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Steffn Liszl6 noleirmester tisztelettel kdsz0nti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja a
k6pvisel6-testtilet hat{rozatk6pes, mivel a tdnr6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pvisel6b6l 6 f6
jelen van. Javaslatot tesz Izs6 Pril alpolg6rmester 6s Harzs6 Boglirka teleptildsi k6pvisel6
jegyz6kdnyv hitelesit6nek ttirt6n6 kijel0l6s6re, megk6rdezi (5ket, vrillaljrik-e a jegyz6ktinyv
hitele sit6i me gbizdst?
kij elentik, megbiz6suk
eset6n v611alj6k a feladatot.

Stefin L6szl6 pole6rmester megk6ri a jelenl6v6ket,

szavazzanak arr61, hogy egyet6rtenek-e

Izs6Prilalpolgrirmester jegyz6k0nyvhitelesit6megblzdsilval?
Izs6

Pil alpoledrmester

6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz ftszt a szavazilsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, I f6 nem szavazott szavazafial Izs6 P6l alpolgrlrmestert
j

egyz6k0nyv hitelesft<inek kijelOli.

Steffn Liszl6 poledrmester megk6ri

a k6pvisel6ket, szavazzamkarr6l, hogy egyet6rtenek-e
Harzs6 Boglrirka teleptil6si k6pvisel6 jegyz6kdnyv hitelesit6 megbizdsdval?

Harzs6 Boel6rka telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt

a

szavazdsban.

A

I

k6pvisel6-testiilet 5 igen, f6 nem szavazott szavazallal Harzs6 Boglarka teleptil6si
k6pvisel6t j egyz6kdnyv hitelesit6nek kij eliili.

Stefin L6szl6 nolsirmester ismerteti

a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat. Javaslatot
tesz harmadik napirendi pont felv6tel6re, amely a Kazincbarcika Vriros Onkormdnyzathval
val6 ,,Egy0thniik0d6si meg6llapod6s" megk0t6s6nek megtrirgyalfusa. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan? MegilIapitja,
tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az til6s napirendi pontjaival kapcsolatosan nem hangzott el.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srira. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
ismertetett napirend elfogad6srir6l.
Megallapitj a, a szavaz6skor 6 fo k6pvisel6 van jelen.

I

A k6pviseld-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbi napirendet hagyta j6v6:

tdrwalt napirendi oontokkal:

1.

,, Modern oktatrisi kdrnyezet megteremt6se a saj6kazai 6ltal6nos iskol6ban"
tdbblettdmo gatfisi ig6ny benyujtiisa a T6mogat6 Szerve zethez

cimii projektben

Ea.: Steffn Lr[szl6 polgdrmester

2.
3.

Fog6szati ell6t6ssal kapcsolatos ddnt6s meghozatala
Ea.: Stef6n Lrf,szl6 polgirmester

Kazincbarcika Vriros Onkorm6nyzatAval,,EgJriitbniikdd6si meg6llapodris"
megkdtds6nek me gtrirryal6sa
Ea.: Stefdn Liszt6 polgdrmester

Indf tv6.nyok, j avaslatok

I.

napirendi oont mesturtrsvaldsa

Stefdn L{szl6 polsirmester elmondja, a ,,V6llalkozdsi szerz6d6s a saj6kazu 6ltakinos
iskol6ba b6vit6s6re 6s fltalakitasfird' tdrgytt ism6telt kdzbeszeru6si elj6r6sban a be6rkezett
ajrinlatok bont6sa megtdrt6nt. Az ism6telt eljrirasnak azvolt az oka, hogy nem volt aranyban
apalyinhat6 <isszeg 6s apilyiu;6k 6ltal beadott ajanlat. Aznj elj6r6sr6l sz6l6 jegyz6ktinyvet
a kdzbeszerz6tll megkapta. 13 c6g vitte el a pilyinati csomagot, ebb6l 6 cdg adott be
piiyinatot:
. EKOMPLEX Kft. GOd6116
. Cserkriti Generiil Kft. Budapest
. J6nosik 6s Tdrsai Kft. Budapest
. Kdz6piilet 6s Lak6s6pft6 Zrt. Miskolc
. ADEPTUS-H Zrt. - A Hid Epit6 Zrt Miskolc
. FK-Raszter0pitb Zrt. Miskolc

nett6
nett6
nett6
nett6
nett6
nett6

435.269.801,- Ft
446.674.502,- Ft
436.800.000,- Ft
428.065.990,- Ft
368.899.267,-Ft
39V.463.167,-Ft

A

rendelkez6sre 5116 dsszeg 316 mi11i6 Ft, l6that6, hogy jelent6s hiriny mutatkozik. A k6t
kiiras kOzOtt a tewezilk feladata az volt, hogy csdkkents6k a mtiszaki tartalmat. Ennek
k6sz0nhet6en kb. 20 milli6 forintos csdkkent6st 6rtek el, de ez sajnos m6g mindig kev6s. A
Bir6l6 Bizotts6g m6g nem hozott d0nt6st, de a folyamat gyorsit6sa 6rdek6ben

tiibbletftimogat6si igdnyt kellene beadni.

Izs6 P6l alpoledrmester hozzdsz6l, felh6borft6, hogy olyan tewez6k k6szitettdk a tervet,
akik jaratosak mrieml6k fehijit6sban, a terv mdgsem felel meg az elv6r6soknak. Sajnos az
Onkorm6nyzatrak nincs tervez6je. Atervek elk6szit6se csak viszi ap5nzt.
Steffn Liszl6 poledrmester

v61aszo1, igen a tewezl is ki van frzetve 6s a projektmenedzser
is ariinyos r6szben. Amennyiben nem val6sul meg a kivitelez6s, ezeket vissza kell fizetri. Az
enged6lyes tew tewez6i kiiltsdgbecsl6s atapjrin k6sztil, a kiviteli terv pedig tartalmazz.a a
gepdszeti,6pft6si kiilts6geket stb.. A kett6 nincs egym6ssal kdszdn6 viszonyban sem. Nem
tudja, mi6rt van ez mindig igy. Javasolja, hogy ne veszitsenek napokat el, adjak be miel6bb a
tdbblett6mogat6sra a pdlyinatot, brutt6 66 mi11i6 forintra. Megk6rdezi, van-e valakinek
tov6bbi k6rd6se, javaslata az iltalinos iskola b6vit6s6re 6s 6talakitrlsrira tObblett6mogatisi
ig6ny beny0jtris6val kapcsolatban? Meg6lIapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megkdri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatflrozati javaslat
elfogad6srir6l.
Megdllapftj a, a szavaz6skor 6 fb k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 - igen

- egyhangri

szavazatlal

az alilbbi hatir ozatot hoda:

Saj6kaza Kiizs6g Onkormdnyzata rlltal elnyert 100%-os t6mogat6si i:ntenzit6sri, nMOp4.3.ll['12-2012-0008 azonosit6 szimtu, ,,Modern oktatiisi krirnyeze;t megteremt6se a
Saj6kazai Altakinos Iskol6ban" cfmti projekthez kapcsol6d6an, iOt:l.OO.tg -6n hatiiyba
l6pett T6mogat6si Szerz6des p6nziigyi keretei szerint meginditott ,, V6llallkoz6si szerz6d6s a
saj6kazai 6ltal6nos iskola b6vit6s6re 6s ftalakftdsira" elnevez6sti nyflt k<izb eszeru1si
eljrir6sban az aj6nlatok 2015.02.16 napjdn 10:00 6rakor trirt6nt felbont6s6t kcjvet6en
megilllapitilsra kertilt a kjegeszit6 fon6s ig6nyl6se, az alflbbi legkedvez6bb ajrinlatot tett
ajiinlattev6vel trirt6n6 szerz6d6sk6t6s 6rdek6ben az 6pft6si benftiu,fus kolts6geinek
fedezet6re:

Nett6 ajfnlati 6rak alapjfn legkedvez6bb aj6nlatot tett ajinlattevilz
Ajrinlattev6 neve: ADEPTUS-H Zrt. -A HiD Epft6 Zrt.
Ajrinlattev6 sz6khelye: 3525 Miskolc, Szepessy P. u. 3. 1138 Budapest, Karik6s F. u. 20.
Egycisszegri nett6 ajrlnlati rir: 368.899.267 Ft (brutt6 46g.s02.069 Fti
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A fejleszt6ssel Onkorm6nyzatunk k6pvisel6 testiilete eryet6rt.
Jelen k6pvisel6 testtileti hatfuozattalfelhatalmazzuk a Polgrirmestert a td,bblet t6mogat6si
ig6ny
benyujt6srira a Miniszterelndks6g, 6s a NORDA Eszak-MagyarorszilgiRegionalis FeJlesa6si
Ugyndks6g K0zhasznri Nonprofit Kft. feld.

Felel6s

: Stefrin Ldszl6 polgdrmester

Hatdridd:

azonnal, illetve 6rtelem szerint

2. naoirendi oont mesturtrsvaldsa

Stefdn L6S?16 poleirmqster futadja a sz6t Tdrdk Zsuzsawn jegyz6nek,
fogorvossalkapcsolatostAj6koztat6j6tmondjael.

k6ri hogy

a

Tiirdk Zsuzsanna iewz6 elmondja, hogy Hegedtis doktorn6 visszamondta a jelentkez1s1t,
viszont az Adannntin Kft. (Miskolc, Csabai kapu 9.) nevii c6g jelentkezett, aki v6llaln6 heti
30 6rdban a fogorvosi ell6t6s biztosit6s6t. V6llaljdk art is, hogy a rendel6t a
minimumfelt6telekkel felszerelik. Ahhoz, hogy mrlrcius 01.-t6l a szen6d6imegk0thess6k, a

testiiletnek ddnt6st kell hoznia. Elmondja, el6szdr tart6s helyettesit6st szerettek volna" de egy
6v utdn a tirmogatdst lecsOkkenti az OEP 6s igy Kasperkovics
az Adamantin Kf[.
iigyvezet6je rigy nem v6llalja.

ir

Slef6n .Lfpzl6 polg6rmester hozzfufvzi, pr6brilta a 70 ezer forintos onkormrinyzati
timogatrist lemondani, ez sikertelen volt, de rigy gondolja a minimum felt6telek biaosit6sa
tdbbe ker0lt volna.
Tiir0k Zsuzsanna iqwz6 elmondja, a legt0bb teleptil6sen meg vannak el6gedve
annyi probl6ma volt, hogy vdltoz6 a fogorvosok szem6lye.

a

c6ggel,

Stefin Liszl6 polsdrmester hozzit{vzi,hogy a c6g megyei szinten nagy teriiletet I6t el.
sO pet
megSegyzi, az dnkorminyzat most
Megk6rdezi, a70 ezer forinton kivtil van e m6s k6lts6g?

abotqdrne

is

szorult helyzetben van.

$tef6n Lfszl6 polefrmester v6laszol, a takarft6st vtillalja az dnkormanyzat,
tisztit6szerekr<il a c6g gondoskodik, a helyis6g ingyenes, a vlz, gaz 6s villanyszrimia
villlalkoz6tterheli. Aszeru6ddskdt6sn6l azOEP elv6r6sait is figyelem-be kell venni.

a
a

Pdl alpoleirmester javasolja, hogy a 70 ezer forintos trimogailist ne infl6ci6k0vet6ssel
iqeka szerz6d6sbe.

I4s.0

Slefdn L6szl6 noledrmester javasolja, a hatArozatot rigy hozzik, hogy a 70 ezer forintos
tdmogat6st a k6pvisel6-testiilet 6vente feltilvizsg6lj a, azon gondolkodik, hogy hwtirrozott,
vagy hatrirozatlan idejti legyen a szerz6d6s.

T0riik Zsuzsanna,iewz6 javasolja, hogy hatrirozatlan idejii legyen, mert azt k6nnyebb
felmondani, mint a hatfu ozotlat.
$tgf6n Ii6szl6 poled-rmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata az
Adamantin Kft.vel fogorvosi feladatok ellfutdsdra k0tend6 szerz6d6ssel kapcsolatban?
Meg6llapftja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k3pvisel6ket,
szavazzanak az elhangzotttatfirozati javaslat elfogaddsrir6l. Meg6llapitji, a szavaz1skor 6 f6

k6pvisel6 van jelen.

- egyhangf szavazattal az alilbbihatirozatothozta:

A k6pvisel6-testiilet: 6 - igen

meet6rryal6si16l
Saj6kaza Kdzs6gi Onkormrinyzat k6pvisel6-testtilete az Adamantin Kft.-vel (3529 Miskolc,
lsabai kapu 9.) fogorvosi ell6tas biztosft6srira hatfuozatlanidejii szerz6d6st kot. A minimum
felt6telek biztositrisdr6l a Kft. gondoskodik. A fogorvosi rendei6 helyis6g6t az 6nkorm tnyzat
ingyen bocs6tja rendelkez6sre, a takarft6sr6l gondoskodik. A tisztft6szerek 6s eszk6z0k
folyamatos biztositasa az Adamantin Kft. feladata. Az dnkorminyzat v6llalja havi 70.000,
azaz hetvenezer forint t6mogat6s szitmla ellen6ben t0rt6n6 kifizet6s6t, amelyet 6vente

feltilvizsgril, 6s az dnkormrinyzat lehet6s6geit figyelembe v6ve d6nt annak tov6bbi
foly6sit6srlr61. A k6pvisel6-testtilet felhatalmaz.za a polg6rmester tov6bbi Lirgyal6sok

lefolytat6sdra 6s a szeru6d6s alairdsfura.

Hatirid6:
F'elel6s:

2014.02.28.
Stef6nLdszl6polgiirmester

3. naoirendi oont mesfirtraraldsa
Stefifln Liszl6 polefrmester elmondja, Kazincbarcika Vrlros Onkormrinyzatat6l &kezett egy
megkeres6s melyben arr6l 6rtesitik az dnkormrinyzatot, hogy az Egressy B6ni Mrivel6d6;i
Kdzpont fejlesztds6re pdiyazatot kiv6nnak beny0jtani, Ag6ra - mUtinrntcionrilis k6z0ss6gi
kdzpont kialakit6srira. A palyazat benyrijt6sa miatt sziiks6ges a v6ros vonzdsk1rzetdbe tntoi6
teleptil6sekkel ,,Egyiittmtik0d6si megrillapod6s"- t k0tni. Elmondja, ez Saj6kaza sz6tm6ra
semmilyen felel6ss6ggel vagy kdlts6ggel nem jiir, ez6rt javasolja a meg6llapodris aL6ir6s6t.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata
Kazincbarcika Vriros
Onkormrinyzatdval ,,Egytittmiikdd6si meg6llapodis" megk0t6s6vel kapcsolatban?
Meg6llapftja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavaz.z.anakazelhangzottlntdrozati javaslatelfogad6s6r6l.
Meg6llapitja)aszavaz6skor 6 f<i k6pviselci van jelen.

a

A k6pvisel6-testiilet: 6 - igen

- egyhangri szavazallal

az alilbbihatdrozatothozla:

Saj6kaza Kdzs6gi Onkormanyzat k6pvisel6-testiilete Kazincbarcika V6ros
Onkormanyzatdval ,,Egyiittmiikoddi megrillapod6s"-t kot az Ag6ra multifunkcion6lis
kciz0ss6gi kd4pont mtik0d6s6ve1 kapcsolato san az el6terjeszt6sben foglaltak szerint.
Felhatalmazza apolgirmestert az ,,Egytittmiikdd6si megrillapod6s,' alur1sara.

Hat6rid6: azonrnl
Felel6s : Stefan Ldszl6 polg6rmester

Inditvinvok iavaslatok mestirwaldsa
Stefdn Ldszl6 poleirmester elmondja, az elmtilt testiileti iil6sen tdrgyaltilk Dr6tos Pril
k6relm6t a V6rtanuk u. 5. szhm alatti Onkorm6nyzati b1rlakas b6rleti szerz6d6s6nek
meghosszabbit6sa tigy6ben. A testiileti iil6sen nem sziiletett ddnt6s, szeretn6, ha a mai til6sen
ed. p6tolndk Javasolja, k0ssenek a bdrl6vel hatfuozatlan idej16 szeru6d6s, akkor nem kell a
b6rleti id6leifuatdt figyelemmel kisdrni. A b6rl6 megbizhat6, polg6r6rs6gben is tev6kenyen
r6sztvesz.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, a felfjitis 6s karbantartris az
A ktils6 homlokzaton a vakolat omladozik, fel kellene vakoltatni a

Onkormrinyzat feladata?

Nonprofit Kft.-vel.

Sfefin Iriszl6 poleirmester viilaszol, a n6gylakasos b6rhazra is r6feme a felijitits. Erre

viszont fon6st kellene biaositani, mert ezt a Nonprofit nem tudja megoldani. Mlgk6rdezi,
van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, Dr6tos Pril Saj6kaza" V6rtanfk u. 15. szrim alatti
lakos dnkormrinyzati b6rlak6ssal kapcsolatos szeru6d6s6nek meghosszabbitds6r6l?
Megdllapitja tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemltangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llap[tja, a szavazdskor 6 f6 k6pvisel6
van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazaltal azalilbbilntirozatothozza:

szerz6d6s6nek meehosszabbitf sdr6l
Saj6kaza Kdzs6gi Onkormfuiyzat K6pvisel6

-

testtilete Dr6tos P6l Saj6kaza, V6rtanuk u. 15.
szitm alarti dnkorm6nyzati b6rlak6s b6rl6j6veI hatirozatlan idejii szeru6dest k6t, az ingatlan
b6rleti szerzbdls egy6b felt6teleit v6ltozatlanul hagyja.
Apolgdrmestertf elto;talmazzaaszeru6d6sal6ir6srira.

Hatririd6: azownl
Felel6s : Stefrin Ldszl6 polgrirmester

Harzs6 Boglirka teleoiil6si k6nvisel6 megk6rdezi,

fj

buszmegrill6 6pit6s6nek

mi

a

felt6tele?
Stgf-6n Liszl6 polsirmester v6laszol, oda lehet 6piteni, ahol busz kdzlekedik. A Bajcsy
ZsilinszJcy riton nem mehet 6t btsz, mert ara nem biztos, hogy enged6lyt lehet kapni.

Amikor jdnnek

a

Vol6n szakemberei meg fogidk 6ket err6l k6rdezni.

megfordul6sirttoz is sok hely kell, tal6naPalota rit v6g6n meg lehetre oldani.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzdsz6l, en6l miir
magasfesziiltsdg megl6te volt a kifog6s.

A

busz

volt sz6 kor6bban is, de ott a

Stefin Liszl6 poledrmester elmondja, hogy a S6lyom telepen 16v6 fordul6t is kifog6solta a
Voldn, de ott mir ak6rt jardaszigetet meg6pitett6k.
Harzs6 Boqldrka telepiil6si k6pvisel6 megkdrdezi, val6ban 16 lehet-e mdr csatlakoni
szewryvizh6l6zatra?

a

Stef6n L6szl6 poleirmester v6laszol, igen, m6r hdtfot6l 16 lehet csatlakozni. A lakoss6g
szitmflra tdj6kozat6 kikiilddse megt0rt6nt, az intez.rn6nyek rrik0t6se is folyamatos. Az rij
6voda udvar6n az ideiglenes jelleggel elhelyezett szennyvirtar.llly most feleslegess6 v6lik.
Nem tudja, kiemelj6k e vagy t01ts6k meg betonnal 6s maradjon a fdldben. K6rt firajintatot a
tartaly kiemel6s6re, viszont mivel palyazati pdt:zbbl lett a tartetly 5 6vig fenntart6si
kOtelezetts6giik is van.
Felhivja az 6voda int6zm6nyvezet6 figyelm6t, hogy a ktilt6ri j6t6kok elhelyez6s6t oldja meg,
valamint a S6lyomtelepi 6voda ktilt6ri j6t6kait aNonprofit Kft.vel v6geztesse el.

Izs6 Pdl alpolsdrmester megk6rdezi, a Szegfli 6s Vir6g rit szennyvfzbekdt6se hogy 6ll?

Stefin Ldszl6 poleirmester vdlaszol, apalyazat bead6sa az utols6 pillanatban van. Az ott
616 iv6vizzel rendelkezlk nagyon szeretn6k, viszont, akinek nincs, iv6viz beveze1re azzal
rigy gondolja,Ieszn6mi gond. A k6pvisel6k segfts6getv64aezzelh,apcsolatban.
Izs6

Pil alpolgirmester javasolja, a Lenin rit v6g6n

l6v6 kiskaput sztintess6k meg.

Stefdn Liszl6 poleirmester vilaszol, ezzelkapcsolatban a Lenin riti lakosokkal egyeziretni
fog.

Stefin L6szl6 pole6rmester elmondja, az6llC k6ri vissza a hullad6ksz6llit6 ed6nyek fu6t,
amit 6vekkel ezel6tt kiosztott a telepiil6sen.

Domb6v6ri S6ndorn6 telepiil6si k6pvisel6 hozz6sz6l, azok palyazati pdr:zb6l lettek
v6sarolva, 6 el6 fogja keresni a dokumentumokat.
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, sikeriilt- e a k6bor kuty6kkal kapcsolatban
felvenni a kapcsolatot az 6zdi gyepmestenel?

Stefdn Liszl6 poleirmester vdIaszol, telefonon hivta fel 6ket, irajanlatot ig6rtek, de m6g
nem kapott, ism6t keresni fogja 6ket.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzottaldcal
kapcsolatosan? Megrillapitja, tovdbbi k6rd6s, indftvdny javaslat, kieg6szftds nem hangzott el,
igy a k6pvisel6 - testiilet iil6s6t bez6qa.

Kmf.

j e gt zdkiinyv hite le s[t6

