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K6sziilt: Saj6kaza K6zs6gi dnkormrinyzat kdpvisrd6-testtilet6nek 2014. szepternber h6 26.

napjinmegtartott rendkivtili nllt iil6s6r6l

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6terrne

Jelen vannak: Stefrin L6szl6
Dr. Czenke Antal
Hegedtisn6 Petkovics Katalin
lzs6P6l
Kis K6roly
Solt6sz Lajosn6
Sarossy Sandor

Tanrlcskozrlsi iosgal r6szt vgtt az iil6sen:
T6th Abel jegyzT

P ilsztor J 6zsef bizotts6gi kiilltag
Juh6sz Liszl6n6 int1zmenyv ezet6
Tam6s Gyulan6 int6zm6nyv ezet6

Stefin L6szl6 polgfrmester tisztelettel kosztinti az uto1s6 rendes testiileti iil6sen

megjelenteket, megilllapitja, a kepvisel6-testtilet hatarozatk6pes, mivel a torv6nyesen

megv6lasztott 7 t6 k6pviselcib6l 6 f6 jelen van. Javaslatot tesz Dr. Czenke Antal
alpolg6rmester 6s Kis K6roly telepiil6si k6pvisel6 jegyz6konyv hiterlesitcinek tort6n6

kijelol6s6re, megk6rdezi oket, v6llaljak-e a jegyzokonyv hitelesitlimegbizitst?

Dr. Czenke Antal alpolgiirmester 6s Kis l(6rolv telepiil6si k6n,visel6 kijelentik,
megbiz6suk eset6n v611a1jak a feladatot.

Stefdn Lr[szlt6 polsirmester megk6ri a jelenl6vciket, szavazzanak a:r61, hogy egyet6rtenek-e

Dr. C z enke Antal alpo I gSrme ster j e gyz 6ko nyv hitell e sit6 me gbizhsdv al?

Dr. Czenke Antal alpols{rmester 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz tdszt a

szavazhsban.

A k6nvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Dr. Czenke AnLtal alpolg6rmester

jegyz6k<inyv hitelesit6nek kijeloli.

Stefiln Lrlszki polgdrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr61, hogy egyet6rtenek-e

Ki s Kriro I y tel epiil 6si k6pvi s el 6 j e gyzlkonyv hitel e s it 6 me gbizis|v al?

Kis Kirolv telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz rlszt a

szavazhsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fci nem szavazott sz:,avazattal Kis Karoly tellepiil6si k6pvisel<it

j egyz6konyv hitelesit6nek kij eloli.

Stef6n Ldszl6 poledrmester ismerteti a meghiv6ban szereplci napirendi pontokat.

Hntondia, m6sodik napirendi pontk6nt szeretn6 fellvenni a napirendi pontok koze a kegyeleti

rendelet megfirgyalLis6t. Ertelemszeriien a tobbi napirendi pont eggyel csfszna. Megk6rdezi,

van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan?

I

polg6rmester
alpolg6rmester
telepiil6si kepvisel6
telepiil6si kr5pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6



Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival kapcsolatosan nem

hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6sara. Megk6ri a k6pvisel6ket,

szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6sitr6l.Ivlegilllapitja, a szavazdskor 6 fci k6pviselci

van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alttbbi napirendet hagyta j6v6:

A testiileti iil6s tfrwaland6 napirendi pontiai. amelvek meseweznek a t6nvlegesen

tirwalt napirendi pontokkal:

1. Saj6kazaKozs6g Onkormanyzat2014.6vi k.olts6gvet6si rendelet6nek m6dosit6sa
Ea: Stefin Lhszl6 poJlgdrmester

2. S aj 6kaza Kozs6gi 6nkormrln yzat kegy eleti rendelet6nek megtiir gyalilsa
Ea.: Stef6n Lhszl6 polgilrmester

3. Saj6kaza Kozs6gi 6nkormanyzat I. f6l6ves kolts6gvet6si besz6mol6j6nak
megtargyaldsa Ea.:Stefi[nLhszlSpolgrlrmester

4. Saj6kaza Kozs6gi Onkormanyzat torzskrinlvi nyilvantart6sanak m6dosit6sa
Ea:Ttfth Abet jegyz6

5. Saj6kazaNapk<iziotthonos Ovod a Alapit6 Okirat m6dosit6sa
Ea: Tt6th AUet legyzdi

6. Saj6kaza Polgiirmesteri Hivatal szakmai besz6mol6j a a2013. 6vt6l
Ea: T6th Anel jegyzO

7. Rendeletalkot6si kritelezetts6ggel kapcsolatos el6zetes dtjnt6s megltozatala
Ea: T6th AUel jegyzO

8. Saj 6kaza Napkoziotthonos 6voda besziimol 6ja a 2013 l20l 4. tan6wtil
Ea: Tamis GyuL[n6 intflzmfinyvezetf

g. Saj6kazaNapkoziotthonos 6vod a 201412015. 6ves munkaterv6nek elfogad6sa

Ea: Tam6s Gyuk[n6 int6zm6nyvezet6

1 0. Saj6kazaNapkdziotthonos 6voda pedagiigia pro gramj inak meglir gyalilsa

Ea : Tamris Gyul6n6 intflzm6nyv ezet6

11. Saj6kazaKrizs6gi dnkorm6nyzat Bursa - Hungarica oszttindijpillyinat 2015. 6vi

fordul 6j aho z v al6 c s atl ako z 6s iinak m e gt itr gy al6sa

Ea.: Stefiin LfszlS polgirmester

12. Saj6kaza 1091/8 Hrsz-ri ingatlan ad6sv6ttd6vel kapcsolatos dont6s megltozatala

Ea.: Stefr[n LhszlS polgdrmester

13. Saj6kaza Rrlk6czi ut 5. szhm alatti ingatlzm 6tad6sfinak megtargyalilsa
Ea.: Stefin L6szl6 polgirmester

14. Saj6 - B6dva V<ilgye 6s Korny6ke Hullacl6kkezel6si dnkorm6nyzati Tarsuliis

tiirsul6si meg6llapod6s6nak m6do sit6sa
Ea.: Stefin L6szl6 polgfrmester



15. Kast6lykerti ovarok tewezlsimunk6lataircbe1rkezett arajanlatok elbirril6sa

Ea.: Stefiln Lhszlil poJlgirmester

Laditvanyok, j avaslatok

L. napirendi pont mestfrwalisa

Stefdn Liszlri poleirmester elmondja a tegnapi bizotts6gt til6sen megfhrgyaltit< a 2014'6vi

tottsegrretesi rendelet m6dosit6s6t, megk6rdezi, v'an-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6s e a hatir ozati j avaslattal kapcsolato san?

Kis Kr[roly telepiil6si k6pvisel6 meg$erdezi, hogy a fd osszegbeli v6ltozhsok miatt kell

rnodositani a rendeletet? Megk6rdezi, a normativa visszafrzetls ellen lehetne -e valamit

tenni?

T6th Abet ieevz6 elmondja, hogy err6l a plnnigy csoportvezet6t kellene megk6rdezni.

Szerinte ink6bb vissza kell fizetni, mint kamatot frz:"etni, ha nem visszaftzet6s eset6n.

Izs6 Pdl telepiil6si k6pvisel6 hozzdsz6l, akkor mLost k6rdezz6k meg, mivel a k6pvisel6 ir
most tette fel a k6rd6st. most k6rik a vhlaszt.

Trith Abet ieevz6 viiaszol, ap6nzlgyes koll6gand szabads6gon van, az ir6sos arLyag id6ben

kiment lett volna lehet6s6g k6rd6seket feltenni. Joga van ir6sban k6scibb v6laszolni.

Kis Kirolv telepiil6si k6pvisel6 kijelenti, neki megfelel ir6sban avillasz k6s6bb is.+

Stefi[n Ldszl6 poleirmester megk6ri a plnnigyi bizottsilg elnok6t, ismertesse a bizottshg

v6lem6ny6t a rendel etm6do sit6s sal kapcsol atb an.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 aplnnrgyrb,izottsilg eln<ike elmondja, mivel a bev6teli

otaa ttrOaosult, ennek megfelel6en a kiad6si olldalt is m6dositani kell, igy elfogad6sra

javasoljak a rendelet m6dosit5s6t.

Steffn L6szltf polefrmester megfilrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

ti"gerritere a rendeletm6dosit6ssal kapcsolatosatr? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a kdpvisel6ket, szavazzanak az elhangzott

rendeletm6dosit6s elfogaddsrir6l. Meg6llapitja, asz:avaziskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen'

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen - egyhangu- szavazatlal az alibbi rendeletm6dosit6st fogadta el:

Saj6kaza Kiizs6gi Onkorm6nyzat k6pviset6 - testr'rilet6nek lll20l4. (IX.26.) iinkorm6nyzati
rendelete az Onkormhnyzat2014.6i kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 212014. (IL 05.) szimf

iinkorminyzati rendelet6nek m6dositisrlr6l

Saj6kaza Kozs6g dnkormanyzat K6pvisel6 - testtilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben meghathrozott eredeti jogalkot6i hat6sktir6ben, az Alaptorv6ny 32. cikk (1)

bekezd6s f) pontj6ban megltatfurozott feladatkor6ben eljlrva - a K6pvisel6 - testtiletPdnzngyi
Bizotts6ganak irilsos v6lem6ny6nek kik6r6se ut6n - a kovetkez6ket rendeli el:

1.$

A Saj6kaza Kozs6g 6nkormanyzat 2014. 6vi ktilts6gvet6s6rcil s2616 212014. (II. 06.)

onkormdnyzati rendelet (a tov6bbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezd6se hely6be a kovetkez6

sztivegr6sz l6p: 
?



,,(1) A k6pviseki - testtilet az tinkorm6nyzat20l4.6vi ktilts6gvet6s6t:

2. 037.731 eFt kiilts6gvet6si bev6tellel
2. 037. 731 eFt kiilts6ryet6si kiadissal

0 Ft k0lts6gvet6si egyenleggel
ilIIapitja meg."

2.$

Jelen rendelet a kihirdet6st kovet6 napon l6p hatrilyba.

Stefan Lhszl6 T6th Abel
polg6rmester jegyz\

2.napirendi pont megt6rsval{sa

Stef6n Lr[szl6 poleirmester elmondja, hogy a kegyeleti rendelet megalkotiisa egy szomor0

aprop6 miatt v61t sziiks6gess6, nevezeten a Horb6szn6 Sz6kely Veronika, <inkormanyzati

dolgoz6 halilla miatt. Szerstn6 a csal6dot t6mogartni, ann6l magasabb dsszeggel, mtnt az a
szoci6lis rendeletben meg van hatirozva. Megkdri a jegyzl urat olvassa fel a rendelet

tervezetet.

T6th Abel iewz6 felolvassa a kegyeleti rendelet tetwezet6t.

Stef{n Lfszlti polsdrmester megkerdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se a kegyeleti rendelet tewezettel kapr:solatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,

javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott

rendelet elfogad6srlr6l. Meg6llapitja, a szavazilskot 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testtilet: 6 igen - egyhangu- szavazatl;al az alilbbi rendeletet alkotta:

S aj 6 kaza Kiizs 6 g Onkorminy zata Kfipvis el6-testiilet6nek
t2 12014. (IX.26.) iinkormrdnyzati rendelete

a kegyeleti elj lirrlsr6l

Saj6kaza Krizs6g 6nkorm6nyzatinak K6pviselti-testtilete az Alaptowlny 32. cikk (1)

bekezd6s a) pontj6ban 6s (2) bekezd6s6ben kapo1l felhatalmaz6s alapjan 6s feladatk<ir6ben

eljirva a kovetkez6ket rendeli el:

Altalfoos rendelkez6sek

1.S

Saj6kaza Kozs6g dnkormtlnyzata a vriros 6rdek6ben huzamos idcin kereszttil kifejtett
felel6ss6gteljes, illdozatos, kiemelkedri munk61. vegzett szem6ly haldla eset6n jelen

rendeletben meghatixozottak szerint r6szesiti kegyeleti elj rlr6sban az elhunytat.

2.S

A kegyeleti eljarfs kor6be a temet6s kolts6geiheztdrtln6hozzhjitrulils tartozik.

3.S

A kegyeleti eljar6sban r6szesithetS az a szem6ly
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aki elhunyt akor az Onkorm6nyzat kepvisel6-testtilet6nek tagj a volt,
akit elhunyt6t megel6z6en legal6bb k6t ciklusban a k6pvisel6-testrilet tagShvd

v6lasztottak,
aki Saj6kaza K<izseg dnkormrinyzat K6pvisel6 - testtilet6nek a helyi kitiintet6 dijak
alapit6sar6l 6s adominyoz6suk rendj6r6l sz6l6 onkormrlnyzati rendelet alapjin
kittintet6sben r6szesiilt.

A temet6s kiilts6geihez tiirtt6n6 hozzhjirulfls

4.S

(l) A teleptil6s 6rdek6ben jelent6s 6rdemeket szerzett elhunyt szem6ly temet6si k6lts6geihez
a polg6rmester d<int6se alapjin lehet hozzhjinilni, amely hozziljinulin az al6bbiakat
foglalhatja magdban:

a) hal6lhin6l sz6l6 6rtesit6s kolts6gei,
b) halottsz iilitds k6lts6gei,
c) sir6s6s kolts6ge,
d) kopors6 vagy urna k<i1ts6ge,

e) a temet6skor az Onkorminyzatnev6ben elhelyezett koszoru k6lts6ge.

(2) A temet6si kolts6gekhez val6 hozziljirulils m6rt6ke nem haladhatja meg a brutt6
100.000,-Ft-ot.

ZirS rendelkez6sek

a)

b)

c)

5.$

Ez arcndelet a kihirdet6s6t ktivet6 napon l6phat6lyba.

Stefan Lhszlo
polg6rmester

3. napirendi pont megtdrwalfsa

roth Abel
jegyz6

Stefiin Liszki polefrmester elmondja, bizotts6gi iil6sen megfirgyaltik az onkormrinyzat I.
f6l6ves b eszrlmol6j 6t.

Izs6 Pil telepiil6si k6pvisel6 k6ri, hogy sz6ban is 6rt6kelj6k a beszilmol6t. Szeretnf, ha a
plnntgy r6szet6l is itt lenne valaki, aki az ir6sban megkapott anyagot elmagyarinn|.

Kis Krirolv telepiil6si k6pvisel6 hozzSsz6l, f6l6vkor feltfiteleznik, hogy a rendelkez6sre 6116

risszegek fel6t elkoltottiik, de a besziimol6b6l rigy trinik, mintha csak az % r6sz6t koltdtt6k
volna el.

T6th Abel iewz6 villaszol, a bev6tel 6s a kiad6s oldalon is van mrikdd6si kdlts6g, 6s van
felhalmozhsi oldal. Aberuhdzdsokhoz k6rt 6s kapott p5tueszkoztiknek csak eleny6sz6 r6sz6t
haszndltrlk fel.

Steffn L6szl6 polsdrmester megk6ri aPlnzij;gyr bizotts6g eln<ik6t, tegye meg javaslatii a
besziimol6val kapcsol atb an.



Solt6sz Laiosn6 P6nziievi bizottsfe elniike villaszol, abizottsilg mindent egybevetve 6s a
jegyzT rir kieg6szit6s6t figyelembe v6ve, elfogad6sra javasolja a I. f616ves kolts6gvet6si
besz6mol6t.

Stefin Liszl6 polefrmester me$&dezi, van-o valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se azL fel6ves besz6mol6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a hatitrozati javaslat

elfogad6srir6l. Meg6l1apitja, a szavazilskor 6 fd k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet: 4 igen -2 nern- szavazattal az alilbbihatfuozatothozta'.

T6rry : S aj 6kaza Kozs6gi Onkormanyzat 201 4. I. fdd6vi gazdillkodhsar6l s2616 besz6mol6

Saj6kaza Kozs6gi Onkorm5nyzat K6pvisel6 - testtilete jelen hatfirozatfiban a Saj6kaza Kcizs6gi

Onkorm6nyzat L f6l6vi krilts6gvet6si besz6mol6j 6t az el6te4eszt6snek megfelel6en elfogadja.

Felel6s: T6th Abel jegyz6
Hat6rid6: azonnal

4. napirendi pont mestirsvaldsa

Stefdn Lr[szl6 polsfrmester iftadja a szot T6th Abd jegyz6nek.

T6th Abet ieeyz6 elmondja, hogy a tdrzskonyvi nyilvantartds m6dosithsiraket ok miatt van

sziiks6g, az egytk a tnAOR k6d m6dosit6sa a szennyvizberuhinhs kapcs6n, mivel a

hillozatot hasznilIatba fogi6k adni, valamint a kornnilnyzati finkci6k kieg6sz0lnek az iskolai
6s a 6vodai 6tkez6shez felvett k6t f6 dolgoz6t kell flolttintetni.

Stefin Lriszl6 polsdrmester hozzLfizi, ez ut6bbi a konywizsg6l6i ellencirz6s sor6n dertilt
ki. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rdd:se, javaslata, kieg6szit6se a hathrozatt
javaslattal kapcsolatosan? MegiIlapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el.

Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzcrtt javaslat elfogad6srlr6l. Meg6llapitja, a

szavazhskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6nviseld-testiilet: 6 igen - egyhangu- szavazattal az alilbbihatitrozatothozta:

Sai6kaza Kiizs6e Onkormdnvzat K6pvisel6 - testiiletfinekllg/ 2014. $X.26.1h at 6 r o zata a

k6pvisel6 - testiilet 63/ 2014. (V. 27.) h a t 6 r o zatdnnk m6dositfsir6l

Tdrev: Saj6kaza Ktizs6gi Onkorm6nyzat torzskcinyvi aclatainak m6dosit6sa

Saj6kaza Kcizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6 - testtilete jelen halirozathban Saj6kaza Kcizs6gi

Onkormanyzat torzskonyvi nyllv6ntart6s6nak adattartalmht az alilbbiak szerint m6dositja:

|. A 631 2014. (V .27 .) szimihatdrozat 5. pontja a ,,Korm6nyzati funkci6:" felsorolSsa az alilbbiakkal

eg6sztil ki:
,,096010 - Ovodai tntezmlnyi etkeztet6s

096020 - Iskolai ntlzmlnyi 6tkeztet6s"

2. A torzskrinyvi kivonat ,,T6nylegesen v1gze1l tevdkenys6gek TEAOR '08 besorol6s szerilt"
szovegr6sz hely6be a ktivetkez6 szciveg kertil:

TEAOR tipusa TEAOR meenevez6s
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f6 tev6kenys6g 8411 Altalattos kozigazgatds

egy6b tev6kenys6g 6820 Sajdt tulajdonri, b6relt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se

egy6b tev6kenys6g 6810 Saj6t tulajdonri ingatlan adSsv6tele

Tov6bb6 utasitja T6th Abel jegyz6t, hogy jelen m6dosit6sok fitvezetlslt azonnalkezdemdnyezze a

Magyar Alamkincst5rn5l.

Felel6s: T6th Abel jegyz6

Hatr[rid6: azonnal

S.napirendi pont mestdrryalisa

Stefin Lriszl6 pole6rmester ffiadja a sz6t T6th Abel jegyz6nek.

T6th Abel ieeyz6 elmondja, a Napkdziotthonos Ovoda Alapit6 Okirat6t m6dositani kell,
mivel a neve, sz6khelye, a csoportl6tszfum a felvehet6 lltszim 6s a b61yegz6 lenyomata is
viiltozik. Az 6voda hamarosan kriltozni fog, ez6rt a Torzskrinyvi nyilv6ntart6sban 6t kell
vezetri ezeket az adatokat, k6ri a hatdrozatijavaslat elfogad6s6t.

Stefiin Lriszki poledrmester megklrdezi, van-e valakinek tovdbbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se a hatarozati javaslattal kapcsolatosanL? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel,6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat

elfogad6sar6l. Meg6llapitja, aszavazhskor 6 f(i k6pvisel6 van jelen.

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

k6nvisel6-testiilet126/2012.(X.30.)szimriKT.hatirozatinakm6dositisfr6l

Iii4g: Saj6kazai Saj6kaza Napkoziotthonos 6voda Alapit6 Okirat6nak m6dosit6sa

Saj6kaza Kozs6gi Onkormanyzat K6pvisel6 - testtilete jelenhat6rozat6ban Saj6kaza Napkciziotthonos

6voda Alapit6 Okirat5t (a tov6bbiakban: Alapit6 Okirat) a kovetkez6k szerint m6dositja:

1) Lz alapit6 okirat 1. szimf pontj6nak hely6be az alilbbi sziivegr6sz keriil:

,,1. Azint6zm6ny neve: Saj6kazai GezengizNapkoziotthonos 6voda
Azintezmlnysz6khelye: Saj6kazaiGlzengizNapktiziotthonos6voda

3720 Sai6kaza. P'likoczi Ferenc it 23."

2) Azalapit6 okirat 4. szhmi pontjinak hely6be azalilbbi sziivegr6sz keriil:

,,Azintlzmlny sz6khely6n: 100 f6
telephely6n: 55 f6

Csoportok szima:
Azint6zm6ny sz6khely6n: 4 vegyes csoport

telephely6n: 2 vegyes csoport"

3) Az alapit6 okirat 10. szdmli pont els6 mondatfnak hely6be az alfibbi sziivegr6sz keriil:

,,A Saj6kaza 21, 979 hrsz. ingatlanok a rajtuk l6v6 6piiletekkel, valamint a vagyonleltar alapjan

nyilv6ntartotttirgyi eszkozcikkel, amelyek Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat tulajdon6ban vannak. ,,



4) Az alapit6 okirat 12. pontjfnak hely6be az alilbbi sziivegr6sz keriil:

,,Hosszti b6lyegz6: Saj 6kazai GlzengizNapkciziotthonos Ovoda
3720 Saj 6kaza, R6k6czi Ferenc it 23 ;'

Saj 6kazai GlzengizNapkciziotthonos 6voda"Korb6lyegz6:

Tov5bb6.utasitja T6th ,lrbel jegyz6t, hogy jelen m6dositdsok Stvezetdset azowtalkezdemlnyezze a

Magyar Allamkincst6rn6l.

Felel6s: T6th Abel jegyz6
Hatirid6: azonnal

6. napirendi pont meetfrsyaldsa

Stefdn Liszl6 poleirmester ifiadja a sz6t T6th Abel jegyz6nek.

T6th Abel ieevz6 elmondja, az irhsos af,rya1hoz szeretn6 hozzilfizm, hogy az eImiIt 6vekhez

k6peset, ha rigy trinik is, hogy sok feladat elhint a Jfirhsi Hivatal megalakul6s miatt, ez sajnos

finoman sz6lva sem okozott konnyebbs6get. tigyirat sziim tekintet6ben 5-600 db-os

nriveked6s l6that6. A szoci6lis helyzet sajnos egyre rosszabb, emiatt ttibben ker0lnek be a

rendszerbe, mint ki. A rendszeres gyermekv6delmi tilmogatis is 50-60 f6vel t<ibb, mint az

el6z6 6vekben. Mindk6t tertiletet egy-egy igyrnt6z6lfttja el, akiknek m5s feladatai is vannak.

Izs6 Pril telepiil6si k6pvisel6 hozzhsz6l, a maga r6sz6r6l csak koszonetet tud mondani a

hivatal dolgoz6inak. Elmondja, ide neh1zj6 munkaerlt tal Ini, mert az nem jon ide, akinek

mds lehetcis6g ad6dik. A plnntgyre gondol els6sorban, ahonnan 2 f6 is nyug6llomhnyba
vonul, ez pedig olyan teriilet, ahol igazhn fontos lenne a j6 szakember. K6ri a hivatal
vezet6sdt, hogy igyekezzen j6 szakembert felvenni elre a tertiletre.

Stefiln Liszl6 poletrmester egyet5rt a k6pvisel6 rirral, a legut6bb felvett p6nztigyes ko116ga

felmondott, de nem isigazinv6ltotta be ahozzitfuzott rem6nyeket'

Dr. Czeke Antal alpolgfrmester hozzhsz6l, saj6kazai lakost kellene felvenni.

Stefin Liszl6 poledrmester is egyet6rt ezzel. Elmondja, hogy a Nonprofit Kft.-hez sikertilt
sajokazaifiatalt felvenni, j6 lenne ha ap5nzugyi cs,oportba is nflna erre lehetcis6g.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel0 is irgy gondolja, saj6kazai fid igazhn

Saj6kazival tor6dni.

Stefdn Liszl6 polefrmester megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se a Polg6rmesteri Hivatal szakmai beszrimol6j6val kapcsolatosan? Meg61lapitja,

tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az

elhangzott hatfurozatijavaslat elfogad6sar6l. Meglillapitja, a szavazilskor 6 fo k6pvisel6 van
jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen - egyhangri- szavazatt.al az alilbbihathrozatothozta:



beszf mol6 elfoeadisdr6l

T6rw: Beszilmol6 Saj6kazai Polg6rmesteri Hivatal 2013. 6vi szakmai tev6kenys6g6r6l

Saj6kaza Krizs6g dnkormrlnyzat K6pvisel6 - testiilete a Saj6kazai Polgiirmesteri Hivatal
2013. 6vi szakmai tev6kenys6g6r6l s2616 beszitmol6t az el6terjeszt6snek megfelel6en
elfogadja.

Hatdrid6: sz<ivegben

Felel6s: T6th Abel jegW6

7. napirendi pont megtirgvaldsa

Stefdn Liszl6 poletrmester futadja a szSt f6th Abel jegyzlnek.

Tt6,th Abel i ewz6 elmondj a, hogy k6t 6vvel ezelltll, mfir volt sz6 err61, amik or L6zi lstvin az

RNO elnoke panaszt tett az ombudsmann6l a lakcimes dolgok problematikhjht vhzolva.
Akkor az ombudsman felhivta a figyelmet, hogy ezeket a dolgokat rendezni kell. Jelenleg az

Onkormanyzati Tow6ny is tiltja onk6nyralmi nevek hasznillatSt kozteriiletek elnevez6se

kapcs6n. Tobb probl6ma is van ezzel a kapcsolatban a telepiil6sen, pl. a Szegfri 6s Vir6g irton
ahiuszimroz6s nem megfelel6. Tcibbsztiros sz6moz:6s fordul el6, emiatt a szolgiilat6kn6l 6s a

fiildhivatalniil nem egyeznek az adatok. A lakos lakcimk6rtyajhn nem a megfelel6 adat

szerepel. A Kormiinyhivatal szeptember 29. napi d6tummal k6ri, hogy a testtilet tirgyalja
meg ezt, k6ri, hogy a testiilet december 3l-6ttttzze ki re6lis c61k6nt afeladat v6grehajt6sra.

Stefiin Liszl6 poleirmester megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se ahatirozatai javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott hatfirozati
javaslat elfogad6sar6l. Meg61lapitja, aszavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

Saitfkaza Kiizs6e Onkorm{nvzat K6pvisel6 - te$tiilet6nekl22l 2014. ([.X.26.l h a t 6 r o

zata a kiizteriiletek. kiizint6zm6nvek elnrevez6s6nek valamint a hizszimok
mesdllapftisinak feladatair6l

Trlrerv: A koztertiletek, krizintlzmlnyek elnevez6s6re valamint ahfnszimrok meg6llapithsfua
vonatko z 6 onkormanyz ati rend el et me galko t6s 6nak:. el6 zete s fel ad atai

A fenti thrgyban megalkotand6 helyi <inkorm6nyzati rendelet megalkot6srlnak 6s a

d<int6shoz6 K6pvisel<i - testtilet e16 val6 beterjeszt4s6nek hatrirideje 2014. 12.3L napja.

IJzthridfiz szovegben
Felel6s: T6th Abel jegyzt

8. napirendi nont mestirwaldsa

Stef6n Lr[szl6 poledrmester iltadja a sz6t Tam6s Ciyulin6 intfzm5nyvezetonek.

Tamrfs Gvuk[n6 int6zm6nwezet6 megk<iszdni a polgrlrmester fr a jegyz1 rir 6s a k6pviselci
testtilet tfnnogathsh| elmondja, szerencs6sek voltak, mivel az elnyertpillyilzatok kapcs6n volt



lehet6s6g a szalcrnai fejl6d6sre, j6gyakorlat iltvetelere, fj berendez6sek 6s j6t6kok

beszerz6s6re. A munk6jukat igy m6g magasabb szinvonalon tudt6k e116tni.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi,120 gyermek volt felvehet6

6s azij 6vodanak kosztinhet6en 150 fti lett a felvehet6 gyermekl6tszbm?

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megdobben6s6t fejezi ki, hogy 120 gyerekb6l 115

h6tranyos helyzeti.

megk&dezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

6voda szakmai besz6mol6j 6val kapcsolato san? Meg6ll apitj a,

tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az

elhangzotthatirozatijavaslat elfogadfs6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 f6 kepvisel6 van
jelen.

A k6pvis el6 -tes tii let : 6 i gen szav azattal az alSbbi l;ratfu o zatot hozta:

beszrimol6 elfoeaddsir6l

Tfrw: Besz6mol6 Saj6kazai Napk6ziotthonos Ovoda 201312014. 6vi szakmai

tev6kenys696rcil

Saj6kaza Kozs6g 6nkormanyzat K6pvisel6 - testtilete a Saj6kazai Napk<iziotthonos 6voda
201312014. 6vi szakmai tev6kenys6g6r6l sz6l6 beszilmolot az elciterjeszt6snek megfelel6en

elfogadja.

Hat:[rid6: szovegben
Felel6s : Tam6s Gyulan6 int6zm6nyv ezet6

9. napirendi pont mestfrwalfsa

S tefrin L 6 szl6 p o Is 6rm e ste r 6tadj a a sz6t T am6s Gyul 6n 6 int6zm6nyv ezet6nek.

Tam{s Gvuk[n6 int6zm6nwezet6 ismerteti a Napk<iziotthonos Ovoda 201412015 nevel6si

6vi munkatewet, k6ri a k6pvisel6 testtilete, hogy fogadj a eI azt.

Stefin Ldszl6 poleirmester megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se a Napk<iziotthonos Ovoda 201312014 6s munkaterv6vel kapcsolatosan?

MegSllapitja, tovSbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a kepvisel6ket,

szavazzanak az elhangzotthatfuozati javaslat elfogad6sar6l. Meg6llapitja, a szavazilskot 6 f6

k6pvisel6 van jelen.

A k6nvis el6 -te s tiilet : 6 i gen szav azattal az alfubbi hratir ozatot ho zta:

Trlrery: a SajokazaiNapkoziotthono s 6vod a 201 4 I 2015. 6ves munkaterv6nek elfo gad6sa

Saj6kaza Kozs6g dnkormrinyzat Klpviselci - testiilete a Saj6kazai Napkoziotthonos 6voda
20 I 4 I 20 I 5 . 6ves munk atew 6t az el6terj eszt6snek megfelel6 en elfo gadj a.
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Hat6rid6: szovegben
Felel6s : Tam6s Gyulan6 intezmenyv ezetS

l0.napirendi pont mestirsval6sa

Tamris Gvul6n6 int6zm6nwezet6 ismerteti a Napkdziotthonos Ovoda pedag6giai

programjanak fttbb pontjait. Elmondja ir6sban megkiildt6k, el6g terjedelmes, k6ri a

k6pvisel6-test{ilet tagj ait6l a pro gram elfo gad6s 6t.

Stefin Lr[szl6 polgdrmester megk6r.dezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se a Napkoziotthonos Ovoda pedlag6giai programj6val kapcsolatosan?

Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,

szavazzanak az elhangzotthattrozati javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 6 f6
k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen szavazafral az alilbbihatfuozatothozta:

Tirev: aSajSkazai Napkoziotthonos Ovoda Pedag6giai Programjrinak elfogad6sa

Saj6kaza Kcizs6g Onkormanyzat K1pvisel6 - testtirlete a Saj6kazai Napkoziotthonos Ovoda

Pedag6 giai Pro gramj 6t az el6teqeszt6snek megfelel6en elfo gadj a.

Hatdrid6: szovegben
Felel6s : Tam6s Gyulan6 intezmenyv ezet6

Stefiin Ldszki polefrmester thjlkoztatja a k6pvisel6-testiiletet, hogy a vezetl 6v6n6

l6tsz6mb6vit6sre nyfjtotta be k6relm6t. K6t f6 6voda pedag6gus, eEY f6 dajka 6s egy fd
takarit6 fe1v6tel6t k6rte. V6lem6nye szerint arra kellene torekedni, hogy a rendelkez6sre 6116

pdtueszkozok fel legyenek haszniiva, ne kelljen normativ6t visszafizetni. Az id6n az 6voda
j6 finanszirozhst kapott, koszonhet6en ap\lyhzati forr6soknak, viszont arra is figyelni kell,
hogy a kolts6gvet6st ne l6pj6k tul. Bizotts6gi iil6sen felvet6dott, hogy nem kellene

megengedni a gyerekek eb6d utrini hazaadhsdt Valamilyen m6don kotelezni kellene a
sztil6ket, hogy a gyerekek maradjanak l6-6riig az |voditban.

Izs6 Pril telepiil6si k6pvisel6 gtan:irii az 6vodavezet6 asszonynak a szinvonalas munk66rt,

arrit v6gez a ket 6voda. Viszont 6 is rigy gondolja" hogy a frnanszirozhst az 611am nyit6st6l-

zirfusig adja. 6 is ana k6i az int6zm6nyvezet6t, hogy ne engedj6k eb6d ut6n hazavirti a

gyerekeket, hiszen az iskol6ban is k<itelez6 16 6rfiig tart6zkodni. Megk6rdezi, a

l6tszrimbrivit6st mikor szeretn6k megval6sitani?

Tamds Gvuk[n6 int6zm6nwezetd villaszol, miel6bb szeretnl, viszont hiirom h6tig kell a

kozig.6116s oldalan az illlishirdet6snek fent lennie.

Steffn Liszlt6 polefrmester javasolja, a k6pvisel6 testtilet fogadja el a lltszimtbovit1st az

intlzmlnyvezetl k6r6s6nek megfelel6en. Meg!6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,

javaslata, kieg6szit6se a Napkoziotthonos Ovoda l6tszrlmbcivit6s6vel kapcsolatosan?

Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvise16ket,

szavazzanak az elhangzotthatfirozati javaslat elfogad6srlr6l. Megrlllapitja, a szavazilskor 6 f(5

k6pviselci van jelen.

A k6pvis el6 -te s tiilet : 6 i gen szav azattal az alilbbi h atdr ozatot ho zta:
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zata a Sai6kazai Napkiiziotthonos Ov'oda doleozdi l6tszfmb6vit6s6r6l

T 6 r gv : a S aj 6kazai N apko zi otthono s Ovo d a Ifitsz{ntb 6vit6s e

Saj6kaza Krizs6g Onkormrinyzat Kepvisel6 - testiilete a Saj6kazai Napkoziotthonos 6voda

int6zm6nyvezet6 javaslat6t figyelembe v6ve 2 fb 6vodapedag6gus, 1 f6 6vodai dajka

felv6tel 6he z ho zzilj imlJ.

Hatiridd: azonnal
Felel6s : Tam6s Gyulan6 intlzmlnyv ezet6

11. napirendi pont meetdrwalisa

Stefdn Lds?lt6 polgfrmestg,r elmondlja, az <inkormhnyzat 6vek 6ta r6szt vesz a Bursa

Hungarica Onkorm6nyzati lsztondij pilyinatban. Az tinkorminyzatok szhmLra a Bursa

Hungarica Osztondijrendszerben vaki r6szv6tel onk6ntes. Javasolja, hogy az id6n is
csatlakozzanak ehhez a pillyiaathoz, ezzel is eldsegitve az itt 6lci fiatalok fels6oktat6si

tnt|zmlnyben va16 tanul6s6t. Az elmrilt 6vekben m6r mindenp6ly1z6 rlszere - aki megfelelt

az alapktit6sban szerepl6 felt6teleknel<, nappali tagozatos, aktiv jogviszonnyal rendelkez6

hallgat6 - a kepvisel6-testiilet egys6gesen 2.000 Ft / fci I h6 timogatast it6lt meg a csal6dok

jrivedelm6nek szigoru ellen6rz6se n6lktil. Ezt az <isszeget szeretn6 az rd6n 4000 Fyf6lh6

risszegre emelni, mivel 6vek 6ta csokken a tov6bbtanul6 fiatalok szfima a telepiil6sen. A
testiiletnek azt kell eldontenie, hogy csatlakozik-e a 201512016. 6vi piiyhzati fordul6hoz,

vagy sem. A csatlakoz6si nyilatkozat bekiild6si hiat6rideje 2014. okt6ber 01. Megk6rdezi,

van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a Bursa Hungarica Osztondij

p1lyiaattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rdes, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott

it. Vt"gkeri a k6pvisel6ket, szavazzanak az eIh:angzott hatitrozati javaslat elfogad6srir6l'

Megdllapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el6 -te s tiilet : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatdr o zatot hozta:

fordul6irlhoz val6 csatlakozris meetdnwaldsfr6l

Trlrry: Saj6kaza Kozs6gi dnkorm6nyzat csatlakozilsa a Bursa Hungarica Fels6oktat6si

dnkormrinyzatiOsztondijpillyhzat20l:S.6vifordukijahoz

Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat k,6pvisel6testtilete megffirgyalta a Bursa Hungarica

Fets6oktat6si Onkorm fnyzati 6szt<ind.ijp illydzat 2ClI5. 6vi fordul6j 6nak p\lyiaati kiir6silt, 6s

az aIilbbi dont6st hozza.

L Az onkormanyzat a jogszab6lyoknzk megfelel6enfifejezett 6s visszavonhatatlan dtint6st

hozott arr61, hogy csatlakozni kivan a h6tranyos szoci6lis lrrelyzettt fels6oktat6si hallgat6k,

i11et6leg fels6oktat6si tanulm6nyokeft .kezd6 fiiatalok timtogathshta lfittehozott Bursa

Hungarica Felscioktat6si Onkormrinyzati Osztondijpillyinat2015.6vi fordul6jrihoz.

2. A, onkorm6nyzat a felscioktat6si hallgatr5k szhmira, valamint a fels6oktatiisi

tanulm6nyokat kezd6 fiatalok r(>sz6re kiirand6 Bursa Hungarica Felscioktat6si

O*ormanyzar }sztondijpillyazaL 2015.6vi fordul6janat Altalilnos Szerz6d6si Felt6teleit

elfogadja, 6s k<itelezetts6get villlal arra, hogy ap|tyizatok kiir6sa, elbirdl6sa 6s a telepiil6si

onkormrinyzat iital nyfjtott t6mogat6s <isszeg6nek tov6bbit6sa sor6n marad6ktalanul az

Altalano s S zerztid6si F elt6telekben fo p;laltaknak mregfelel6 en j rir el.
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3. Az onkormanyzat kotelezetts6get v6llal ana, hogy a Bursa Hungarica Fels6oktat6si

flnkormrinyzati lsztondijrendszer 2015. 6vi fordul6ja keret6ben abe5rkezett pfilyinatokat 6s

a pillyhzatok*:6l hozott dont6s6t a Wekerle Sandor Alapkezel6 iltal iizemeltetett

https://eperbursa.hu/palyazatlinternet c.lmen el6rhet6 elektronikus adatbazisbantogziti.

Saj6kaza Kozs6gr dnkormanyzat kfipvisel6-testtilete :6gy dont, hogy a pillyhz6knak 2015.

6vt61 egys 6gesen 4000Ft/h6 6f6 t6mo gat6st nyfj t.
Felhatalmazza apolgirmestert a csatlakoz6si nyilatkozat alfuirilsfura, 6s a pillytualklitdshta a

vonatkoz6 rendelkez6sek szerint.

Felel6s: Stef6n L6szl6 polgiirmester
Hatdrid6: 2014. okt6ber 01.

l2.nanirendi pont meetirwalisa

Stefiin Ldszl6 poledrmester elmondja, hogy egy r6gi, de nem megoldott iigy a Posta 6ltal

beadott ig6ny, amelyben k6rik, hogy az ingatlant ingyen adjrlk 6t szfimukra. Az 6 javaslata az,

hogy a szolgalmi jogot adjak oda ingyen, de az ingatlant ne.

T6th Abel iewz6 megtregyzi, az :drgyvld ir azt mondta, hogy a szolgalmi jog forintosithat6,

szerinte legyen kb. 20 eFt.

Stefin Liszl6 poleirmester felolvassa Dr. Kov6cs J6nos iigyv6d level6t, majd 6 is azt

javasolja, hogy ne adjak 6t ingyenesen az ingatlant, a szolgalmi jogot pedig adj6k meg 20

eFt-6rt.

13. napirendi pont mestdrqvalfsa

Stefrln Lr[szl6 polefrmester elmondja, hogy a Rfk6czi u. 5. sz6m alatti lakos gyakran tesz

rr.-phatry.irt, a mellette l6v6 104-106-107 hrsz - ri ingatlan iigy6ben. A foldhivatalai

bejegyz6s nem t<irt6nt meg, ez6rt mlg mindig az tinkormfny szerepel a nyilv6ntart6sban,

*ini toUiaonos. Felhivta az Orsz6gos Evang6likus Egyhin ingatlan rendez6si osztillyhn

Helfrich P6ter urat. O torvenyi hivatkoz5ssal elmondta, hogy t6rit6s n6lktil odaadhat6 az

ingatlan a hely Evang6likus Egyh6zkozoss6g r6szve. En6l t6j6kozatta a lelk6sz urat, de a ci

*ind.adg nem reag6lt.Ugy gondolja, hogy torvenyi hivatkoz6ssal t6j6koztassiik a lelk6sz

urat lev6lben, irjanak rij meg6llapodfst, zhrjzk rovidre .ezt az tigyet. Megk6rdezi, van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a 104-106-107 lusz-i ingatlannal

kapcsolatosan? Meg6llapitja,tovribbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a

k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangz:,ott hatirozali javaslat e1fogad6sar6l. Meg6llapitja, a

szavazhskor 6 f6 k6pviselti van jelen.

A k6pvi s el6-tes tiilet : 6 i gen szav azattal az alilbbi h atir ozatot hozta'.

Tdrey: aSajokazabelteriilet 104-106-107l:r:sz - ri.ingatlan t6rit6s n6lkiili itadhsa

Saj6kaza Kozs6g dnkormanyzat K6pviselci - testtilete rigy dcint, hogy a Saj6kaza 104-106-

tyl hrsz - ri ingatlant al99l.6vi XXXII a volt egyhiui ingatlanok tulajdoni helyzet6nek

renclezes{r6l sz6l6 trirv6ny alapjinkozvetlen meg6llapodiis keretein beliil t6rit6s n6lki.il iltadja

a S aj 6kazai Evang6likus E gyhhzkozti ss6g r 6sz6t e.

Felel6s: Stefrln Lhszlo polg6rmester
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Hatrlrid6: azonnal

14. naprendi pont mestirsvalisa

Stefdn Liszl6 poledrmester tfujlkoztatja a k6pvisel6ket, hogy a Kazincbarcika 6s

Vonz6sk<irzetet Onkorminyzatt Tarsul6s 20I4.6v e1ej6n dontott a Tarsul6s Meg6llapodfs

m6dosit6siir6l. Ismerteti a m6dosit6s szempontj ait az irhsos anyag szerint. Megk6rdezi, van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a Tiirsuldsi Meg6llapod6s m6dosit6s6val

kapcsolatosan? Megiillapitja,tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a

k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatirozati javaslat elfogadisrlr6l. Meg6llapitja, a

szavaziskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6nvis el6 -te sttilet : 6 i gen szav azallal az althbi hatir o zatot ho zta:

nkormf
v

Tdrw: a Kazincbarcika 6s VonzSskcirzetet dnkormfnyzati Kist6rs6gi Tilrsul6ssal kdtdtt,

T 6rsul6s Megfllapod6s m6 do sit6srinak elfo gad6s a

Saj6kaza Kozs6g 6nkormanyzat Klpviselti - testiilete jelen hat6rozatiwal elfogadja a

Kizincbarcika 6s Vonz6skorzete Tribbcehi dnkorminyzati Kist6rs6gi Tiirsul6ssal kdtdtt

Tarsul6si Meg6llapod6s m6dosithsht, az el6terjeszt6sben megadottaknak megfelel6en.

Felel6s: StefanLhszl6polg6rmester
Hatriridd: azonnal

15. napirendi pont meetfrsvalfsa

Stefin Ldszl6 poledrmester elmondja, amint a tegnapi Bizottsitgi iilesen is t|jekozalta a

tep"i*tO't"t, a Miieml6ki Hivatal fel6 m6g mindig van n6mi tartozisa az onkorminyzatnak a

kast6lykert kapcsrin. A Mrieml6ki Hivatal nern jarul hozz6, hogy beton arok legyen, csak

foldarokhoz. Ezzel kapcsolatban k6rt 6raj6nlatot egy miskolci c6gt6l. A tervez6s 160'000

Ft+AFA 6ron v611a1ndk, amely 1artalmazza a geodlziai fe1m6r6st is. Javasolja, hogy ezt az

ajanlatot fogadja el a k6pviselci-testtilet. Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,

javaslata, kiegeszit6se a kast6lykerti ovrirok te.wez6s6vel kapcsolatosan? Meg61lapitja,

lovribbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott erl. Megk6ri a k6pvisel6keI, szavazzanakaz

elhangzott hatfurozatijavaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van

jelen.

A k6pvis el6-tes tiilet : 6 i gen szav azattal az alilbbi h atir o zatot hozta:

Tirev: a kast6lykerti ovrirok tervez6si munk6latairubelrkezett iraj|nl'at elfogadfsa

Saj6kaza Kozs6g dnkormrlnyzat K6pvisel6 - testtilete jelen hatarozathval elfogadja a

kait6lykerti tivarok terv6nek elk6szit6s6re az ACQIJIS Bt. (3516 Miskolc, Temet6alja v.2.) -
6ltal adott irajinlatot, amely 160.000 Ft+Afa 6ron adott meg. Egyben felhatalmazza a

polg6rmest ert a szeruod6s megkot6s6re.

Felel6s: StefrinLilszlopolg6rmester
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Hatririd6: azonnal

Inditvinvok iavaslatok meetirsvaldsa
St.frio L.[r"16 pole,["-..t.t elmondja, hogy a mricsonyi orvosi tigyelettel kapcsolatban tobb

%r""t"t6s " t6tt6nt m6r, tobb fordul6banthrgyaltak a kornyez6 telepiil6sek polgfrmesterei.

Egyetcire Daher Ziad doktorral van 6rv6nyes szerzSdls, amelynek az eddigi dija 1300 Ftlora

,rott. Varnol az tigyelet dija 3000 FV6ra. Sajnos kev6s orvos v6llal iigyeletet. Thj5koztatja a

testiiletet, hogy Dr. Sari Karoly fogorvos is felmondta a szerz6d6s6t. Pr6b6lta vele felvenni a

kapcsolatot, de nem talillta ott a rendekiben. Erre a probl6m6ra is meg kell ta161ni a

megold6st. A t6rskozs6gekkel fel kell venni ez iigyben is a kapcsolatot.

Izs6 Pil telepiil6si k6pvisel6 hozzhsz6l,bizotts6gi i.i16sen is sz6ba kertilt, hogy a fogorvos a

felmond6si is id6 alatt csokkentett rendel6si id6ben szeretne rendelni'

Ttfth Abel iewz6 hozzilszSl, hogy, amikor a doktor ur beadta a felmondhsht, 6t lf'gy

thjlkozatta, hogy heti haromszor fog rendelni.

Solt6sz Laiosn6 tele6piil6si k6pvisel6 hozzhsz6I, szerinte ez nerfl jogszeri, mert a rendel6si

id6nek ugyan annyinak kell lennie, mint az el6z6ekben volt.

Dr. Czenke Antal alpolsirmester elmondja, hogy mar tobben is jelezt6k, hogy a fogorvos

r"na.t"r" iO"i" u t6prijsigban nem szerepel. T61e akultlrhin alkalmazottjak&.thjlkoztathst
a rendel6si id6vel kapcsolatban, a gy6gyszer6szt6l is, meg kellene a fogorvost is k6rdezni a

rendel6si id6vel kapcsolatban 6s szerepeltetni kellene ak6pirjsigbanaztis.

Stefdn L6szki polsirmester megk6ri a jegyz6 urat, nlzzen utiina a jogszabilyban a

rendel6si idcinek.

Stefdn Liszl6 poleirmester elmondja, a rend6rtjrs segits6g6vel siker0lt 60 darab szem6lyi

iasrt6t vasioolni 300 Ft/db aron. Javasolja, hogy a lakoss6g r6sz6t6l beadott ig6nyeket

ingyenesen el6gits6k ki. Megk6rdezi,van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se

a slem6lyi riaizt6k ingyenesen tort6nd kioszt6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi

k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az

elhangzott hatfurozatijavaslat elfogad6sfr6l. Meg6l.lapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van

jelen.

A k6pvis el6 -te s tiil et : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatfu ozatot ho zta:

Tdrw: a lakoss6g szinnhrav6s6rolt szem6lyi riaszt,6k ingyenes kioszt6sa

Saj6kaza Krizs6g Onkormanyzat K6pvtsel6 - testtrlete jelen hatrirozat|val rigy ddnt, hogy a

lakoss6g szirmira 300Ft/ db aron v6s6rolt szem6lyi iaszt6kat ingyenesen osztja sz6t az azt

ig6ny16 lakosok kozott.

Felel6s: StefanLilszl6polgiirmester
Hatirid6: azonnal

Stefiin Lriszlt6 poledrmester elmondja, hogy a mrilt 6vbenlev6lben megkeresette 6t Tresza

1r46te 
"6ll^lk 

t6, atE SaSOt< aza hilterilet 094 hrsz-ri medd6hrlny6t szetetnl megv6sarolni,

ahol sert6stelepet kivrin 6piteni. 2OI4.6v elej6n a testi.ilet hozott egy hatirozatot, amelyben a

felkin6lt v|telirat kozolte Tresza iural. A I212014.(IL04.) KT. hatilrozathban donttitt a
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testtilet, hogy hivatalos 6rt6kbecsl6sben foglattaknak megfeleltlen 250.000 Ft/ha + AFA rlron

6rt6kesiti a teriiletet. A v6llalkoz6 nlhiny hetet rijabb lev6lben kereste meg 6t, amelyben

100.000-120.000 Ftftra 6ratkin6l a teriilet6rt. K6ri a Plnntgyi Bizotts6g elnok6t, mondja el a

bizotts6g v6lem6ny6t az iggyel kapcsolatban.

vfulaszol, bizotts6gi

iil6sen rigy dontottek, a felkin6lt hivatalos 6rt6kbecsl6 6ltal meghathrozoll6rt6l ilyen jelenttis

elt6r6st nem javasolnak. AzPhzttgiBizotts6g 200.000 Fthaeladhsi arat tafianare6lisnak.

Stefiin Lr[szl6 polgtrmester egyet6rt, aPdnnigyi JBizottsig javaslat6val. Megk6rdezi, van-e

*tut i** tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a 094 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesit6s6vel

kapcsolatosan? Meg6lLapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a

k6pvisel6ket, szav4zanak az elhangzott hathrozati javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a

szavazhskor 6 fti k6pviselti van jelen'

A k6pvis el6 -tes tiilet : 6 i gen szav azattal az alibbi hatflr o zatot hozta'.

Tirev: onkorm6nyzati tulajdonban 16v6 094 hrsz.:f ingatlan 6rt6kesit6s6vel kapcsolatos

d<int6s

Saj6kaza Krizs6g Onkormanyzat K6pvisel6 - testtilete megtargyaltaTteszaMiltl Jhnos 3775

Kond6, Szabads6g u. 26. szfun alatti lakos 6ltal tett onkorminyzati tulajdonban l6v6 094

hrsz-ri ingatlan megv6s6rl6silra tett rijabb aj1rJ,at61:.. Jelen hatarozathval rigy dont, hogy az

ingatlan 6rt6kesit6s6r6l s2616 12120I4.(II.04) szim.6 KT hatarozatitban foglalt elad6si ar

ajinlatht200.000 Ftlha+ AFA - ram6dositja.
A k6pvisel6 testi,ilet jelen ajinlatat 60 napig tartja fenn. Egyben felhatalmazza

pol g6rmest efi az ad6sv6teli szeru\ d6s megkdt6s6re.

Felel6s: Stef6n Ldszl6 polgiirmester
lJatfridil: azonnal

Stefin Liszl6 polefrmester elmondja, hogy a kepvisel6-testiilet a Nonprofit Kft. szhmfua

"l6iri^y"ott 
kiad6st b6rkolts6gre 6s vonzataira, viszont ery6b kiad6s nem volt betervezve.

Jelenleg a traktor p6tkocsija hibdsodott meg. Az i.gyvezetl igazgat6 rir szerint kb. 3. mi11i6

forintra lenne sztiks6ge a kft. sz6mira atovhbbi zavartalan tizemeltet6shez.

Izs6 Pril tele6piil6si k6pvisel6 megk6tdezi, van-e efie fedezet?

Stefifn Lr[szl6 polefrmester villaszol,ha azt akarj6k, hogy a Kft. mrikcid6k6pes legyen meg

k"lt t"16t"t a sziiks6ges forr6st, akhr a tartal6kkeret terh6re is. A hullad6kszSllitdsra is

betervezt6k eg6sz 6we a kiad6st, de fizetni csak az ev utols6 h6rom h6napj6ban kell majd. A
kozte 6s a hullad6ksz6Ilit5 c6g k<izotti meg611apodd.s 6rtelm6ben.

Kis Kdrolv teleniil6si k6pvisel6 hozzhsz6l, amennyiben a Kft.-t6l elv6rjak a munk6k

elvlgzlslt, akkor ftzetni is kell.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hagy az mir az 6v elej6n is l6tszott, hogy a

Nonprofit Kft. mtikodlsltrez sztks6g lesz kieg6szil:'6sre.

diint6sr6l. a 1212014.(II.04) sz. KT. hatfrozat m6dositisdr6l
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Stefiln Lr[szl6 polefrmester elmondja, a ktilts6gvet6s tervez6s6n6l abban biztak, hogy a Kft.

salat Uwetelt is tud produk6lni, de a bev6tele csalk az 6vodai britork6szit6sb6l keletkezett.

Javasolja, hogy az igyvezet6 6ltal k6rt 3 m Ft-os tiimogatfst adjak meg a Saj6kazai

Nonprofit Kft. szrimrira. Megk6rdezi,van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se

a Saj6kazai Nonprofit Kft. szimfira nyrijtott 3 milli6 forintos tAmogat6ssal kapcsolatosan?

Meg6llapitja, tov6bbi kerd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseltiket,

szaiazzanak az elhangzotLhathrozati javaslat elfogad6srlr6l. Meg6llapitja, a szavazhskot 6 f6

k6pvisel6 van jelen.

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

Tdrw: a Saj6kazai Nonprofit Kft. szimina adott t6mogat6sr6l s2616 dont6s

Saj6kaza Kozs6g dnkorm6nyzat K6pvisel6 testtilete meglirgyalta a Saj6kazai

Teleptil6siizemeltetl 6s SzolgSltat6 Nonprofit Kft. t6mogat6si k6relm6t. A K6pvisel6-testtilet
jelen tratrirozathvahigy ddnt, hogy a Nonprofit Kft. r6sz6re 3 m Ft, azaz hiirom mi11i6 forint

egy szei t6mo gat6st nyuj t.

Felelds : Stefan Lhszl6 polgrlrmester
Hatirid6: azow;a,l

Izs6 Pfl tele6piil6si k6nvisel6 felhivja az igyvezet6 igazgat6 rir figyelm6t a faaprit6k

fokozott termel6s6re, hogy ne legyen probl6ma at6l'Ii tizel6vel.

Handa Gereelv iiswezet6 igazsat6 elmondja, ho,gy a legf6bb probl6ma az arryaghifiny, az

6gapit6 nem birja a v6kony 6gas, leveles dolgokat.

Stefin Lr[szl6 poleirmester elmondja, mar elhan.gzott kritikak6nt, hogy gagp kazhnt vett,

d" 6[it1u, lrogy u k*in j6, az ap/rtllckal van a baj. Azaz igazs6g, hogy a gazt is szeretn6k

eltakaritani, de a falev6l t6nyleg nem j6 aprit6kol6s:ra.

Hansa Gersely iiswezet6 isazgat6 elmondja, sajnos nincs ter0let, ahol megfelelci

faanyagot tudnanak gyfij teni.

Steffn Ldszli polefrmester viiaszol, van m6g onkormrinyzati tertilet is, ahol van megfelel6

faanyag.

Handa Gerselv iiswezet6 isazsat6 elmondja, hogy olyan hely is van, ahov6 kortilm6nyes

tilrrtoi, u ttat tot nem tud bemenni, mert meredek. Van olyan teriilet, ahol egy kilom6ten6l

tett a fhtbehtzn Az is a gondja, hogy nincs tiszthban a hatrirokkal, nem tudja mi a Natura

2000 Kft tertilete 6smi az onkotminyzatl.

Steffn Lfszl6 poletrmester v6laszol, ezzel dolgozni kell, a probl6m6kat meg kell oldani.

Nem igar, hogy egy kilom6tert kell hrizni a f6t, sajinos olyan van, hogy a foldtulajdonos nem

jirul iozz6, iogy a foldteriilet6n Stmenjen a traktor. Elmondja, hogy a Nonprofit 6ltal

megtermelt zolds6geket el kell adni. Javasolja, hogy a takarmhnyburgony6t 20 Ftlkg-6rt, az

6tkez6si burgony6t 30 Ft-6rt a zrildbabot 10OFt/kg iiron kellene meghirdetni.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megkerdezi, mennyi permetez6s tort6nt

a zolds6gek megtermel6se sor6n?

t7



Handa Gerselv iisyvezet6 villaszol, nem permeteztek egyiltalin. Elmondja, hogy a

zrildbors6t 6rt6kesitett6k 200 Ft/kg-s iiron. A megtermelt paprik6t 6s paradicsomot

felhaszn6ltik az ovodai 6s az iskolai gyermek6tkeztetlshez'

Stefin Lr[szl6 poleirmester javasolja, hogy fenti iirakon hirdess6k meg a k6prijs6gban a

zdlds6gf6l6k 6rt6kesit6s6t. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg{szit6se a Saj6kazai Nonprofit Kft. 6ltaI megtermelt zoldsegek 6rt6kesit6s6vel

kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovdbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a

k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatirozalli javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a

szavazilskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el6 -te stiilet : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatir: o zatot hozta:

T6rw : a S aj6kazai Nonprofit Kft . 6ltal me gtermelt ztilds6gfel6k 6rt6kesit6se

Saj6kaza Kozs6g dnkormanyzat K6pvisel6 - testiilete megfirgyalta a Saj6kazai Nonprofit

Kft. 61tal megtermelt zolds6gf6l6k 6rt6kesit6s6t. Ugy dtintott, hogy a tskarmdnyburgonydt
20 Ft/kg, az itkezdsi burgonydt 30 Ft/kg, a zdldbubot 100 Filkg, a sdrgaripdt,fehirrdpdt
pedig a piaci dr S0%-ddrl 6rt6kesiti.

Felel6s: Handa Gergely igyvezeto igazgat6
Hat6rid6: azonnal

Stefrln L6szl6 poledrmester elmondja, hogy az rij 6vod6va1 kapcsolatban fjabb p6tmunka

igony mertilt fel, be kell szerelni egy termosztht<>t, a kazhn beszerel6s6n6l is jelentkezett

prob16ma, mert a tervezo valamit kihagyott a t,ervb61. A iaszt6ra adtak be pillyhzatot

nemcsak az 6vodirttoz, az iskol5ba is. Ugy gondolja a v6llalkoz6, aki az 6vodht lpitette

tisztess6gesen j6t el, de ap6ru6tm6g mindig nem kapta meg. Elmondja, hogy a kdlts6gvet6s

el6g szrikos volt, ennek ellen6re egy szinvonalas 6voda 6ptilt fel. Gond m6g a tereprendez6s,

t<iltini kell az udvart, telepiteni kell a j6t6kokat. Ez ut6bbit a S6lyom telepen l6vci 6vod6ban

is meg kellene tenni, de ezzel vitmi szeretne mindaddig, amig a t6rfigyel6 kamerdk

felszerel6sre keriilnek.

Stefdn Liszl6 polqirmester elmondja, a Bigind6 Zhuvas Sportegyesiilet rijabb k6relmet

adott b e, amelyb en tfimo gatilst k6r a k6pvisel6 -testti 1ett6l.

Izs6 Pil telepiil6si k6pvisel6 javasolja, hogy adjanak az egyesriletnek 100.ezer forint

t6mogatSst.

Kis Kirolv telepiil6si k6nvisel6 is egyet6rt ezzel az osszeggel.

Stefdn Ldszl6 polgirmester is ezt az osszegetjavasolja a tartal6kkeret terh6re kifizetni.

Megkerdezi, van-e valakinek tovSbbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a Bigind6 Zhuvas

Sportegyesiilet tfumogathsiwal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatiltozati
javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, aszavazhskot 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el6-testiilet : 6 i gen szav azattal az alibbi htatir ozatot hozta:

zata a Bieind6 Zhuvas Sportewesiilet tdmoeatfsdr6l
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T6rw: a Bigind6 Zhvvas Sportegyesiilet t6mogatrisa

Saj6kaza Kdzs6g Onkormanyzat Kepvisel6 - testtilete megtiirgyalta a Bigtnd6 Zhuvas

Sportegyesiilet k6relmet 6s rigy dontott, hogy az egyesiilet rdszlre a tartal6kkeret terh6re

100.000 Ft, azaz szinezer forint t6mogat6st nyujt.

F elel6s : Stefan L6szl6 polgirmester
Hatirid6: azornal

Stefi[n Lr[szl6 poledrmester elmondja, hogy a piact6ri tizlethelys6gekre h6rom ajhnlat

erk57;"tt, * 
"gyk6llaIkoz6 

20I5.janu6r 01-t6l vernn6 b6rbe a helys6get. V6lem6nye szerint

le kellene szabillyozni az lpilethomlokzat m6dositAs6t, r6csot, c6gt6b16t stb.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, hogy van-e elciir6s pl. a

doh6nyb o lt ar culathr a?

Kis Kirolv telepiil6si k6pvisel6 villaszol,6Kazincbarcikan l6tott olyan doh6nyboltot is, ami

eltert az eddig megszokott6l, ez&. azt gondolj a, afal szine nincs meghatirozva.

Stefin Liszl6 poleirmester v6lem6nye az,hogy ar homlokzat 6tszinez6s6hez csak abban az

esetben j aruljonhozz| a testtilet, ha arra a v6llalkoz6t t<irv6ny ktitelezeti.

Steffn Lr[szl6 polsfrmester elmondja, a kolts6gvet6s megengedi, hogy

gy""".k6tk*t"t6rh. zk6t f5 konyhai dolgoz6t 2014.12.3L napifuig 6llomanyba vegyenek.

T6th Abet ieeyz6 megk6rdezi, klzalkalmazott vagy munka torv6nykdnyve szerint lesz-e

felv6ve a k6t fti?

Stefdn L6szl6 poledrmester vdlaszol,munkatorv6nyktinyves lesz. K6ri, hogy ahathrozatban

rr.r"prt1o1 trogy a kolts6gvet6s6ben biztositjak a dolgoz6k b6tdt. Megk6rdezi, van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a k6t f6 konyhai dolgoz6i letszimr

betolt6s6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott

el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott hatitrozati javaslat elfogad6srir6l.

Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6nvis el6 -te s tiil et : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatir o zatot hozta"

Trlrev : a gyermek6tkeztet6she z k6t f6 konyhai dolgozo felv6tele

Saj6kazaKozs6g dnkormanyzatK6pvisel6 - testtilete a gyermek6tkeztet6shezkltf6 konyhai

dilgoz6 felv6tel6t 2014.12.31. napj6ig j6vithagyja. A felv6telt nyert dolgoz6k b6r6t a

kolts6gvet6s6ben bizto sitj a.

Felel6s : Stef6n Lhszl6 polg6rmester

Hatdrid6: azonnal

Stefin Lriszl6 polefrmester elmondja, hogy az el6z6 testtileti iil6sen nem sztiletetthatirozat

u-or,hoe@dezv6nyktilts6g6hezatestti1thozzitjinl,6sakolts6gvet6sbena
fedezet1l biztositja. Javasolja, hogy err6l most dtintscin a testtilet. Megk6tdezi, van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az id6sek napi rendeztr6ny kolts6g6vel

t9

zata a syerek6tkeztet6shez k6t f6 konvhai dolqoz;6 felv6tel6r6l



kapcsolatosan? Meg6lIapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a

k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatixozati javaslat elfogad6sar6l. Meg6llapitja, a

szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

Trlrry: Id6sek Napja megrendez6se a20l4.6vben

Saj6kaza Kcizs6gi dnkormanyzat kfipvisel6-testtilete ld6sek Napja rendezv6nyt tart 2014.

okt6b"r Ot. napj6n. A rendezv6ny 15 00 6rai kezdettel a Radvrinszky B6la Kulturhaz 6s

Konyvt6rban kertil megrendez6sre. A rendezv6ny kolts6g6re a kolts6gvet6s terh6re biztosit
keretet. A rendezv6ny lebonyolit6sar6l, megszervez6s6r6l a Nappali Szoci6lis Kdzpont

tntezmlnyvezetlje gondoskodik. A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polgrirmestert a

sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: 2014.10. 01.

Felel6s: StefanLhszl6polgdrmester
Juhdsz Lhszl6ne Nappali Szoci6lis Kcizpont vezet6je

T6th Abel ieevz6 elmondja, hogy a jrinius 24. napnan megtartott testiileti iil6s els6 napirendi

ponti,inat n6vszerinti szavazfust kellett volna tartani, a mai napon ezt javitari kell, ehhez k6ri

a k6pvise16 testtilet hozzhjirulilsdt.

Stefin Liszl6 poleirmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

ti.g€oitere a jegyzl rir k6r6s6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatirozati
javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis el6 -t es tii let : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatir ozatot hozta:

| 4;fV1.24.1 hatilrozat meshozataldhoz n6vszerinti

Tdrw: A k6pvisel6 - testiilet 6ltal a 7512014.(VL.24.) hatinozathoz sztiks6ges n6v szerinti

szav azils megism6tl6s6r6l

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzatKlpvisel6 - testiilete a7512014.(VI.24.) szimon, a ktizponti

orvosi iigyelet miikodtet6s6re be6rkezett furajfnlatok elbir6l6sa trirgyban hozott hatirozat nlv
szerinti szavazhsfit az alilbbiak szerint ism6tli meg:

Stef6n Lhszlo; igen
Dr. Czenke Antal: igen
Hegedrisn6 Petkovics Katalin: igen
Izs6 P6l: igen
Solt6sz Lajosn6: igen
Sarossy Sdndor: igen

Hatfrid6: azonnal
Felel6s: T6th Abel jegyz5
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Stefin Liszl6 poleirmester zirsz6k6nt a jelenlegi testiilet tagjainak megk<isztini, a

munk6j6t rigy gondolja tett6k a dolgukat, tud6suknak legjav6t adva. Mindenkinek ercit,

eg6szs6get kivrin. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kerd6se, javaslata, Yieg1szitlse az

elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi kerd6s, inditvriny javaslat, kieg6szit6s
nem hangzott el, igy a k6pvisel6 - testiilet ii16s6t bezirla.

Kmf.

Kis Kdroly
j e gy zdk 6 nyv h iteles[td

Tdth Abel

(e*':

Dr. CzenEe A
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