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K6sziilt: Saj6kaza K<izs6gi dnkormrlnyzatkfipvisel6-testtilet6nek 2014. szeptember
h6
napj rln megtartott

rendkiviili nvilt

19.

ril 6s6rcil

Az iil6s helve: Polgrirmesteri Hivatal tan6cskoz6terme
Jelen

vannak:

Stefiln L6szl6
Hegediisn6 Petkovics Katalin
Izs6 P6l
Solt6sz Lajosn6
Siirossy Srindor

P

ilsztor

J

polg6rmester
telepril6si k6pviselci
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pviselci

6zsef bizottsrlgi kriltag

sztelettel kciszrinti az ril6sen megjelenteket, megilllapitja, a
mivel a torv6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pvisetotot-s ro
P6l 6s Siirossy Sirndor telepiil6si k6pvisel6 jegyz6krinyv
hitelesitcinek tcirt6n6 kijekil6s6re, megk6rd ezi 6ket, v6llalj6l-e a
1efyzeuonyv hitelesitcii
megbizitst?
s,

kijelentik, megbizdsuk eset6n v illlaljdk

feladatot.

a

Stefii-n.I-6szlt6 poledrmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
rzso Pfl telepril6si k6pviselci jegyzcikrinyv hitelesit 6 megbizisilal?

Izsri Pr[l telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be,kozli,nem vesz
r6szt a szavazinban.

k6qyisel6-testiilet 4 igen, 1 fti nem szavazott szavazattal Izs6 P6l teleptil6si
k6pviselci
jegyzlkonyv hitelesftcinek kijeloli.

A

gk6n a k6pvi s el 6 k et, szav azzanak arr 61, ho gy e gyet 6rteneke
el6 j e gyz6krinyv hitel e sit6 megbiz6s6v al?
SiirossY .Sindor teleniil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti,
nem vesz r6szt a
szavazilsban.

A. kqpvisel6-testiilet 4 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Silrossy Srindor telepiil6si
k6pviselcit jegyz6k<inyv hitelesit6nek krjeloli.

$tefii4 lriszki polefrmester ismerteti a meghiv6ban szereplci napirendi

pontokat.

Megk5rdezi, van-e valakinek tovribbi kieg6szit6se, javaslata a napirenoi pontokkal
kapcsolatosan? Megilllapitja, tov6bbi javaslit, kieg6szit6s az iiiles
napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok
elfogai6s6ra. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. Megallip
itja, a szavaz6skor
5 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal az arilbbinapirendet hag5ia jovit:

1'

2'

KEOP-2O14-4-10'}lF s:arnitpiiyazattalkapcsolatos
Birril6 Bizotts6gi d<jnt6s
meglilrgyalilsa Ea: Stefiin L6tszl6poga._".t."
sajokazaKcizs6g onkormrinyz at2014. evikozbeszeruesiterv6nek
m6dosftiisa
Ea: Stefin L6szl6 polgfrmester

Indftvrinyok, j avaslatok
1.

nanirendi nont megttrsvalisa

rzs6 Pr[l telepiil6si k6pvisel6 megfterdezi,hany
Yo-os atiimogatotts6ga ennek apiiyinatnak?

-ban tilmo gatott, az 6ptiletek tetej6n egy
a h5 szi getel 6st tartalm azza. J av aslatot
tesi a
vci elfogad ds6ra. Megk6rdezi, van_e valakinek
ati j avasl attal kap cs o I ato s an? Me gilllapitj a,
el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
egillapitja, a szavazilskor 5 fci k6pvisel6 van

A k6pvis

Tirwz
m

el 6 -tes

tiilet : 5 i gen szav azattal az al6bbi hat6ro z atot
ho zta:
S teflln Ldszl6 pol giirmester
Hegedrisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6
S olt6sz Laj osn6 telepiil6si k6pvisei6
Izs6 P 6l telepril6si k6pvisel6
S 6rossy S iindor telepiil6si
k6pvisel6

Kazsdg Onkormdnyzata rdszdre dptiletenergetikai
"sai6kaza
a " t6r gy.6 ko zb eszerz6s i elj rrr6sl an d
ont6sme gfio

e gv a I 6 s { t d s

fejlesztds

zatar a

Saj6kaza dnkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete
2014. 09. 19. napj6n meglirgyalta a
"sai6kaza Kdzsdg Onkormdnyzati rdszdre dpatetenerg;etikar pitesztds megval1sftdsa KEop2014-4'10'0/F azon11it9l1dmoniegyzett ptiiydzat
kerZtdben" thrgybanindul6 kozbeszerzbsi
elj 6r Sshoz kap c s ol 6 d6 el 6terj eszie.i-6, u k<ivetkez6

Hatfrozatot

hozza:

,,Sajdkaza KLzsdg Onkormdnyzata
KEop-2014-4.I0.0/F oronoritdiraion
szerinti hirdetm6nyn6llaili,

megval6sftdsa

,;"XJ;":.TJ!

t6rgyatisn6

$ff:iffilci

testtilet a fenti tirgvban indult kozbeszerzesi
trirgyban indul6 kozbeszerzssi
Creativenergy Kft.
3532 Miskolc,
Mikl6s u. 8. fsz./l.

hirdeti ki nyertesnek.
Felel6s : Stefrin L6szl6 polgdrmester
Hatiridl6z azowral

2.nanirendi pont mest6rwaldsa

A k6pvis el6-testiilet: 5 i gen

Trfrw:

szav azattal

az alflbbi hathrozatot hozta:

saj6kazaKcizs6g onkormrinyzat2014.
evikozbeszerzesiterv6nek m6dosit6sa

Saj6kaza Kozs6g-orkorminyzat K6pvisel6

-

jelen hatirozatival m6dosftja
Ott;;6m-ri hatriro zattat elrogaoott 2014.
hathrozati javaslat t.' Jmt mell6klet6ben
foglaltaknak

Saj6kaza K<izs6g onkormrinviatdnak at7o1+
GI.
6vi

kozbeszerzlsi tew6t,

i

testrilete

megfelelcien' Tov6bbri utasitja stef6n Lfr;-zl6
polgrlrmestert, hogy
ko zb eszer z6s i tervet s aj 6kazi
Kci z s 6 g honl apj 6n r"Ei

i*e

a 2014.6vi m6dositott

Felel6s : Stef6n L6szl6 polgiirmester

Hatr[rid6: azonnal

Igth Abet. ieevzo megl<efi'ezi, az

kozbeszerz6si tervbe?

epiletenergetik

ai

pfllyizatot nem kellene betenni

a

aszol,
yet nem elnyert p'lyiu,at, v6lem6nye szerint csak
e szerepeltetni.

-

elmondja, hogy 2013_tol az iskola fenntart6ja

versenyekrevat6"?::::0,"1.*1"1?:iff
b

6rbeadiisb6l

b

a KLIK,

az

i.};:#,;y."TT#:tri;"n:ff,;elfi

efolyt ci sszegbcil sieretn6 fedezni.

annak idej6n meg lett besz6lve.

lyen jellegii kiad6sokat. Erre
semmi koze, ez egy6bk6nt sem
Izsr6 P6l

telepiil6si k6pvisel6 hozzifizi,jelenleg
mindcissze 3. 500 Ft volt ez az osszeg.
elmondja, az elhunyt Horb6szn6 Sz6kely
veronika, csalddjrrt
trlmogat6sba r6szesiteni, mivel Veronika
az rinkorm hnvzat

hozzhsz6l, 6 is egy magasabb cisszeget javasol,
inyzatnak saj6t halottjrln : kellene teki-nteni
V;A.
ebben az esetben rendeletet kellene erre
hozni, de
llna egy jelent6sebb risszes

a

sm6tli, a c6gnek saj6t halottjrinak kellene tekinteni,
6let6ben al6nya6s a f6de is.
stefi{n Laiszl6 noledrmester villaszol,sajnos
erre nincs forriis elkrilcinitve.

javasolja,hogyatemet6sikeretterh6rekifizetni,mivel
Stefdn L6szl6 poleirme.ste{ elmondja, hogy
6 50 ezer forintra gondolt, de nem sokallja
100 ezer forintot sem, csak Ggigkell gondolni,
hogy
lehet megval6sitani.

a

T6th Abel iewz6 elmondja, tinkormrlnlzati seg6ly jcihetne
sz6ba,a temet6si seg6ly r0 ezer
forintban van meghatfuozia, onkorminyzati
seg6ly maximuma 15 ezerforint.
javasolja, hogy alkossanak egy
kegyeleti rendeletet, amely
a j elentci s ebb <i s szegri s egits 6gnyuj
t6J hasonl6 es etekb en.
avasolja, hogy egyszeri segits6gnffit6s legyen,
6s ne

hogy kegyeleti rendelet
olgrlr elhal 6loz6sa eset6re.
vagy sem.
Tr6th Abel ieevz6 az 6 v6lerrt6nye is az,
hogyjobb lenne alkotni egy
szociillis rendeletet kieg6sziteni.

fj

rendeletet, mint a

megk6ri a jegyz' urat, hogy a kcivetkez6 tesh'eti
til6sre

t.

hogy a seg6lykeret terh6re v6siiroljanak
6vtiket betoltcitt lakosok szitmfua. Azt kellene
s6roljanak-e.
t"tt"iil6tt k6
+a-16t
b6l szinte

hozz6sz6l, szerinte 1.000 Ft legyen az ertelchatir,
mert500 Ftsemmit sem lehet venni, csak ne kar6csonykor
ossz6k ki, mint tavaly.Megk6rdezi,
j6 e most a lista, ami alapjrrn az id6sekn6vsor6t
<isszerilrftoffrik?
4

A k6pvis el 6 -tes tiilet : 5 i gen

szav azattal az al 6bbi

Tirry: A2014' 6vi Id6sek Napjrira ajrind6kcsomag
s aj.6kaza Kcizs6g 6nkormrin

hatfuo zatot bo zta:

v6siirl6sa

yzatinak k6pvisel6 testtilete

rigy drintcitt, hogy a 2014. evj
I{6sek Napjrlra minden 70. 6let6v6t betciltott lakos
szhnira 1.000 Ft 6rt6kben
aj rlnd6kcsomagot
v6siirol a seg6lykeret terh6re.

Hatfridflz 2014.10.

01.

Felel6s: Stefrln Lfuszlo polgilrmester
J tthdsz L6szl6n6 Int6zm6nw
ezetd
6rdezi, hogy a k<jvetkez6 teshileti

stefi[n Lriszl6 polsdrmester vilaszol, 2}l4.december
31.-ig be van toltve az igazgatoi
6lLishely
Tr6'th Abel iewz6 hozzdszol, a 4 f6 engedlTyezett
dlklshelyb6l 3 be van tdltve, az igazgaton;
nyug6llomlnybavonul6sa utin azci 6ll6shelye

u"t.;rtrr".
"i"r.

:

Hegediisnd Petkovics Katalin tdvozik a terembdl
megsegyzi, ha a
t.

p\lyinat kifrilsra kenil sem biztos, hogy

a

ogy ebben a k6rd6sben dcintscin majd az rtj
hogy a vilasztls eldtt nem kivrinnahebUen a

A k6pvisel6-testiilet: 4 igen szavazattal az alibbi hathrozatothozta:

Tr{rev:RadvilnszkyB6raKurturhlzigazgat6iilrfuspilyazata

69
6s
em

k6pvisel6 teshilete rigy ddnt<itt, hogy a Radvilnszky
6lldtsp6lydzatinakkifr6i6r6l a20r4.#i ontorLnyzati

Hatirid6: 2014.10. tZ.
Felel6s

: Stefrin L6szl6 polg6rmester
tov6bbi kerd6se, javaslata,
tov6bbi k6rd6s, inditv6nv
6s6tbezin1a.

Kmf.

Sdrossy Sdndor

j egt zdkdnyv

h

ite Ie s it6

