
JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Saj6kaza Kozs6gi dnkormrinyzat kepvisel6-testtilet6nek 2014. okt6ber h6 01.
napj rin megtartott rendkivtili nllt iil6s6rcil

Az iil6s helve: Radvilnszky B6la Kulturhrlz 6s Konyvtrir

Jelen vannak: Stefan Ldszl6
Hegedrisn6 Petkovics Katalin
Izs6 P61

Kis Kriroly
Solt6sz Lajosn6
Sarossy Sandor

Tantcskozrlsi iogsal r6szt vgtt az iil6sen:
T6th Abel jeeW6

Hegedris Giib or me gbizott int5zmenyv ezetd

Stefin Ltszl6 poledrmester tisztelettel kdszonti az iil6sen megjelenteket, megilllapitja, a

k6pvisel6-testtilet hathrozatklpes, mivel a torv6nyesen megv6lasztott 7 fti k6pvisel6b6l 6 f6
jelen van. Javaslatot tesz lzs6 P6l 6s Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pvise16 jegyz6kdnyv

hitelesit6nek tort6n6 kijelol6s6re, megk6rdeZi 6ket, vhllaljik-e a jegyzlkonyv hitelesit6i
megbiz6st?

Izs6 Pril 6s Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 kijelentik, megbiz6suk eset6n villlaIjilk a

feladatot.

Stefin Lr[szl6 poleirmester megk6ri a jelenftiv6ket, szavazzanak arr61, hogy egyet6rtenek-e
Izs6 P 6l tel epiil 6si k6pvi s e16 j e gy z6konyv hitel esit o me gbizils|v al?

Izs6 P{l telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelerrt be, k<izli, nem vesz r6szt aszavazilsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Izs6 P6l telepiil6si k6pviselci
jegyz6kdnyv hitelesitcinek kijeloli.

Steffn Liszl6 poletrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pvisel6 jegyzciktinyv hitelesit6 megbizhs|val?

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintettseget jelent be, kijelenti, nem vesz rlszt a

szavazhsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fci nem szavazott szavazattal Solt6sz Lajosn6 teleptil6si

k6pvisel6t j egyzcikonyv hitel esitcinek kij eloli.

Stefin Lr[szl6 poledrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.

Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Meg5llapitja, toviibbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6sara. Megk6ri a

kepvisel6ket, szavazzanak az ismertetett napirend e1fogad6sar61. Meg6llapitja, a szavazdskor

6 f6 k6pvisel6 van jelen.

polg6rmester
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6



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

trlrwalt napirendi pontokkal:

1. A szoci6lis ttizelcianyagtitmogatfsr6l s2616 onkormiinyzati rendelt megffurgyalilsa

Ea: Stefin Lhszlil polgdrmester

2. ' Yfullalkoz6si szeru6d6s a Radv6nszky kast6ly fehijit6si munk6inak kivitelezflsfire"
cimmel6pit6si benthi.r;hsbeszerzlsfire kiirt kozbeszerz6si eljar6s megindit6sa

Ea.: Stefdn Liszlil polgirmester

Inditv6nyok, j avaslatok

1. napirendi pont mesttrsvaldsa

Steffn Ldszlt6 pqledrmester elmondja a kor6bbi 6vekhez hasonl6an az id6n is lehet6s6g

nllt szociilhs fizifira vhsinlilsina. Megjelent a 46120I4.(IX.25.) BM rendelet, amely

szabiiyozza a tt;zelo v6sarl6s felt6teleit, roviden ismerteti azokat. Az iglnyelt tlzifa
mennyis6g6t a lak6sfenntart6si t6mogatfsok sz6mrlhoz viszonyrtva lehet kiszhmolni, az

rinkormrlnyzat 538 m' -re jogosult. Az 6 javaslata, hogy adjr6k be az ig6nyiiket, mivel a

teleptil6sen nagyon sok a h6triinyos helyzetti lakos. Az ig6nylehet6 mennyis6g tobbszorose is

lehetne. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a trizifa
hatfurozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem

hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatirozati javaslat

elfogad6srir6l. Meg6llapitia, a szavazhskor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvis el6 -tes tiilet : 6 i gen szav azattal az alilbbi hatit o zatot ho zta:

T 6r w z S zoci6li s c6lt fizifa t6mo gat6si ig6ny b enyrij t6sa

Saj6kaza Kozs6g dnkormanyzatK6pvisel6 - testtilete jelen hatarozatilban tiimogatrisi ig6nyt

nyfjt be az 4612014. (X. 4.) sz6mi BM rendeletben foglalt szoci6lis.c6hi tiizel1arryag

vhsirlfusilra vonatkoz6 titmogatils ig6nybev6tel6re. Sajokaza K<izs6g Onkormrinyzata a

szoci6lis clliufizifhban r6szestil6kt6l ellenszolghltatilst nem k6r. Jelen hatilrozatbank6pvisel6
- testtilet aziglnyelt szoci6lis tt2ifamennyis6g6t 538 m3 - ben illlapitjameg.
Egyben felhatalmazza a polgirmestert 6s a jegyz6L, hogy az igdnyl6shez sziiks6ges int6zked6s6ket

tegye meg.

Hatfrid6: azonnal
Felel6s : Stefrln Liszl6 polg6rmester

T6th Abel ieew6-

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen szav azattal az alilbbi rendeletet alkotj a:

Saj6kaza Kiizs6gi Onkorminyzatkfipvisel6 - testiilet6nekl3l20l4. (X. 02.) szimrl
ii nko rm 6n y zati r endelete a szo ciilis c6lfr tfizifa-t6m o gatr[s 16 I



Saj6kaza Kozs6g dnkormanyzat K6pviseki-testiilete M Alaptorv6ny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben meghathrozott eredeti jogalkot6i hatrlskor6ber\ az Alaptorv6ny 32. cikk (1)

bekezd6s a) pontj6ban megfiatfirozott feladatkrir6ben eljirva, valamint a szoci6lis igazgatilsrol
6s szoci6lis ell6t6sokr6l s2616, t<ibbszrir m6dositott 1993. 6vi III. ttirv6ny (a tov6bbiakban:
Szt.) 10. $ (1) bekezd6s6ben, 26. $-6ban es 32.$ -6ban kapott felhatalmaz6s alapjrin a

kdvetkez6ket rendeli el:

I. Fejezet
A rendolet c6lja

1.$
E rendelet c6lja, hogy az onkormtnyzat 6ltal - a helyi tinkormanyzatok szoci6lis c6hi

tuzifavhsfirl6shoz kapcsol6d6 kieg6szit6 t6mogat6sr6l sz6l6 4612014. (IX. 25.) BM rendelet
alapjhn - biztositott szociillis c6lu fazifa t6mogat6si e116t6s ig6nybev6tel6nek helyi szabrilyait
megfllapitsa, rendelkezz6k az el16t6s

i g6nyb ev6teliik c6lj ar6l.
, a jogosults6g felt6te1eir6l, ellen6rz6s6rril 6s

hatrilya

(1) E rendelet tertileti hatillya kite4ed Saj6

$

ko z s 6 g kd zi gaz gat6si tertil et6re.

(2) E rendelet szem6lyi hatirlya a Saj6kaza ko 3"gkozigazgat6si tertiletln 616, a Szt. 3.'$ (1)-
(3 ) b ekezd6s 6b en me ghatitrozott szem6lyekre ki.

il.
Szocidlis c6h[ trimogat:is

(l) Az onkormanyzat k6pvisel6-testtilete
Sajokaza k<izs6g kozigazgathsi teriilet6n

i6lis c6hi tttzifa t6mogat6st nyfjt annak a
lak6s tulajdonos6nak, b6r16j6nek vagy

alberlcij6nek a helyis6g t61i frit6s6vel kapcsola{os kiad6sai visel6s6hez, ha

- az Szt. 3 2/B. $ - a lapjan idcikoruak j fradlkh|an r6szesiil,
- az Szt.37. $ 1 pont b) bekezd6se alapiiln aktiv koruak ell6t6s6ra jogosult.

(2) A k6relmek Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek
Igazgatdsi 6s Ki veszi a kerelmezl 6letvitel6t 6s

6letkoriilm6nyeit is szit.

(3) A szoci6lis c6lu n:zifa tiimogat6s irrlnti $6relem 2015. 02. h6 14. napjdig nffithat6 be

Saj6kaza Kozs6g OnkormrinyzatPolgitrmesterfi Hivatal szoci6lis irod6j6ban.

g) A k6re1mez6 r6sz6re megit6lt t
Onkorman yzat gondosko dik.
(5) A szoci6lis c67l6 frizifa trlmogat6st
formdj6ban.

(6) A term6szetben nyfjtott szoci6lis
egys6ges: 1 m3.

szilllithsadl Saj6kaza kdzs6g tenilet6n az

ell6t6sk6nt kell meg6llapitani, tlzifa

ifa tilmosat6s mennyi s 6 g e hintartilsonk6nt

(7) Az (1) bekezd6sben foglaltakt6l elt6rcien szoci6lis c6l6tuzifa t6mogat6sban r6szesithet6

kiv6teles m6lt6nyoss6gb6l az is, aki (term6szgti csap6s, katasztr6fa, baleset, hosszabb orvosi
kezel6s, stb. miatt) rendkivtili llethelyzetbe kertilt 6s segits6g n6lktil a l6tfenntart6sa

vesz6lybe kenilne. Saj6kaza Kozs6g Ontorfnrmyzat Klpvisel6-testtilet6nek lgazgatilsi 6s

a
J



Kisebbs6gi Bizotts6ga
6letkortilm6nyeit.

ilyen esetekben k<iteles vizsgillni a kdrelmezl 6letvitel6t 6s

III. Fejezet
Hatdskiiri 6s elj6risi rendelkez6sek

E rendeletben meghatlrozotl szocidlis
Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet6nek
dont.

4.$

c6l6 tltzifa t6mogat6si ell6t6sr6l Saj6kaza Kozs6g
Igazgatilsi 6s Kisebbslgi Bizottshga hatdrozatban

IV. Fejezet
Zir6 rendelkez6sek

6.$

(1) Jelen rendelet kihirdet6s6t kovet6 napon l6p hatillyba, rendelkez6seit a helyi
dnkormrinyzatok szociflis c6hi fizifavdsitrl6shoz kapcsol6d6 kreg6szitS tiimogatdsr6l sz6l6
5912013. (XI.28.) BM rendelet alapjinmegit6lt fizifa-timogat6sokra kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2015. marcius 31. napjrln hatillyht veszti.

Stefan Lhszlo
polg6rmester

T6th Abel
iegyz6

2. napirendi pont mestdrsYalisa

Stefin Lfszl6 polsdrmester elmondja a Radviinszky kast6ly feltjitilslra nyert pillyinattal
kapcsolatban hat.irozatot kell hozni a testtiletnek, mivel id6kozben a mriszaki tartalmat
csokkenteni kellett, tl kozbeszerzlst kell elinditani. A becsiilt erftk 64 mi11i6 forint. A
kozbeszerz6si tan6csad6 6ltalklszitett felhiv6st 6s dokumenthci6t a Kozremrikod6 Szervezet
v6lem6nyezte. Felsorolja az eljirhsr megindft6 felhiv6s gazdasilgS szerepl6it: Ornament
Kft.(Miskolc), Aktual Bau Kft.(Nyregyhhza), Ertamil Kft.(Eger), Dopex Kft.(Srirospatak).
Javaslatot tesz a Bir6l6 Bizottsirg tagjainak szem6ly6re: R6vy Mikl6s beszerzls tirgya
szerinti szak6rtelemmel rendelkezl,Mhcsai M6nika Melinda pdnntgy szak6rtelemmel bir6,
6s Dr. Jancsur6k S6ndor jogi 6s kozbeszerz6si szak6rtelemmel rendelkez6 szakember.
Me$<6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a Radviinszky kast6ly
felfjit6s6val kapcsolatoskozbeszerz6si eljrlr6ssal kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6sz{t6s nem hangzott el. Megk6ri a kepvisel6ket, szavazzanak az elhangzott
hatinozatijavaslat elfogad6srir6l. Meg61lapitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

ry 
6 igen szavazattal az alilbbihathrozatothozta:

zata ^ "Vrillalkozrflsi szerz6d6s ^ Radvrinszlv kast6lv feh'iiitrlsi munlc[inak

diint6sek meehozatalfr6l

T6ry: "YSllaIkozLsi szerzdd6s a Radviinszky kast6ly fehijit6si munk5inak kivitelez6s6re"
cimti 6p it6s i b eruhinils kozb eszer z6s me gindit6s 6v al kap c so 1 ato s dont6s ek
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Saj6kaza Kdzs6g Onkormanyzat Kqvisel6 - testtilete jelen hat6rozathban a Kozbeszerzesi
Szabiiyzatban foglaltak alapjin az alibbi drinttfseket hozza:

1.) Saj6kaza Kdzs6g Onkormrinyzata "Y,611alkoz6si szerzldes a Radv6nszky kast6ly
felfjit6si munk6inak kivitelez6s6re" cimmel az 6pit6si benthazhs beszerzlslre
kozbeszerz6si elj rir6s megindit6s6r6l drirrt.

2.) Az eljar6s becstilt 6rt6ke nett6 64.000"000 Ft
3.) Az eljar6s fajtija a kozbeszerz6sek6l szolo 2011. 6vi CVn. tu. vonatkoz6

rendelkez6sei alapjrin aIII. resz Nemzoti elj6r6srend, Kbt. I22lA szerinti hirdetmeny
n6lkiil indu16 ttugyalils n6lktili e1jrir6s.

4.) A k6pvisel6 testtilet az eljirhst megindit6 felhiv6s, a dokument6ci6t j6vrlhagyja.
5.) Az eljrirdst megindit6 felhiv6s az alibbi gazdasdgs szerepl6k rlszere keriil

megktild6sre:
- Ornament 2000 Kft.(3527 Miskolc, Kand6 Krllm6n t6r 3/b.)
- Aktual Bau Kft.(4400 Nflregyhina, S6st6i rit 60.)
- Ertamil Kft. (3300 Eger, Rajner u. 41.)
- Dopex Kft. (3950 $rlrospatak, MalomkcigySr rit 1-3.)

6.) A Bir6l6 .Bizotts6g tagjainak az alilbbi qzem6lyeket jeloli ki:
- R6vy Mikl6s- beszerzes tingya szerinti szak6rtelemmel

rendelkez6 szakember
- Miicsai M6nika Mplinda - p6nziigyr beszerz6s thrgya szerinti

szak6rtel emmel rend elke z5 szakerrtb er
- Dr. Jancsuriik S6ndor - jogi 6s krizbeszerulsi szak6rtelemmel

rendelkezci szakember

Felelcjs : Stefan LhszI6 polg6rmester
Hathid6: 201 4. okt6ber 0 I .

Stefein Lr[szlt6 polsfrmester meg]<6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kiegeszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg61lapitja, tov6bbi k6rd6s, inditv6ny
javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el, igy a k6pviselci - tesfrilet iil6s6t bezfurja.

Knrf.
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