
JEGyz0rONyv

K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrinyzat kdpvisel6-testiilet6nek 2015, februdr h6 10. h6
napjan megtartott nyilt til6s6r6l

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal Tan6cskoz6 terme

Jelen vannak: Stefiln Ldszl6 polgdrmester
Izs6 P61 alpolg6rmester
Dr. Czenke Antal teleptil6si kdpvisel6
Domb6vriri Sandom6 telep0l6si k6pvisel6
Harzs6 Boglirka telepiil6si k6pvisel6
Solt6sz Lajosn6 teleptil6si k6pvisel6
P6sztor J6zsef teleptildsi k6pvisel6

Tandcskozisi ioggal r6szt vett az iil6sen:
Tdrtik Zsvzsanna j e gy z6

Meehivottak Hegediisn6 Petkovics Katalin nem k6pvisel6 bizottsdgi tag
ifi. Srirossy Sdndor nem k6pvisel6 bizotts6gi tag
Bako s Leheln6 int9nnlnyv ezeto
Tam6s Gyulrln6 intlznenyv ezeto
Vrlradi Mdrton RNO elndk
Hegedris G6bor mb. int6zm 6nyv ezet6
Handa Gergely tigyvezet6 igazgat6
Szabados B616n6 p6nztigyi dolgoz6

Stefin L6szl6 polefrmester tisztelettel kOszdnti az til6sen megjelenteket, megtillapitja, a
k6pvisel6-testtilet hatfuozatkfipes, mivel a tdrv6nyesen megvillasztott 7 fti k6pvisel6b6l 7 f6
jelen van. Javaslatot tesz lzs6 P61 alpolgilrmester 6s P6sztor J6zsef teleptil6si k6pvisel6
jegyz6kdnyv hitelesft6nek tOrt6n6 kijel6l6s6re, megk6rdezi 6ket, v6llaljrik-e a jegyz6k6nyv
hitelesit6i megbizrist?

kijelenti, megbiz6suk eset6n
v611alj rik a feladatot.

Stefin L6szl6 poleirmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak an6l, hogy egyet6rtenek-e
Iz s6 Pril alpol grirme ster j e gyz6k0nyv hitele sit6 megbizfusdv aL?

Izs6 Pfl alnoleirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazott szavazallal Izs6 P6l teleptil6si k6pvisel6
j egyz6kdnyv hitelesft<inek kij el<ili.

Stefin Liszl6 poleirmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
P6sztor J6zsef teleptil6si k6pvisel6 jegyz6k0nyv hitelesft6 megbizdsdval?

Pisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazisban.

A k6pviseld-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazoll szavazallal P6sztor J6zsef teleptil6si
k6pvisel6t j egyz6k0nyv hitelesit6nek kij eliili.



Stefin Lriszl6 polefrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat. Elmondja,
a napirendi pontok tirgyalfusa elott az Ugyrendi Bizotts6g 6s a Pdnziigyi Bizottsfg nem

k6pviselo tagjainak esktit kell tenni, mert az alakul6 til6sen az 6 eskiit6teliik elmaradt.

Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal

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

kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6sara. Megkdri a

k6pvisel6ket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. Megdllapitja, a szavaz6skor

7 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testtilet 7 igen szavazattal az alttbbi napirendet hagyta i6va:

tfrwalt napirendi pontokkal:
1. Ti$lkoztatas a k6t iil6s kdzdtt tett legfontosabb int6zked6sekrol

Ea.: Stefdn Ldszl6 polgrlrmester

2. Az Onkorminyzat saj6t bev6telei 6s ad6ss6got keletkezteto iigyeibol ered6 fizet6si

k<itelezettsegei a kolts6gvet6si 6vet kdvet6 h6rom 6vben
Ea.: Stefdn Lhszlil polgirmester

3. Saj6kaza Kdzs6g Onkormdnyzat 2015. 6vi kolts6gvet6s6r6l sz6l6 javaslat

meglilrgyal6sa
Ea: Stef6n Lhszlil polgirmester

4. Saj6kaza Kdzs6g Onkormanyzat2}Il.6vi munkatervdnek megt6rgyal6sa

Ea: Steffn Lhszlfi polgdrmester

5. Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzat tJgyrendi Bizottshghnak besz6mol6ja 2014.

okt6ber 27. napj6t6l 2015. januhr 31. napjiig terjedo id6szakban vdgzett

tev6kenys6g6r6l (vagyonnyilatkozat t6teli ktitelezetts6gr6l)
Ea.: Pdsztor J6zsef iigyrendi bizottsig elniike

6. Saj6kaza Kclzs6g Onkormanyzat szociilis ell6t6sokr6l sz6l6 rendelet6nek
m6dosit6sa
Ea: Tiiriik Zsuzsanna jegyzf

7. Kdzteri.iletekr6l sz6l6 rendeletalkot6si kotelezettsdgmegtrlrgyal6sa
Ea: Tiiriik Zsuzsanna iegyzfi

8. Saj6kazai GezenginNapkoziotthonos Ovoda nydri zirvatarthstnak
megt6rgyal6sa
Ea: Tamds Gyul6n6 int6zm6nyvezet6

9 . Saj 6kazai K<izs6gi Onkormrlny zat 6s a Klebelsbe r g Intezmenyfenntart6
K<izpont k<izcitt kcitendo me g6llapodhs me gt6rg y al6sa

Ea: Tiiriik Zsuzsanna iegyz6

10. Saj6kaza kdzs6gben fogilszati k6rzet, tart6s helyettesit6s6vel kapcsolatos

dontds meghozatala
Ea.: Stef6n Lhszlfi polgdrmester

I 1. Saj6-B6dva V<ilgye 6s Kcirnydke Hullad6kkezel6si Onkorm6nyzati Tiirsulis
KEOP- I .1 . I C I 13 -201 3 - 0 0 02 piiy azat|val kapc solato s dont6 sek meghozatala

Ea.: Stefin Lhszlfi polgrirmesr", 

"



Inditv6nyok, j avaslatok

SteJiin Ldszl6 polgdrmester megkiri a jelenldvfiket az esWitdtelre dttjanak fel. 6 eldolvassa,
Heged{isnd Petlavics Katalin ds fi. Sdrossy Sdndor nem kipviself bizottsdgi tagok pedig
leteszik az eslciit, majd aldirjdk az eslciiokmdnyt.

1. napirendi nont mestdrwaldsa

Stefin Lfszl6 poleirmester elmondja tdjlkoztatds6t a teleptil6sen t0rt6nt fejleszt6sekr6l,
beruh6z6sokr6l.

' Ki6ptilt a t6rfigyel6 kamerarendszer, amely jelenleg rdgzft6ses tizemm6dban miikddik.
A kdmyez6 teleptil6seken, tdbb helyen val6sult meg ez a beruhazds, kdzOsen szeretn6nek
kdztertilet feltigyeletet l6tehozni. Felk6ri a Nonprofit Kft tigyvezetljet, hogy t6j6kozlat6
t6bl6k elk6szit6s6r6l 6s kihelyez6s6r6l gondoskodjon.

' 25 milli6s dsszeget nyert az dnkormtinyzat fotovoltaikus rendszer ki6pit6s6re,
' A szociiilis c6hi titzifa szltosztisa megtdrt6nt. Nagy terhet jelentett az lgazgatisi es
Kisebbs6gi Bizotts6g szfumara, de a hivatal 6s a Nonprofit Kft szrlmara is.

' Ismdtelt kilzbeszeru6si eljrlr6s az 6ltal6nos iskola b<ivft6s6vel kapcsolatban rijra megindult,
13 c6g vitte el azajinlatokat.
o { Sv6jci alapt palyinat a kast6ly fehijit6s6ra beadott pillyazat szint6n ism6telt
kozbeszerz6si eljar6s alatt van. Az 6nr6szen feliil 884555 forint tdbblett6mogatiisra van
sziiks6g. Ezt az Osszeget a kdlts6gvet6sbe be is tervezt6k.

' Az orvosi rendel6 6s a v6d6n<ii szolg6kat 6piilet fehijit6si, b6vit6si munkrilatai elkezd6dtek,
rem6lhet6leg 6prilisra k6sz lesz.

' A fogorvosi pra:risra is jelentkezett egy doktorn6, de jelentkezetl egy c6g is. Tovtibbi
t6rgyal6sok lefolytat6sa sziiks6ges, mert a c6g a minimum felt6teleket is villaltabeszercz.ri, a
doktornri pedig ert az dnkormdny zatt6I k6rn6.

' Jelenleg k6t feljelent6ssel kapcsolatban folyik eljrlr6s, az egyik ingatlan b6rbead6sa, a m6sik
kriz6rdekti adatk6r6s miatt bir6s6gi elj 6r6s.

' A VKT hitelfelv6telehez az Onkormrlnyzatklszfizet6 kezess6get vrillalt, ami gyakorlatilag
kockiizatmentes, mivel a lakoss6gi befizet6sek j6val trilhaladjrik a k61cs0n d,sszeg6t. Ahhoz
viszont csak a szerz6d6sek felbont6sa utiin, legkor6bban 2016.-banjuthat hozzh a VKT. A
hrizi bekdt6sek finansznozhsittozpedig most kell ap6nz.
'A szennyvizbervh{zdshoz k0nywizsgill6tkellet felfogadni, mivel minden 50 milli6 forintot
meghalad6 beruhdz6shoz k6telez6. Az ellen6rz6s soriin deriiltek ki hitinyoss6gok, pl.
tdrzskdnyvi elir6s 10 6we visszamen6leg stb.. A kcinywizsgill6i ellen6rz6snek kdszdnhet6en
22 milli6s AFA visszaig6nyl6sre nyilt lehet6 slge azdnkormrlnyzatnak.

' A Nonprofit Kft szilmliljira meg6rkezett, azaz 6sszeg, amelyet a Piactlrt fehijftisrira
elfilegezettmegazdnkormrinyzat,mivelapillyiaatut6finansziroz6sosvolt.
Megk6rdezi, van e k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se valakinek?

Izs6 Pdl alpoleirmester sz6t k6r, elmondja, 6rtil annak, hogy polg6rmester ur t6j6koztatla a
testiiletet. J6nak tarlan6, ha testiileti iil6st6l ftiggetlentil is dsszetiln6nek 6s megbeszelnek a
probl6mrikat. Sajruilja, hogy a vilasrtfus vesztesei m6g mindig nem tudtak belet0r6dni a
veres6giikbe, m6g mindig feljelent6seket teszrek,rilgalmaz6leveleket irnak.

Pisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 javasolja, hogy az elhangzottakr6l a lakoss6got is
t6j 6koztassak valamilyen m6don.

2. naoirendi pont mestdrsvaldsa



Stefdn Lfszl6 poledrmester elmondja, hogy a napirendi pontot a tegnapi bizotts6gi til6sen
megtdrgyaltilk,ma reggel aPlnzijgyr Bizotts6g is megt6rgyalta, felkdri Domb6vari Sandorn6t
a Plruugyi Bizotts6g elnok6t, mondja el a bizolts6g v6lem6ny6t a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Domb6vfri Sfndorn6 a P6nziigyi Bizotts{s elniike elmondja, a napirendi pontot a
P6nziigyi Bizotts6g a mai napon, a m6sik k6t bizotts6g tegnap meglfirgyalta 6s az

el6terj eszt6snek megfelel6en elfogaddsra j avasolj a.

Stefdn Lfszl6 poleirmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata az
Onkorm6nyzat saj6t bev6telei 6s ad6ss6got keletkeztet6 i.igyeib6l ered6 fizet6si
kotelezetts6gei sz6l6 hathrozati javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a kdpviseloket, szavazzanak az elhangzott
hatirozatijavaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 7 fo kdpvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattalazalthbihattnozatothozta:

kiitelezetts 6ee meef llapitf s 616l

Saj6kaza Kclzs6gi Onkorm6nyzat Kepvisel6-testi.ilete az 6llamhdztart6sr6l sz6l6 2011. evi
CXCV. tcirv6ny 291A. $-a alapjhn az onkorm6nyzat sajrit bev6teleinek, valamint a

Magyarorszilg gazdas6gi stabilitdsitr6l sz6l620ll. 6vi CXCN. torv6ny 3. $ (1) bekezd6se
szerinti ad6ss6got keletkezteto i.igyleteib6l eredo fizet6si kdtelezetts6geinek a kcilts6gvet6si
6vet koveto harom 6vre varhat6 cisszeg6t az alilbbiakban foglaltak szerint 6llapftja meg:

Saj6t bev6telek cisszege:

2015. 35.900 eFt
2016. 37.695 eFt
2017. 39.580 eFt
2018. 41.559 eFt

Ad6ss6got keletkezteto iigyletekbol eredo fizet6si kdtelezetts6gek:
2014. 0

20t5. 0

2016. 0

2017. 0

Hatririd6: azor;a,l
Felel6s Stefan Ldszl6 polg6rmester

3. napirendi pont mestdrsvaldss

Steffn L6szl6 poleirmester megk6ri Domb6v6ri S6ndorn6t a Penzigyi Bizotts6g elntikdt,
mondja el a bizotts6g v6lem6ny6t a napirendi ponttal kapcsolatban.

Domb6viri S{ndorn6 a P6nztieyi Bizottsde elniike elmondja, mindharom bizotts6g
megt6rgyalta a k6lts6gvet6srol sz6l6 javaslatot. A 2. szfmfi mell6klet abizottshgok kdrds6re
n6h6ny pontban ki lett javitva. A fo szrimokat a bizotts6gok elfogadt6k. Megtregyzi a

kolts6gvet6s a szennyviz beruhilzhs miatt magas ennyire. A Plrcngyi Bizotts6g javasolja a
kolts6gvet6s elfo gad6s6t.



Izs6 Pdl alpolg{rmester hozzdszll, az elmrilt hrisz kolts6gvet6seihez k6pest eznagyonj6nak
ttinik. K6ri mindenkitol, hogy a maga tertilet6n a leheto legtakar6kosabban gazd6lkodjon,
hogy f6l6vkor ne legyenek gondok. Megkdri a penz:ijgyi szakembereket, hogy figyeljenek
oda, id6ben jelezzdk, ha probl6ma lenne.

Stefin Liszl6 poledrmester hozzdfizi a Nappali Szoc. T6rsul6s kcilts6gehezhozz6 kellet
tenni tobb mint n6gy milli6 forintot. A T6rsul6si Tan6cs til6s6n felhivta a polg6rmesterek
figyelm6t, hogy a jov6ben azaz onkormfunyzat ftzet, aki nem hozza a megfelel6 gondozott
l6tsz6mot. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata az Onkormdnyzat 2015.
6vi kolts6gvet6s6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi kdrd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megkdri a k6pviseloket, szavazzanak az elhangzott rendelettervezet
elfogad6srir6l.
Megdllapitj q a szavaz6skor 7 fo k6pvisel6 van jelen.

A k6rrvisel6-testiilet: 7 tgen egyhangri szavazattal megalkotta azalilbbi rendelet6t:

Sai6kaza Kiizs6e Onkormfnvzat K6pviseld-testiilet6nek
L/2015.(II. 12.) iinkorminyzati rendelete

az iinkorminvzat 2015. 6vi kiilts6wet6s6r6l

Saj6kaza Kozs6g Onkormrlnyzat K6pvisel6-testiilete az alaptdrv6ny 32. cikkdnek (2)
bekezd6sdben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6skor6berr, az alaptcirv6ny 32. ciI<kenek (1)
bekezd6s f) pontja, 6s az illlarthdztart6sr6l sz6l6 20Il.6vi CXCV. tdweny 23. $ (1)
bekezd6sdben meghat6rozott feladatk<ir6ben eljhrva a kovetkez6ket rendeli el:

1.$
A rendelet hat6,lya

A rendelet hatSlya a k6pvisel6-testtiletre, annak bizottsdgafta, apolgdrmesteri hivataka es az
onkorm6ny zat ir 6ny itdsa al6 tartoz6 krilts6 gvet6si szervekre terj ed ki.

2.$
A kiilts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai

( 1 ) A k6pviselotesti.ilet az <inkorm inyzat 20I 5 . 6vi krilts6gvet6s6t :

1.405.380 eFt tisszes bev6tellel
1.405.380 eFt iisszes kiadissal

6llapitja meg.

(2) Az (1) bekezddsben meg6llapitott k<ilts6gvet6si bev6telek forr6sonk6nti, a kcilts6gvet6si
kiad6sok jogcimenk6nti megoszlilsht cinkormdnyzati szinten, tov6bb6 a frnanszirozdsi
bev6teleket 6s kiad6sokat a rendelet 1.1. mell6klete alapj6n hathrozza meg a kdpviselo-
testiilet.

(3) A bev6telek 6s kiad6sok el6ir6nyzat-csoportok, kiemelt eloirinyzatok 6s azon beli.il
kritelez6 feladatok, <ink6nt v6llalt feladatok, illlamigazgatdsi feladatok szerinti bont6sban
az I.2. mell6kletek szerint 6llapitja meg.

(4) A mtikdd6si 6s felhalmoz6si bev6telek 6s kiad6sok elofufunyzatai m6rlegszeni
bemutat6s6t onkorm6nyzati szinten a2.I. 6s a 2.2.. mell6klet rdszletez|

(5) Az (l) bekezd6sben megrlllapitott kiad6si eloirinyzatb6l
-tdrvdny szerinti illetm6nyek, munkab6rek 157.320 eFt
-munkaad6t terhel6 jrirul6kok 40.644 eFt
-mtikod6si, fenntart6si kiad6sok 120.714 eFt
-t6mogat6sok, p6nzbeli juttat6sok 54.117 eFt
-mtik<id6si c6hi pEnzeszkoz iltadds 23.988 eFt
-felhalmoz6si jellegti kiad6s 1.008.597 eFt

3.$

5



A kiilts6gvet6s r6szletez6se

A Kdpvisel6-testiilet az onkorminyzat 2015. 6vi kcilts6gvet6s6t r6szletesen a kovetkezok
szerint 6llapitja meg:

(1) Az Onkormhnyzat ad6ss6got keletkezteto iigyletekbol 6s kezess6gv6llal6sokb6l fenn6ll6
kcitelezetts 6geit a 3. melldklet rdszletezi.

(2) Az Onkorminyzat sajrlt bev6teleinek ftszletezls6t az ad6ss6got keletkezteto iigyletb6l
szinmaz6 targy6vi fizet6si kcitelezetts6g meg6llapitdsthoz a 4. mell6klettartalmazza.

(3) Az Onkormhnyzat 2015.6vi ad6ss6got keletkeztet6 fejleszt6si c6ljait az 5. mell6klet
rlszletezi.

(4) Az Onkormhnyzatkolts6gvet6s6ben szereplo beruh6z6sok kiad6sainakberuhfuz6sonk6nti
rlszletezlset a 6. mell6klet szerint hattrozzameg.

(5) Az dnkormfinyzat kdlts6gvetds6ben szereplo fehijit6sok kiaddsait fehijit6sonkent a 7.

mell6klet szerint r lszletezi.

(6) Az EU-s t6mogatiissal megval6sul6 programokat 6s projekteket, valamint az

dnkorm6nyzaton kiviil megval6sul6 projektekhez val6 hozzhjftrulirst a 8. mell6klet
szerint hagyjaj6v6.

(7) A 2. $ (l) bekezdds6ben meg6llapitott bev6telek ds kiad6sok cinkorm6nyzati,
polg6rmesteri hivatali, tovitbb| kdlts6gvet6si szervenkenti megoszlilsffi, 6s az 6ves
(tervezett) letszdm elotdnyzatot 6s a kcizfoglalkoztatottak letsz{mtfi kolts6gvet6si
szervenk6nt, feladatonk6nt 6s azon beliil kotelez6 feladatok, 6nk6nt v6llalt feladatok,
illlamigazgat6si feladatok szerinti bontrisban a 9.I.1.,9.2.,9.2.L, 9.2.2., 9.2.3.,9.2.4.
mell6kletek szerint hathr ozza meg.

(8) Az Onkormanyzat 6ltal6nos 6s cdltartal6kot nem kepez.
4.$

A kiilts6gvet6s v6grehajtisfnak szabdlyai

(I) Az dnkormanyzati szinti kciltsdgvet6s v6grehajthsdert a polg6rmester, a konywezetdssel
kapcsolatos feladatok ell5t6s66rt a jegyz6 a felel6s.

(2) Az Onkormrlnyzat gazdillkod6srinak biztons6g66rt a k6pvisel6-testiilet, a gazd6lkod6s
szabilly szenis d g66rt a pol g6rme ster felel6 s.

(3) A kcilts6gvet6si szervekndl a jutalmazdsra fordithat6 6s kifizetheto cisszeg nem
haladhatja meg a rendszeres szem6lyi juttat6sok el6irfnyzattnak I0 %-6t. Ennek
fedezetlre a szem6lyi juttat6sok dvkclzi megtakarit6sa szolg6lhat.

(4) A frnansziroz6si bevdtelekkel 6s kiad6sokkal kapcsolatos hat6skorriket a K6pviselo-
testi.ilet gyakorolj a.

s.$
Az el(iir fny zatok m6 do s ftf s a

(l) Az Onkormanyzat beveteleinek 6s kiad6sainak m6dosit6sar6l, a kiad6si el6irfnyzatok
kcizritti 6tcsoportosit6sr6l a k6pviselo-testiilet dcint.

(2)A K6pvisel6-testtilet a j6vahagyott kiad6si eloirdnyzatok kcizcitti 6tcsoportositts jogat
minden esetben fenntartj a magrinak.
(3) A kolts6gvet6si szerv a koltsdgvet6si kiemelt eloiranyzatai 6s a kiemelt eloirhnyzaton
beliili rovatok kozott 6tcsoportosit6st hajthat v6gre.
(4) A K6pvisel6-testiilet a kcilts6gvetdsi rendelet 5. $ (2) 6s (5) bekezd6s szerinti elotdnyzat-
m6dosit6st, ellirdnyzat-6tcsoportosit6s 6tvezet6sek6nt - az elsS negyed6v kiv6tel6vel -
negyeddvenk6nt, de legkds6bb az dves kolts6gvet6si besz6mol6 elk6szft6s6nek hat6ridej6ig,
december 31-ei hat6llyal m6dositja a kdlts6gvet6si rendeletdt. Ha 6v kdzben az Orszhggyiles
a hozzifiirul6sok, tilmogat6sok elliritnyzatait zhrolja, azokat csokkenti, tdrli, az int6zked6s



kihirdet6s6t krivet6en halad6ktalanul a kdpvisel6-testiilet el6 kell terjeszteni a kciltsdgvet6si

rendelet m6dosft6s6t.
(5) Amennyiben az tjnkormtnyzat 6v kdzben a kcilts6gvet6si rendelet k6szit6sekor nem
ismert ttibbletbev6telhezjut, vagy bev6telei atewezettol elmaradnak, arr6l a polgarmester a

K6pvi s e I 6 -te sti.il etet thj 6ko ztatja.
(6) A K6pvisel6-testiilet 6ltal jovahagyott kiemelt elofuinyzatokat valamennyi kolts6gvetdsi
szerv kdteles betartani. Az eliSirinyzat trill6p6s fegyelmi felel6ss6get von maga utiin.

6.$
A gazddlkodfs szabflyai

(1) A kolts6gvet6si szervek rendeletben meghatinozott bev6teli 6s kiaddsi elofufinyzatai
felett az intezmenyek vezet6i el(Srdnyzat-felhaszn6l6si jogkdrrel rendelkeznek.

(2) A kdlts6gvet6si szervek az alapfeladatai ellfitdsht szolgdl6 szem6lyi juttat6sokkal 6s az

azokhoz kapcsol6d6 jriruldkok 6s egy6b kcizterhek eloir6nyzataival minden esetben,

egy6b eloirhnyzatokkal munkamego szt6si me gdllapod6sban fo glaltaknak megfeleloen
rendelkezik.

7.$
A ktilts6 gvet6s v6grehaj tr{sdnak ellen6rz6se

(1) Az dnkorm6nyzati kolts6gvet6si szervek ellen6rz6se a bels6 kontrollrendszer keret6ben
val6sul ffiog, melynek l6trehozhs66rt, mrikodtet6s66rt 6s tovSbbfejleszt6s66rt az

rinkormanyzat eset6ben a jegyzo, az intlzmdnyek esetdb en az intdzmdnyvezet6 felel6s.
(2) A onkorm6nyzat a belso ellen6rz6s kialakit6s6r6l a Kazincbarcika 6s Vonz6skdrzete
Tctbbc6hi Onkormdnyzati Kist6rs6gi Tarsul6s ritjrln gondoskodik. A megfelel6 mtikcidtetdsr6l
6s a fliggetlens6g biztositdsfr6l a jegyzo koteles gondoskodni.

8.$
Zir6 6s vegyes rendelkez6sek

(1) Ez a rendelet a kihirdet6s6t kovet6 napon l6p hat6lyba, de rendelkez6seit 2015.janu6r 1-
j6tol kell alkalmazni.

4, napirendi pont megtdrwaldsa

Stefrin Ldszl6 poleirmester elmondja, hogy a tegnapi bizottsdgi til6sen a munkatervet is
megt6rgyalt6k. Megk6ri, azigyrendi Bizotts6g elncikdt mondja el a bizotts6g v6lemdnydt.

Pdsztor J6zsef az tiwrendi Bizottsdg elniike elmondja, a tegnapi til6sen n6hriny javaslat
elhangzott a munkaterv kieg6szit6s6re, ezek a lakcim bejelentkez6ssel kapcsolatos
tdjlkoztatits, az aut6busz menetrenddel kapcsolatos egyeztet6s lefolyattisa, a kittintet6 cimek
adomilnyozhshval kapcsolatos 6s a kegyeleti rendelet, valamint a szerzoddsek feliilvizsg6lata.
A javasolt kieg6szit6sek figyelembev6tel6vel azlJgyrendi Bizotts6g a2015. 6vi munkatervet
elfo gad6sra j avasolj a.

Steffn L6szl6 poleirmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rddse, javaslata az

Onkorm6nyzat 2015. 6vi munkaterv6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kiegdszit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak akiegeszitdsekkel
j avasolt munkaterv elfo gad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 f6 kdpviselo van jelen.

A k6pviseld-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alflbbihatttrozatothozza:



Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzat Kdpvisel6 - testtilete a kieg6szit6 javaslatok figyelembe
v6tel6vel a20I5.6vi munkatewet az al6bbiak szerint fogadja el:

I. 2015. februr[r (mdsodik fele)

Helyi szoci6lis rendelet m6dosit6sa
Eload6 : Stefrin Lhszl6 polgarmester

Ovodai beiratkoz6s idopontj anak j 6vahagy6sa
El6ado : Tam6s Gyu16n6 intlzm€nyv ezet(5

T 6j 6ko ztatds a I akc im bej elentke z6 s ek szab6lyair6 I
El6ad6: Tcirtik Zsuzsawn jegyzo

Radv6nszky Bdla Kulturhhz es Kdnyvt6r besz6mol6j a a2}l4.evben vdgzett
tev6kenys6 96r ol, dont6s az int6zm6ny tov6bbi mrikri d6 s6ro I
El6ad6: Hegedris G6bor mb. int6zm6nyvezet(5

Zcild V<ilgy Kozszolgdltat6 Nonprofit Kft. vezetoivel tfugyalfs lefolytat6sa
S aj 6kaza kdzs6 g hullad6ksz6llitrlsi dij rival kapcsol atban
El6ad6: Zcild Vcilgy Nonprofit Kft. megbizottja

Inditvanyok, j avaslatok

II. 2015. mfrcius

Javaslat az onkorminyzat Szervezeti 6s Mtik6d6si Szab6lyzatanak
m6dositds6ra
El6ad6: Tdrcik Zsuzsanna jegyzo

S aj 6kaza Kdzs6gi Onkorm6ny zat 13 I 20 I 5 .(IX.26 .) szhmu ke gyel eti
rendelet6nek feltilvizs gdlata
El6ad6: Tdrcik Zsuzsarrra jegyzo

Szerzod6sek feliilvizsg6lata
El6ad6 : Stefrin L6szl5 polgarmester

S aj 6kaza K<izs6 gi Onkormrln y zathnak 20 I 5 . 6vi o s szesitett k<izbe s zerulsi
terve
El6ad6 : Stefan Lhszl6 polgSrmester

Saj6kazai Nonprofit Kft. 2015. 6vi tizleti terv6nek elfogad6sa
El6ad6: Handa Gergely igyvezet1

Besz6mol6 a Csalidsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat szakmai tev6keny-
s69616l
El6ad6: Bakos Leheln6 mb. int6zmlnvvezeto

Falugyril6s elok6szit6se
E16ad6 : Stefrln Lilszl6 polgarmester

Inditvanyok, j avaslatok

III.6prilis
8



S aj 6kaza kozs6 g kcizbizons iryi hely zet6r6 I sz6l6 kcizbiztons6gi be sz6mol6
meg!6rgyalisa
Eload6: Kazincbarcikai Rend6rkapit6nys6g illet6kese

Pol garors6 g besz6mol6ja a 20 I 4 . 6vben v lgzett munkrir6l
Eload6: Polg6ror Egyesi.ilet elndke

Javaslat a 20I 4. 6vi kolts6gvetds m6dosit6sar6l
El6ad6 : Stefrin L6szl6 polgarmester

Javaslat a 201 4. 6vi zinszilmad6sra
El6ad6 : Stefan Lhszl6 polgdrmester

Saj6kazai Nonprofit Kft. tev6kenys6g6r6l, mtikod6s6r6l sz6l6 beszri.mol6 6s

a 2014. 6vi m6rlegbesz6mol6 j6vahagy6sa
El6ad6: Handa Gergely igyvezeto

IV.ifnius

A Napkoziotthonos 6voda besz6mol6j a, az elozo tan6v 6rt6kel6se, esetleges
mutat6sz6m v6ltoz6sokr6lthjdkoztat6, illetve a krivetkezo tan6v el6k6szit6se
El5ad6 : Tam6s Gyulan6 intdzmlnyv ezeto

Saj6kaza krizsdg 201 4. 6vi eg6szs6gtigyi helyzet6nek 6rt6kel6se
El6ad6: Dr. Czenke Antal h6ziorvos, Dr. Korniss Attila h6ziorvos, fogorvos, Dr.

Minar Gyula hat6s6gi 6llatorvos, Kcihlern6 Solt6sz Judit v6d6n6, Tamilsi
Zsoltn6 v6d6n6

T 6j 6koztat6s a fo lyam atb an I 6v6 b e ruh6z6s okr6 I
El6ad6 : Stefan Ltszl6 polgiirmester

Aut6busz menetrenddel kapc s olato s trirgyal6sok lefo lyt atdsa a Vo lan kdpvisel 6ivel
El6ad6 : Steflln Liszl5 polg6rmester

Kittintet6 cfmekkel kapcsolatos rinkorm6nyzati rendelet feliilviz sghlata
El6ad6 : Torcik Zsuzsawra jegyzo

Inditvrinyok, j avaslatok

Falubej6r6s

V. 2015. okt6ber

Nappali Szoci6lis Kozpont tev6kenys6gdr6l sz6l6 besz6mol6 megtargyal6sa
El6 ad6 : intdzmlnyv ezeto

Saj6kaza Kdzs6gi 0nkorm6nyzat20l5.I. f6l6vi gazdhlkodds6r6l sz6l6 beszrimol6
megfflrgyaIilsa
El6ad6 : Stefan L6szl6 polgarmester

Kcizmeghallgat6s elok6szit6se
El6ad6 : Stefan Ldszl6 polgarmester



Inditvanyok, j avaslatok

Falubej6r6s

VI.2015. november

2015.6vi bels6 ellen6rz6si terv j6vrihagy6sa

El6ad6 : Stefan Ldszl6 polg6rmester

Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzatKlpvisel6-testiilete 2016.6vi munkaterv6nek
j6vrlhagy6sa

Eload6 : Stef6n Liszl6 polgilrmester

Thj6koztat6alejfu thataridejrihathrozatokv6grehajt6sar6l

Kdzmeghall gat6s lebonyolftrlsa

Indftv6nyok, j avaslatok

5. napirendi pont mest:lrsyalisa

Stefdn Liszl6 polgirmester megk6ri Phsztor J6zsef k6pvisel6t az tJgyrendi Bizotts6g
eln6k6t mondj a el tiljdkoztat6jdt.

Pdsztor J6zsef az Uevrendi Bizottsde elniike elmondja, az itdsos anyagot megkapta
mindenki, amelyben 16 szletesen be sz6mo I a brzottshg munk6j 616 l.

Steffn Lfszl6 polefrmester megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata az

Ugyrendi Bizotts6g munk6jar6l sz6l6 besz6mol6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a kdpviseloket, szavazzanak az

elhangzott be s z6mo l 6 e lfo gad6s ar6 L

Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattal azalilbbihatitrozatothozza:

Saj6kaza Kozs6g Onkormrlnyzat K6pvisel6 testi.ilete az Ugyrendi Bizotts6g
vagyonnyilatkozat t6teli kdtelezetts6gr6l sz6l6 besz6mol6t az el(5tefieszt6sben foglaltaknak
megfelel6en elfo gadj a.

Hatarid6: azowral
Felel6s: Pisztor J6zsef Ugyrendi Bizotts6g elnoke

Stefrin Lfszl6 poledrmester 10 perc sztinetet rendel el.

Stefin Ldszl6 polgirmester a sztinet ut6n meg6llapitja a testtilet tov6bbra is szavaz6k6pes,
7 fo k6pvisel6b6l 7 fd jelen van.

6. napirendi pont meetirsvaldsa

Stef6n Liszl6 polefrmester megk6ri Tdrok Zsuzsanna jegyzo asszonyt ismertesse a

szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 rendelet m6dosit6s6nak okair6l.
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Tiiriik Zsuzsanna iesyz6 elmondja, az el6terjeszt6sben r6szletesen leirta mi6rt szi.iks6ges a

rendelet m6dosit6sa. Elmondja, hogy a Szocidlis Kerekasztal megt|rgyalta a rendelet
m6dositiis6t 6s azt elfogadta. A Korm6nymegbizott urat febru6r 16. napjdig 6rtesiteni kell a
m6dosit6s v6grehajtrisrir6l.

Pdsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 hozzdfizi, tudom6sul kell venni, hogy egy alacsonyabb
szintti jogszabilly nem frhat feltil egy magasabb szinttit.

Stefin Lr[szl6 poleirmester elmondja, amikor megalkott6k is tudt6k, hogy a rendelet
jogszerritlen. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata az a 312014.(II.5.)
sziimri szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 rendelet m6dosit6s6val kapcsolatosan? Megrlllapitja,
tov6bbi kdrd6s, javaslat, kieg6szftds nem hangzott el. Megk6ri a kdpviseloket, szavazzanak a
rendeletm6dosit6s elfogadrlsrir6l.
Meg6llapitj a, a szavaztlskor 7 f6 kdpviselo van jelen.

A k6pvisel6-testtilet: 6 igen szavazattal, I tartozkod6ssal megalkotta az alilbbi rendelet6t:

Sai6kaza Kiizs6e Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
2/2015.(II. 12.) dnkormrinvzati rendelete

Saj6kaza Kcizs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete a szociilhs igazgat6sr6l 6s szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny 10. $ (1) bekezd6s6ben, a 26. $-ban, a 32. g (3)
bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjin, a Magyarcrsz6g helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6
20ll.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6s 8. pontj6ban meghat6rozottfeladatkdr6be
eljrlrva a kcivetkez6ket rendeli el:

1.$

A Rendelet 4/A. $-a hatillyhtveszi.
2.$

Jelen rendelet a kihirdet6st kcivet6 napon l6p hat6lyba.

7. napirendi pont megtfrwalisa

Steffn Ldszl6 poledrmester megk6ri Tcirdk Zsuzsawra jegyz6 asszonyt ismertesse a
kdzteriiletek elnevezds6vel kapcsolatos rendelet megalkot6sdnak okait.

Tiiriik Zsuzsanna iesyz6 elmondja, az el6terjeszt6sben r6szletesen leirta mi6rt sziiks6ges a
rendeletet megalkotni. Elmondja, hogy a Szoci6lis Kerekasztal megt6rgyalta a rendelet
megalkot6s6nak okait es azt elfogadta. A Korm6nymegbizott urat februar 16. napj6ig
6rtesiteni kell a rendelet megalkot6sar6l.

Steffn Lfszl6 polefrmester megk6ri az lJgyrendi Bizotts6g elnrikdt, Pdsztor J6zsef
k6pvi sel6t, i smertes se a bizottsdg v6lem6ny6t.

Pisztor J6zsef az Uevrendi Bizottsfg elniike elmondja, bizottsdgi iildsen voltak vithk ezzel
a rendelettel kapcsolatban is, de a torv6ny eloirja a rendelet megalkot6sdt. Az Ugyrendi
Bizotts6g elfogad6sra j avasolj a a rendeletet.
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Stef6n Lfszl6 poledrmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a

koztertilete elnevez6s6vel 6s a hilzszitm-meg6llapit6s szabitlyair6l sz6l6 rendelet
megalkot6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a rendeletm6dosit6s elfogad6s6r6l.
Meg6llapftja,aszavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangf szavazattal megalkotta az alilbbi rendelet6t:

Sai6kaza Kiizs6e Onkormfnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
3/2015. flII. 01.) Onkormfnvzati rendelete

a kiizteriiletek elnev ez6s6rill 6s a hdzszim-mesdllapitds szab6lyair6l

Saj6kaza Kcizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a Magyarorszitg helyi
dnkormilnyzataftol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tcirv6ny 51. $. (5) bekezd6s6ben 6s a 143. $
(3) bekezd6s6ben kapott felhatalmazhs alapj6n, Magyarorszhg Alaptorv6nye 32. cikk (1)
bekezddse a) pontj6ban 6s a Magyarorsz6g helyi <inkormiinyzatairol sz6l6 20ll.6vi
CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezdds 3. pontj6ban meghatfnozott feladatkor6ben eljdrva a

kdvetkez6ket rendeli el:
Altaldnos rendelkezdsek

r. $
Saj6kaza kdzs6g kozigazgatisi teri.ilet6n fij krizteriiletet elnevezni, tij h6zsz6mot
meg6llapitani, a kor6bban megdllapitott kriztertilet nevet eshtuszirmot megv6ltoztatni csak e

rendelet szabillyai szerint lehet.
2.$

E rendelet alkalmazhsilban:
l. koztertilet : az lpitett kornyezet alakitrisar6l 6s v6delm6rol sz6l6 torv6ny szerinti koztertilet
2. kozteriiletn6v: a magyarorszhgr hivatalos foldrajzi nevek meg6llapitrisar6l 6s

nyilv6ntart 6s6r 6l sz6l6 Korm6nyrendelet szerinti k<izteri.iletn6v
3. ht:zszdm: olyan szitmmal vagy szilmmal 6s bettivel meghatlrozott azonosit6 jel, atnely az
ingatlan-nyilv6ntart6sbanhelyrajzi sz6mmal jel<ilt ingatlanhoz tartozik 6s amely az ingatlan
t6rbeli beazonosit 6sht szolgillja.

A kcizteri.il et elnev ezds szab6lyai
3.$

(1) Saj6kaza kdzs6g kiizigazgat6si tertilet6n minden kdzteriiletet - a (2) bekezddsben foglalt
kiv6tellel - el kell nevezni. A ktilter0leti egy6b kozteriileteket elnevezdssel lehet ell6tni.
(2) A kozutak 6s 6pi.iletek krizritti szewiz-utakat, tovitbb| a mezogazdas6gi cdhi utakat,
dtiloutakat nem sztiksdses elnevezni.
(3) Uj kcizteriilet l6tesit6se eset6n a kdztertiletk6nt val6 bejegyzds6t kovet6 egy 6ven beliil
kell a k<iztertiletet elnevezni.
(a) Ha egy kozteri.ilet telepiildsrendez6s, be6pit6s kovetkezt6ben k6t vagy tcibb rdszre
tagoz6dik, egys6ges kozteri.iletkdnt megszrinik, az elkiiloniilt r6szeknek - az elktiloniildstol
sz6mitott egy 6ven beliil - m6s nevet kell adni.
(5) Az elnevezett kdzteri.ilet term6szetes folyat6sak6nt nyil6 ttj szakasz ktikin elnevez6si
elj6r6s n6lkiil a min elnevezett kozteriilet nev6t kapja.
(6) A kcizteriilet megsztin6s6vel - kiildn dont6s n6lktil - a krizteriilet neve is megszrinik.

4.$
A kdzteriilet szem6lyr6l val6 elnevezdse eset6n
a) a koztertiletn6vnek meg kell egyeznie a szem6ly csal6di 6s ut6nev6vel,
b)kizitr6Iag a csaltldi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a n6vad6 szem6lyis6g 6ltaliinosan
ismert, vagy ha az elnevezds egy csal6dr6l tcirtdni,
c) ha a n6vad6 szemdly foglalkozitsa, hivat6sa vagy egydb ismertet6 jegye szorosan
kapcsol6dik a szem6lyndvhez, akkor ez akozteriletn6vben is felttintethet6.

s.$
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K0ztertilet elnevez6s6vel eml6ket 6llitani olyan szem6lynek lehet:
a) akinek krizismert tev6kenys6ge a tort6nelemben kiemelked6 jelent6s6gti volt 6s

szem6lyes kozme gbecstil6snek orvend,
b) b) aki a tudom6ny, mrivel6d6s, sport vagy at6rsadalmi 61et egy6b tertilete6n

kimagasl6an jelent6st tett vagy alkotott, es ezilltal szem6ly6nek emldke meg6rz6sre

m6lt6,
c) akinek a krlzs6g 6let6ben, tcirtdnetdben kiemelked6 szerepe volt, tev6kenys6g6vel

hozzdjilrult a teleptil6s fej lo d6 s6hez.
6.$

(l) A ktizteriilet elnevez6s6re, elnevez6se megvdltoztatdsdra javaslatot tehet:
a) a polg6rmester,
b) a k6pvisel6-testiilet 6lland6 bizottsflga,
c) a k6pviselo-testtilet cinkorm6nyzati k6pviselo tagj a,

d) a kozs6gben bejelentett lak6hellyel rendelkezl bdrmely lakos.
(2) A kozteriiletek elnevez6se 6s elnevez6siik megv6ltoztatflsa a k6pviselo-testUlet hat6skore.
(3) A meg6llapitott rij kdzteriiletnevet a helyben szok6sos m6don kozzd kell tenni.
(4) A kdpviselo-testtiletnek a kciztertilet elnevez6s6rol, elnevez6se megv6ltoztatts6r6l hozott
ddnt6s6rSl a jegyzo 6rtesiti a lakcimnyilv6ntart6s 6s az ingatlan-nyilvantart6s szerveit,
val amint a te I eptil 6 s en kd zs zo I g illtatdst v e gz6ket.

7.$
(1) A kdztertilet nev6t kcizteriiletndv tdblart kell felttintetni.
(2) Akdztertiletn6v t6bla kihelyezlse, karbantart6sa 6s p6tl6sa az cinkormilnyzat feladata.
(3) A (2) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatok megval6sft6sanak krilts6gei az

cinkormanyzatot terhelik.
8.$

(1) A k<iztertiletnfv tdblilt a koztertilet kezdet6n 6s v6gdn, valamint minden betorkoll6
k<izteriiletn6l, mindkdt oldalon fel kell szerelni.
(2) A koztertiletnev thblfit a saroktelek kerft6s6n, ennek lehetos6ge hiinyhban az epiJ,let

kdzteri.ileti homlokzati fal6n, vagy ktilon tart6szerkezeten kell elhelyezni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy haszn6l6ja a k6zterUletnev tttbla elhelyez6s6t 6s az

ezzel kapcsolatos munk6latokat trirni kdteles.
e.$

(l) Ha a kcizteriilet neve megv6ltozik, az eredeti kcizteriiletnevet felttintet6 t6bl6t a
tdjekoz6das zavartalarts6ga 6rdekdben az elnevez6stol szhmitott egy 6vig eredeti hely6n kell
hagyni 6s piros szini,6tl6s 6thiz6ssal kell ell6tni.
(2) Az rij kdztertiletn6v tilblat az fithttzott rcgi titbla mell6 kell felszerelni.
(3) A rdgi kriztertiletnlv t6bl6t egy 6v mriltan az elhelyezo szervnek kell eltSvolitani.
A hdzszdm- me g 6l I ap i tds szab 5ly ai

10.$
(1) A n6wel ell6tott koztertileteken az ingatlanokat (az 6pi.ileteket 6s a be6pitetlen telkeket) a
kdzteriiletr6l j6l l6that6 tdblfn felttintetett szfimmal kell ell6tni.
(2) A hfuszitm az ingatlawrak a vele 6rintkez6 kcizteri.iletre meg6llapitott sorsz6ma. Ha egy
ingatlan tribb kozteriilettel is 6rintkezik, a hdzszitmot arra a k<iztertiletre kell meg6llapftani,
amelyre az ingatlanbejhrata esik. Amennyiben az ingatlannak t<ibb ktjztertiletrol is bejarata
van, akkor azingatlanrrak a sz6lesebb kdzteriilet soron k<ivetkezo sorszflmht kell kapnia.

11.$
(1) A sorszrimokat 6s azokvilltozdsait a jegyzo 6llapitja meg.
(2) Az utc6k hi.zszhmai mindig a csatlakoz6 fels6bbrendti ritt6l kezdodnek 6s att6l t6volodva
no veke dnek, z s dkutc 6t a b ej ftr att6l kezdve kell hdzszdmokkal e I I 6tni.
(3) A szftmozhs arab sz6mmal, ptrratlan oldalon l-gyel, p6ros oldalon 2-velkezd6dik 6s a
sz6mok kihagy6s ndlktil emelkednek a kcizteriilethez tartoz6 utols6 belteriileti ingatlanig. Ha
az utca ktiltertileten fo lytat6 dik, a sorsz6moz6s tov6bb folytathat6.
(4) A csak egyik oldaltin bedpitheto koztertiletekhflzszttmozilsa l-tol kezd6d6en folyamatos.
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(5) A terek dptileteinek, telkeinek szdmozhsa folyamatosan emelkedo szilmsorrendben, az

6ramutat6 j 6r6s6val egy ezo ir6nyban tdrt6nik.
(6) A kialakult hdzszhmoz6s utan megosztott ingatlanok hivszhmht rigy kell meg6llapitani,
hogy az eredeti hdzszhmot - az rijonnan kialakult ingatlanok sz6m6nak megfeleloen, a

h6zszdmsor nciveked6sdnek irany6ban - az EBC betriinek megfelel6 sorrendben, al6tor6ssel
(pl. 1/A, IlB,IlC) kell meghatinozni
(7) A kialakulthdzszttmozdsuttn egyesitett ingatlanok eredeti hilzszftmukat megtartj6k.

12.$
(1) A rendelet 10-11. $-ainak rendelkez6sei a rendelet hat6lyba l6p6sekor mar megl6v6
kri zteriil etek hinszdmo zhsilt nem 6rintik.
(2) A mhr megSllapitott hhzszhmok megvilltoztatils|ra csak indokolt esetben, olyan
rendezetlen 6llapot megsztintet6se 6rdek6ben kertilhet sor, amely az ingatlanok azonosit6s6t
akadillyozzhk.

13. $
(I) Az ingatlan hdzszitmdt a jegyz6hatfirozattal 6llapitja meg.
(2) A hinszSm meg6llapitdsira irhnyul6 eljar6s fr6sbeli kezdem6nyezdsre vagy hivatalb6l
indulhat.
(3) Tdbb ingatlant 6rint6 hinszitm-meg6llapit6s kozteri.iletenk6nt egy hatirozatban tdrt6nik.
(4) A htuzszim meg6llapit6srir6l sz6l6 hatirozatot az drintett ingatlannal rendelkezni
jogosultakon kivtil kcizcilni kell az ingatlannal k<izvetleni.il hat6ros ingatlan tulajdonosaival,
tov6bb 6 az ingatlan- va gy I akc imnyi I v Sntart6 hat6 s 6 gokkal .

(5) A hinszfum-meg6llapit6sfua a kdzigazgat6si hat6s6gi eljar6s 6s szolgdltat6s 6ltal6nos

szabitly air 6l sz6l6 torv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni.
14.$

(l) Ahazszimtilblilt az epilet utcafronti homlokzat6n vagy az ingatlan utcafronti kerft6s6n -
j6l l6that6 6don - kell elhelyezni.
(2) A hhzszilmthbla beszerz6s6r6l, kihelyez6s6rol, karbantartdsirSl, p6tl6sar6l az ingatlarr
hasznii6ja, kezeloje, ennek hiriny6ban tulajdonosa saj6t kcilts6g6n kdteles gondoskodni.

Zfn6 rendelkez6sek
15.$

A rendelet 2015. m6rcius l-j6n l6p hatrilyba

8. napirendi nont megtdrgvaldsa

Stefdn Lfszl6 polgdrmester megkdri az intezmenyvezeto asszonl.t ismertesse az 6voda
ny ini zhw a tartdsdv al kapc so lato s indokait.

Tamfs Gvul[n6 int6zm6nwezet6 elmondja, az khsbeli eloterjeszt6s6ben minden okot lefrt,
k6ri a k6pvisel6-testtilet hozzhj6rul6s6t a ny6ri zirvataths idej6nek meg6llapitttsithoz.

Izs6 P6l alpolefrmester elmondja, hogy szeptembert6l hilrom 6ves kort6l kcjtelez6 lesz az

6vodai ell6t6s igdnybev6tele. K6ri, hogy az intezmeny id6ben tegye meg a sztiks6ges

l6p6seket, hogy felk6sziilten fogadjrlk a gyerekeket.

Tamfs Gvul6n6 int6zm6nwezet6 villaszdban elmondja, m6r felvette a v6d6n6kkel a

kapcsolatot avdrhat6 gyermekl6tsz6m miatt. A kapott lista alapj6n 6rtesiteni fogja a sziil6ket,
hogy a gyerekek beiratris6nak tegyenek eleget. Sajnos az 6vodhztat6si t6mogat6s megszrint,
igy nincs mivel <isztdnozni a sziil6ket, hogy tegyenek eleget a beirat6snak.

Stefrln Lfszl6 polsfrmester megk6ri azlgazgatitsi 6s Kisebbs6gi Bizottsdg elncik6t, Soltdsz

Lajosn6t ismertesse abizottshg rlll6spontj6t az ovodany6ri zinvatartilstwal kapcsolatban.
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elmondja, a bizottsdg nem
tartan| szerencs6snek, ha mindk6t 6voda k6t h6naprabezirna. Mind<issze k6t hetes bezinilst
javasolnak igy kertiljiin meg6llapit6sra az id6pont.

Tamfs Gyuldn6 int6zm6nwezet6 javasolja, hogy a k6thetes 6vodaszi.inet jrilius els6 fel6ben
legyen

Stefdn L6szl6 poleirmester 6 is egyetdrt a bizotts6ggal, megk6rdezi, van-e valakinek
tov6bbi k6rd6se, javaslata a Napkciziotthonos 6voda nydri zirva tartdsdval kapcsolatosan?
Megdllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanakazelhangzott javaslatelfogad6sar6l.
Megdllapitj a, a szavaz6skor 7 f6 k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alilbbihatinozatothozza:

Saj6kaza Kclzs6gi Onkormrlnyzat K6pvisel6 testi.ilete a

Napkoziotthonos Ovoda nyiri zhwa tartdsdt 2015. 07. 01. napjrit6l
hat[rozzameg.
Ahatfuozatban foelaltakr6l a sztil6ket 6rtesiteni kell.

Saj6kazai Glzenguz
2015.07. 15. napj6ig

Hatrlrid6: 201 5.03.3 1.

Felel6s : Tam6s Gyukln6 rntdzmlnyv ezeto

9. napirendi pont megtdrgvalfsa

Stefrin Lfszl6 polsdrmester megk6ri a Penzigyi Bizottsiig elnrik6t, Domb6vriri S6ndorn6t
ismertesse a bizottsiig 6ll6spontj6t a Klebersberg Intdzm6nyfenntart6 K<izponttal kotend6
me g6llapod6s s al kapcsolatban.

Domb6viri Sindorn6 a P6nziievi Bizottsfe elniike elmondja, az cinkormhnyzat 6s a KLIK
kcizcitti megrillapodist a bizotts6g meglilrgyalta. Az rinkormfinyzat resz6re el6nyos,ez6rt
j avasolj a a me g6llapod6s me gkrit6s 6t.

Stefdn L6szl6 poledrmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rddse, javaslata a KLIK
6s az onkormanyzat kozott megkcitend6 meg6llapod6ssal kapcsolatosan? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
elhangzott javaslat elfogaddstlr6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testtilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alilbbihatinozatothozza:

meekiitendd meedllapodfs i6vihasv6sir6l

Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat Kepviselo - testiilete az dnkormfnyzat 6s a Klebelsberg
Intdzmdnyfenntart6 Kdzpont kcizcitt megkcitend6 meg6llapod6s megkot6s6t j6vithagyja.
Felhatalmaz za a polgfirme stert a me g6llapod6s aliiir6sara.

Hatinido: azonnal
Felelo s : Stef6n Lhszl6 polgrlrmester
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Stefin Liszl6 polsdrmester elmondja a fogorvossal kapcsolatos szerz6d6s megktit6sben
m6g bizonytalan, mert a fogorvos jelOlttel tov6bbi egyeztet6sek sziiks6gesek. Sriri doktorral
viszont febru6r h6napra meg kell kdtni a megbiz6si szerz6d6s, ehhez kdri a testiilet
felhatalmaz6s6t. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata SAri K6roly
fogorvossal 2015. februdr h6napra megbizdsi szeruldds megkdt6s6vel kapcsolatosan?
Megallapitja, tovdbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szitds nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanakazelhangzott javaslatelfogad6sar6l.
Meg6llapftja, aszavaz6skor 7 fo k6pvisel6 van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatfrozatothozza:

meskdtend6 meebizisi szen6d6sr6l

Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat K6pvisel6 - testiilete az dnkormanyzat 6s Dr. S6ri Karoly
fogorvos kdzdtt 2015. febru6x h6napra megkdtendl megbizdsi szerz6d6s megk6t6s6hez
hozzfijarul. Felhatalmazzaapolgitrmestert amegbizfusi szerzldes alfuirisfura.

Hatdrid6: azowtal
Felel6s : Stefan LdszI6 polgilrmester

11 aoirendi pont mestdrsvaldsa

Stef6n Lfszl6 poleirmester elmondja, a Saj6-B6dva Vcilgye T6rsul6s palyfuat benyujuis6t
tewezi, hullad6kszallitashoz jilrmrivek, tlrol6 ed6nyek 6s informatikai rendszer fejleszt6s6re.
Az el6teqeszt6sben r6szletesen szerepel minden ezzel kapcsolatos adat. K6ri a testiilet
hozz6jarul6s6t a palyazat benyrijt6s6hoz. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,
javaslata a Saj6-B6dva Hullad6kkezel6si Onkormanyzati Tdrsul6s KEOP-l.l.llcll3-213-
0002 azonosit6szdmri pillyiu;at benyrijt6shoz val6 hozzdjirulassal kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanakazelhangzott javaslatelfogad6sdr6l.
Meg6llapitj a, a szavazdskor 7 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet: 7 igen egyhangu szavazallal az alilbbihatirozatothozza:

l. Saj6kaza Kcizs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6 - testiilete a Saj6-B6dva Hullad6kkezel6si
Onkorm6nyzati Tarsul6s KEOP-1.l,llcll3-213-0002 azonosit6szdmt pilyazat
megval6sit6s6t tinnogatja. A KEOP-l.l.llCll3 pillyazati konstrukci6 r6szek6nt kiadott
Megval6sfthat6s6gi Tanulmrlny sablon kdtelez6 mell6kletek 9. Mell6kletek24. pont alapjan
ezhtonigazolja, hogy a T6rsul6s iltal az iizemeltet6si koncepci6 alfitimasztisittoz nyrijtott,
6s a MT-ben feltiintetett adatok, inform6ci6k a val6s6gnak megfelelnek, tov6bb6 az MT-ben
bemutatott tizemeltet6si koncepci6t ismerik 6s elfogadj 6k.

Felel6s: Stefiin Lhszl6 polgiirmester
Hatdrid6:-

2. Az Onkormrinyzat jelenhatirozatih6l2plldarry hiteles m6solatot ktild a Trlrsul6si Tan6cs
Mr:nkaszervezetenek
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2. Az Onkormrlnyzat jelenlntirozatab6l2 p6ldiny hiteles m6solatot kiild a Trirsul6si Tan6cs
Munkaszervezetenek

Hatiri d6 : hatin ozat meghozatal6t k0vet6en azotnnl
Felelris : T6rdk Zsr.;rsanna jegyz6

Steffn Liszl6 poledrmester elmondja, a Saj6-B6dva Hulladdkkezel6si Onkorm6nyzati
T6rsul6ssal kapcsolatban egy m6sik ddnt6st is meg kell hozni. Az 6nk0lts6gi 6s a hat6s6gi rlr
kdz<itti ktilOnbdzetet ki kell frzetni, ehhez t6mogat6si szerz6d6s megkdt6s6re van sztiks6g.
V6lem6nye szerint a teleptil6sre megrlllapitott ttimogat6si dsszeg magas, ez6rt a Ziild V6lgy
Kft,- vel tov6bbi targyal6sokat szeretne folytatni, mert a 2}ll.6vi statisztikai adatokat vett6k
figyelembe a hozzdjfirul6s megrlllapitdsfinil. Megk6ri, Domb6v6ri S6ndorn6t a Plnzigyi
Bizotts6g elndkdt ismertesse abizotts6gv6lem6ny6t athmogatdsi szerz6dessel kapcsolatban

vhIaszol, a Pfir:zijrgyi Bizotts6g
javasolja trimogat6si szeru6d6s al6ir6sdt, mindk6t esetben. Elfogadj6k a megnevezett
t6mogat6si tisszeget is, ha sikeriil az dsszeget a targyalilsok soriin lejjebb faragni az nylvhn
m6g jobb lenne.

megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a Saj6-
B6dva Hulladdkkezel6si i Trirsul6ssal megkdtend6 T6mogat6si szerz6d6s
megktit6s6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6s6r6l.
Meg6llapitja,aszavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozza;

Saj6kaza Kdzsdgi Onkormrinyzat K6pvisel6 - testUlete hozzdjtrul az dnkorminyzat 6s a
Saj6-B6dva Hullad6kkeze16si Onkormrinyzati Trlrsul6ssal megk0tend6 Trlmogat6si szerz6d6s
megkdt6s6hezhozzdj{ruL Felhatalmazza apolg6rmestert a szerzldes alfuirhsdhoz.

Hat6rid6: azowral
Felel6s : Stefiin L6szl6 polg6rmester

Indftvdnvok, i avaslatok mestdrsvaldsa

Stefdn L6szl6 polsirmester elmondja, a Roma Nemzetis6gi Onkormfnyzat k6relmet adott
be dnkormanyzati tdmogat6sra. Megk6rdezi Tdrdk Zsvzsanna jegyzlt kap-e 6llami
t6mogat6st az RNO?

Tiiriik Zsuzsanna iewzd vdlaszol, az EMMI honlapj6n m6g nem jelent meg, ki mennyi
tdmogat6st kap. Az biztos, hogy miik6d6si t6mogat6st kap 270 e forintot, de feladat alapi
t6mogat6st v6rhat6an sajnos nem, mert az elmult 6vben csak h6rom testiileti iil6s volt
megtartva, a tdrv6ny pedig minimum n6gy iildst 6s kdzneghallgat6st ir eL6.

Vfradi Mirton RNO elndk elmondja hogy, februdx 2T.-dnKazincbarcikan tehets6gkutat6
versenyt rendeznek. Szeretn6nek oda gyerekeket elvinni. A rendezvdnyre val6 beutazdshoz, a
gyerekek szitmiraiidit6 6s dlelem v6s6rl6srihoz sziiks6gtik lenne pdnne,kb. 50 ezer forintra.
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Domb6vdri Sindorn6 P6nziieyi Bizottsie elniike elmondja, hogy a krirnyez6 telepi.il6sek
sem kapt6k meg a t6mogat6st,270 ezer forint varhat6. Javasolja, hogy az 6llami t6mogat6s
terhdre adj6k oda a k6rt <isszeget. Felhivja a figyelmet, hogy minden kiad6sr6l k6rjenek
sz6ml6ta RNO nev6re.

Steffn Ldszl6 polefrmester elmondja, a be6rkezett k6relem tcibb k6r6st tartalmaz, amely
cisszesen 300 ezer forintr6l sz6l. Javasolja, trimogass6k a versenyen val6 r6szv6telt, a tcibbire
pedig t6rjenek vissza, amikor m6r tudj6k, hogy milyen <isszeget kapnak. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a RNO szdmfura t6mogat6s megit6l6s6r6l? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
elhangzottjavaslat elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 7 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alilbbihathrozatothozza:

Saj6kaza Kclzs6gi Onkormrlnyzat Kepvisel6 - testiilete hozzdjhrul a Saj6kazai Roma
Nemzetis6gi Onkormhnyzat szttmfua 50. 000, - Ft, azaz otvenezer forint tSmogat6s
kifizet6sdhez. Az dsszeget 2015. 02.27. napj6n, Kazincbarcikrin megrendez6sre kertilo
tehets6gkutat6 versenyre val6 utazilsra, bel6p6dijra 6s 6tkez6srehasznSlhatjafel azRNO.
F-enti risszeget a RNO az ttllanti t6mogat6s sz6ni6iira 6rkezdse ut6n a Saj6kaza Kozsdgi
Onkorm6ny zat szdmltl 6r a visszafizet.

Hatarido: azomal
Felel6s: Torok Zsuzsanna jegyz5

Stefiin Ldszl6 polefrmester elmondja, a RNO ir6sban nyrijtotta be a k6relm6t, hogy Varadi
M6rton az Igazgathsi 6s Kisebbs6gi Bizottsdgi tags6g6r6l lemond 6s helyette Lakatos G6bor
RNO tagot javasolja, Lakatos G6bor a bizotts6gi tags6got v6llalja.

P6sztor J6zsef az Uevrendi Bizottsiq elniike elmondja, ha Varadi M6rton lemond, m6g
egyszer nem lehet tag.

Stefin Lr[szl6 poleirmester 6 tudom6sul veszi a RNO dcint6s6t. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, hogy az Igazgatisi 6s Kisebbsdgi Bizotts6g nem
k6pvisel6 tagtraYhradi M6rton lemond, 6s helyette Lakatos G6bor legyen tag? Meghllapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megkdri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
elhangzott j avaslat elfogadrls6r6l.
Meg6llapitj a, a szavazSskor 7 fo k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet: 7 tgen egyhangri szavazattal az alilbbihatirozatothozza:

Saj6kaza Kclzs6gi Onkormrinyzat Kepvisel6 - testtilete tudom6sul veszi a Saj6kazai Roma
Nemzetis6gi Onkorm6nyzatYdradi M6rton elncikdnek azlgazgatirsi 6s Kisebbs6gi Bizotts6g
nem k6pviselo tags6g6r6l val6 lemond6s6t, egyben megvdlasztja azlgazgat6si ds Kisebbs6gi
Bizotts6g tagSitnak Lakatos G6bort.

Hatrlrid6: azorlrtal

diint6s16l

Kisebbs6ei Bizottsie nem k6pvisel6i taesie6r6l

18



Steftn Ldszl6 polgdrmester felkeri a jelenldvdtret az eslciltdtelre dlljanak fet. 6 elflolvassa,
Lalrntos Gdbor nem kipviself bizottstigi tag pedig leteszi az esd)t, majd attilrja az
esktiokmdnyt.

Stef:fin Liszt6 Dotsd elmondj4 a Radv6nszky kast6ly felijitrls6val kapcsolatban rij
kdzbeszen6s indult, amelyhez nyilatkozatot k6rnek arr61, hogy alimogatasi szerz6d6sben
szerepl6 dsszegen felil az Onkorm6nyzat 884.555 Ft saj6t fon6st biztosit, ez az 6sszeg
szerepel a 2015. 6vi kOltsdgvet6sben. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,
javaslata, hogy az Radv6nszky kast6ly feltijit6s6val 6s a saj6t fon6s bizosit6s6val
kapcsolatosan? Megrillapitja,tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6k et, szavazzanak az elhangzott j avaslat elfogad6s6r6l.
Meg6llapitja, aszavaz6skor 7 fii k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igenegyhangu szavazallal azalilbbihatirozatothozza:

Saj6kaza Kdzs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6 - testiilete elfogadja a ,,V6llalko zdsi szeru6d6s a
Radv6nszky kast6ly fehijft6si munk6latainak kivitelez6se" taryyu k}zbeszerzesehez
sztiks6ges polgdrmesteri nyilatkozatot. A tdmogatasi szeruldesben szerepl6 osszegen feltil
brutt6 884.555, azaznyolcszinnyolcvannlgyezer-}tszindtvenOt forint saj6i fon6st a20l5.6vi
k0lts6gvet6sben bizto sit.

Hatririd6: azowral
Felel6s: Stefiln Lilszl6 polgiirmester

Stefdn Liszl6 poledrmester elmondja, jogszabrllyi kdtelezetts6g, hogy anapkiJzi otthonos
gyerekeknek uzsonn6t kell bizosftani, ez negyven-dtven iskol6st 6rint. A Polimer
Szolgriltat6t6l kdrt ajinlatot, brutt6 200 Ft 6rt tudndk vdllalni az uzsonna biztositistlt . Ebhez
szerz6d6sm6dosit6sra lenne sziiks6g.

Izs6 Pdl alpoleirmester hozzhsz6l, az eImiIt 6vekben nem kaptak uzsonn6t a gyerekek,
mert az eb6det azlzobel Kft. biztositotta 6s nem f6rtek bele a keretbe. Az Onkormdnyzanak
tov6bbi hozzitjarulfusokat kellett fizetm. A mult 6vben mrir vissza kellet frzetni a fel nem
haszndlt trlmogat6st , ez6rt 6 is javasolj a a szeru6d6sm6dosit6st az uzsonn abirtositdsifitoz.

$tef6n Liszl6 polsirmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, az
iskol6s gyerekek szirmitra brutt6 200 Ft/db 6ron uzsonna biztosit6srihoz, valamrnt a Polimer
Kft.-vel szerz6dds m6dosft6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6srir6l.
Meg6llapitja, aszavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazallal azalilbbihatirozatothozza:

iskolai tanul6k szfmdra

Saj6kaza Kdzs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6 - testtilete az iltalfunos iskol6ban napkozi
otthonos tanul6k szitmfira2015.03. 01. napjdt6I brutt6 200Ft/db 6ron uzsonn6t biaoiit. e
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Polimer Szolg6ltat6 Kft.- vel iskolai dtkeztet6sre ldtrejdtt szeruldds m6dosit6s6hoz
hozzSj 6rul. F elhatalma zza a p ol g6rme st ert a szeruo d6 sm6 do s it6s al6ir 6sfu a.

Hatririd6: azonnal
Felel6 s : Stefan Lhszl6 polg6rmester

Steffn Lfszl6 poledrmester elmondja k6t b6rleti szerz6d6s ir6nti k6relem lrkezett az

onkorm6nyzathoz. Az egyik Temesin6 Darvas Hilda k6relme, amelyben a 162lIl es 162112

hrsz-ri telkek hasznillatdt k6ri. Evekkel ezelott is k6rte, mert a gyerekek sokat zavart6k oket,
pl a haz h6ts6 r6sz6hez rugdostdk a focit. stb. de lej6rt a szerzodlse, ezdrt kdri ism6t.

Valamikor annak fej6ben kapta meg, hogy lekeriti a telket, amit meg is tett, csak a nagykapu
nyitott. Javasolja, hogy harom 6vre adj6k oda, azzal a felt6tellel, hogy rendben, gazmentesen
tartja a telket 6s a nagykaputlezirja. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

Temesin6 Darvas Hilda telekb6rlet6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6srir6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 7 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 tgen egyhangri szavazattal az alttbbrhatfuozatothozza'.

zata Temesin6 Darvas Hilda Sai6kaza belteriilet 162111 6s ^ 162112 hrsz-ri
ineatlanb6rlet616l

Saj6kaza Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kepvisel6 - testiilete Temesin6 Darvas Hilda Saj6kaza
Nagyk6 u. 6. szlm alatti lakos k6relm6nek helyt ad. Az dnkorminyzat tulajdon6ban 6116

Saj6kaza belteriilet 162111 6s a 162112 lT sz-tt telkeket hatdrozatlan id6re t6rit6smentesen
hasznhlatb a adj a az al 6bb i fe lt6tel ekke I :

Az ingatlanok hasznril6ja gondoskodik a telkek teljes leztrdsffi6I, a gyom 6s

gazmentesit6sr6l. Az ingatlanok haszn6loja az ingatlanok mrivel6si 6gilt nem viltoztalhatja
meg. A tulajdonos onkorm6nyzat tovhbbra is szabadon rendelkezik az ingatlanokkal, ebb6l
ad6d6an azingatlanok haszn6l6jakirt&itdsi ig6nnyel nem fordulhat az <inkorminyzatfelf.

A po I g6rme stert felhatalma zza a sziks6 ges intdzked6 sek me gt6tel6re.

Hatarid6: azowtal
Felel6s : Stefan L6szl6 polgarmester

Stefrin Ldszl6 polefrmester elmondja a m6sik b6rleti k6relem Dr6tos P6l Saj6kaza,

V6rtanfk u. 15. szim alatti lakost6l 6rkezett, aki cinkorm6nyzati berlak6sban lakik. A
szerzoddse neki is Iejtrt, ennek meghosszabbitilsfit k6ri. V6lem6nye szerint nincs 6rtelme
hdborgatni ezt a szerzod6st sem.

Tiiriik Zsuzsanna iegyz6 javasolja, dcint6shozatal el6tt nezz6k, meg a helyi rendelet mit
tarlalmaz az onkorm 6ny zati b 6rl ak6s okkal kap c s o I atb an.

A k6pvisel6 testiilet 7 igen egyhangri szavazattal dcint a kdvetkez6 iil6sen val6
megt6rgyal6sr6l

Stefdn Ldszl6 pole6rmester elmondja, mint azt mar k6t bizottshgi til6sen is elhangzott, a
Szegfti 6s Virdg riton nyilt lehet6s6g a szennyviz bevezetds6re. Tcibblettdmogat6s ig6ny
beadhsfura van lehetos6g. Ennek viyont felt6tele az iv6viz bevezet6se a lak6sok legal6bb
9}%o-ban. Tttrgyalt tervezovel 6s az ERV-vel is, nagyon kedvezo 6rat sikertilt kialkudni. Ugy
gondolja, ha most nem ragadj6k meg ezt a lehet6s6get, az elkcivetkezend6 6vekben, tal6n
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6vtizedekben sem lesz olyan lehet6s6g az ott lak6k szitmina. K6ri az RNO tagart,
t6j6koztasshk az ott 6l6ket errol a lehetos6grol. Az dnkormitnyzat mindent megtesz, hogy
segitse a lakossSgot, hogy a k6t utc6ba is megval6sulhasson a szennyvizvezetdk lefektet6se.

Izs6 Pfl alpolq6rmester is rigy gondolja, ragadj6k meg ezt a lehet6s6get.

Domb6viri Sdndorn6 telepiil6si k6pvisel6 javasolja, hogy akinek nincs iv6viz bevezetve
fizessen a kdzkrit hasznillatdert.

javasolja, hogy a

tulajdonlapokat szerczzebe az <inkorm6nyzat 6s a tulajdonosokat hfvja meg t6j6koztat6ra.

Steffn L6szl6 poledrmester elmondja, hogy neki nyilatkozni kell a KFF fel6, hogy nem
i.idtilodvezetrol van sz6 6s arr6l, hogy iv6viz nagyrdszt be van vezetve. A jegyzo asszony
felvetette, hogy az onkorm6nyzatnem is el6legezheti meg avizbekdtfst, mert nem folytathat
banki tev6kenysdget. Az iigylet jogi lebonyolit6sa kapcs6n az igyved rir segits6g6t fogja
k6rni.

Steffn L6szl6 poleirmester elmondja, a Kazincbarcikai Jhrilsi Hivatalt6l visszakapott
sz6mit6g6pek koztil k6t darabot szeretne arcdni az RNO rdsz6re. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a RNO rlszdre 2 db - a Jdrfusi Hivatalt6l visszakapott-
szdnit6gep 6tad6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rdds, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a kdpvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6s6r6l.
Megrlllapitj a, a szavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alilbbihatdrozatothozza:

Saj6kaza Kdzs6gi Onkormanyzat K6pviselo - testtilete a Kazincbarcikai J6rrlsi Hivatalt6l
visszakapott szitmit6g6pek kriziil k6t darab komplett (g6p+monitor) sz6mit6g6pet hasznillatra
ifiad a Saj6kazai Roma Nemzetis6gi Onkorminyzatrlszdre.

Hatarid6 : folyamato san
Felel6s : Stef6n L6szl6 polgiirmester

Stefrin Lfszl6 poleirmester megSegyzi, az RNO 6ptiletdben lak6k feltehet6leg sok g6zt
fogyasztanak, a ginsz6la tetemes cisszeg lesz.

Stefan Lhszl6 polg6rmester elmondja, mindenki megkapta tdjdkoztat6 jelleggel az 6voditban
foly6 nevelomunk6r6l sz6l6 tffiekoztat6t, megkdrdeziTarnds Gyulan6 6vodavezet6t, kivanja
e kieg6sziteni a leirtakat?

Tamds Gvul6n6 6vodavezet6 elmondja, mivel testiileti Uldsen gyakran keriil sz6ba az ovoda
es az abban foly6 munka, szerette volna ir6sban is t6j6koztatni a k6pviselo-testiilet tagSait az
6vod6ban l6v6 dolgoz6i l6tszitmr6l 6s a nevel6si munkar6l. A megktildott fr6sos anyagban
r6szletesen kit6r mindenre. Annyit mondd el, hogy az iskolakciteles gyerekeknek alv6sid6ben
kiilcjn foglakoz6sokat tartanak, ahol kiilcinboz6 feladatlapokat oldanak ffiog, hogy a

gyermekek min6l felk6szi.iltebben mehessenek iskol6ba.

Stefin L6szl6 polsfrmester orom6t fejezi ki, hogy v6gre j6 iriinyban indultak el.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata?
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Domb6viri Sindorn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzhsz6l, sok a lakoss6gi panasz a k6bor
kutyak miatt.

Stefdn Ldszl6 polsfrmester villaszol, a k6pviselok ne a probl6m6kat sorolj6k, hanem
javaslattal is 6lljanak el6. 6 is tiszt6ban van vele, hogy sok, de mi a megoldds? Az irj
t6rv6nyi eloirds szerint a befogott ebeket 15 napig tartani kell, csak azutdn lehet elaltatni. Egy
eb tart6sa 6s elaltat6sa kb. 30 e Ft. Megkerdezi a Nonprofit Kft. tigyvezetojet tudj6k e v6llalni
a k6bor ebek befog6s5t?

Handa Gergelv iigyvezet6 villaszol, ezzel tibb gond is van, mert mi van, ha a dolgozSt
megharapja a kutya? Azon kiviil a meg6ptilt kennel sem el6g nagy. Az is meg van hathrozva
h6ny n5,gyzetmdteren hriny ebet lehet tartani.

Izs6 Pdl alpoleirmester megk6ri a polg6rmestert, jrlrjon utina mennyi6rt vdgezn6k el a
k6bor ebek elsz6llithsdt. Keri azt is, hogy fixrllj6k le a piactdr haszn6lata mikort6l lesz
kcitelezo az 6rusok szitmhra. Javasolja, hogy az elhagyatott ingatlanokr6l kdszitsenek list6t 6s

kutass6k fel a tulajdonosokat.

Stefrln L6szl6 elmondja, volt olyan ingatlan, ahonnan kihaltak a tulajdonosok, az cirokds
el6sztir eladta a kerit6st, majd a tet6t, most milr csak a falak 61lnak. Besz6lt az Epitesi
Hat6sdggal 6s az ANTSZ-el is, de magold6st nem sikeriilt tal6lni az iigyben.

Tiiriik Zsuzsanna iesyz6 hozz6sz6I, szerinte ez lpitesi hatostigi tigy, mert ha egy ingatlan
6letvesz6lyess6 v6lik, le kell bontatni. Miel6bb el kell kezdeni azintezkedest!

Prisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 hozzttszol, az MOTV S $ 1 bekezd6se a kdz<issdg
alapvet6 szabdlyainak betart6srlr6l sz6l, mit takar ez? Felolvassa:

A helyi kdzdssdg tagai a helyi cinkorm6nyzis alanyak6nt k<itelesek:
a) dngondoskoddssal enyhiteni a kozcissdgre h6ru16 terheket, k6pessegeik ds

leheto s 6 geik s zerint ho zzhj inulni a ko z ci s s 6 gi fel adato k ell Sths ifiro z ;

b) betartani 6s betartatni a krizciss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabillyait.

Tiiriik Zsuzsanna iegvz6 villaszol, rendeletet lehet alkotni a kozdss6gi egytitt6l6s alapveto
szabilIyair6l.

Heeedtisn6 Petkovics Katalin bizottsdsi tas villaszol, volt ilyen rendelet, de vissza kellett
vonni.

Tiirdk Zsuzsanna iesvzd megig6ri, hogy uttina fognezni.

Steflln L6szl6 polgrlrmester megkdri a Nonprofit Kft. igyvezetoj6t Handa Gergelyt, hogy a
Piact6r hasznilatinak felt6teleirol k6szitsenek thj6koztat6 t6bl6kat 6s fiiggessz6k ki a

helyszinen.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elharrgzottakkal
kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, inditv6ny javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el, igy a k6pviselo

- testiilet til6s6t bezfuia.

Kmf.
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