakhat6s6gok 6ltal elciirt eszkozrjkre anyag1 forr6s
biztositsa

Saj6kaza K<izs6g OnkormrinyzatKepviselci - testiilete jelen hatrir ozatirbanrigy d<int, hogy aztij 6vod6ba a szak'hat6srlgok 6ltal el6irt eszk<izcik beszerzls6hez 6s UeepiteiZfrez sztikJ6ges
p5rueszkozt az 6v oda k<ilts6gvet6s6b6l biztositja.

Hatrlrid6: azonnal
Felel6s : Stefiin Lhszl6 polgilrmester

Stefin Liszl6 polefr4esfgr elmondja, hogy az 6ltallnos iskol6ban megl6vci takarit6i
st6tuszt szeptember 0l-161 szeretn6 bet<ilteni, javasolja, hogy 

"no"t- 
krilts6g6t a

kolts6gvet6sbcil biztositsa a k6pviselci testtilet. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6id6se,
javaslata, kieg6szit6se a hatirozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitj a, tov1bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szava)zanak az elhangzott
hatfirozatijavaslat elfogad6siir6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 4 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el6-testiilet: 4 igen szav azattal az alilbbi hatin ozatot hozta:

Tdrev: az Altalinos iskola takarit6i stirtusziinak betolt6s6rcil

1?i.6ly [6.rtlg 6nkorm6nyzatKepvisel6 - testiilete jelenhatirozatilbanrigy drint, hogy az
Altaliinos iskol6ban megriresedett takarit6 st6tuszt ZOt+. szeptember 01. napj6t6f tivania
bet<ilteni, az ehhez sztiks6ges artyagi forr6st a kolts6gvet6sb6l fed,ezi.

Hatfrid,6: azonnal
Felel6s : Stefrln Liszlo polgiirmester

S,tefrin Liszl6 nolefrmester elmondja, hogy azMVH a napokban el6zetes bejelent6s n6llnili
ellen6rz6st tartott. N6vtelen bejelent6st kaptak, hogy a Fci t6ren nem miik<iiik a szokcikut,
mriktidtitt, lef6nyk6pezt6k,nlhiny dokumentumot ellen6riztek, mindent rendben taliiltak.

felhivja a figyelmet, hogy, a
Radviinszky Kulturhriz igazgatoi 6ll6shely6t ne felejts6k el.

Stefdn Ldszl6 poletrFgpter elmondja, a telepril6sen megielent egy a szemelyet, ill. a
k6pvi s el 6 testtil etet k'rrtiz6l6 nyomtatviiny, amel yet felo lvas.

Srirossv Sindor telepiil6si k6pvisel6 hozzilsz6l, szerinte nem szabad vitlaszn6lkiil hagyni

Ste:fifn lliqzl6 poledrmester k6t dologra k6ri a jegyz6 trat, az egyrk, hogy az rij 6voda
hasznilltba v6teli enged6lylhez sziiks6ges dolgokat k6szitse 

"lA, 
valariint a piact6r

hasznitlatbav6tel6hez sztiks6ges felt6teleket fogalmazzameg, hogy kifiiggeszthet6 legyen.

T6th Abel ieevz6 hozzdsz6l,m6g nincs hasznillatbav6teli enged6ly.

Sf,efifn Lriszk6 noledrmester villaszol, csak azt szeretnl, hogy akkorra meglenne, mire
kijelrilik az eljarl jegyz6t.
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Trith Abel ieevz6 elmondja, arr6l
kell vezetni az ij szlkdrelyet 6s
adafrn6dosit6sokat kell elv6eezni.

tud nyilatkozni, hogy a tdrzsktinyvi nyilvrintartrisban 6t
t6j6koz6dik, hogy a KIR adatb6zisban milyen jelegri

&frin L:iszltl--pgleirmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elhangzottakkal kapcsolatosan? MegdIIapitja, tov6bbi kerd6s, inditvriny
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a kepvisel6 - testtilei tit6 setbezirla.

Kmf.

T6th Abtl

Sdrossy Sf,ndor

t1


