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K6sziilt: Sai6kaza Kcizsegi Onkormanyzat kdpviselo-testiilet6nek 2015. m6rcius h6

05.

nTfl6nmegtlrtottrendkiviilinyilti.il6serol

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal Tanfcskoz6 terme
Stef6n Lhszl6
Izso P6l
Dr. Czenke Antal

Jelen vannak:

Domb6v6ri SSndorn6
Harzso Boglarka
Solt6sz Lajosn6
P6sztor J6zsef

polg6rmester
alpolg6rmester
teleptil6si k6pviselo
telepiil6si k6pviselo
telepiil6si k6pviselo
teleptil6si k6pviselo
telepiil6si k6pviselo

Jelen van; Budai Zoltdnnd jegyzrikonywezetf

Dr. Jancsurak Sandor kozbeszerzo
,

Bakos Lehelnd int6zm6nyvezeto nappali Szoc. Kozpont
Hegedtis G6bor mb. int.vezeto Radv6nszky B6la Kultrirh6z 6s Kdnyvtar
Handa Gergely i.igyvezeto ig' Nonprofit Kft.

Stefin L6szl6 poledrmester tisztelettel kciszcinti az til6sen megjelenteket, meg6llapitia,

a

pes,mivelatorv6nyesenmegv6lasztott7fokepviselobol6fo
jeGn ua.r. Dr. Czenke Antaf k6pviselo jelezte, hogy k6sni fog, mert rendel6si ido van.
jegyz6konyv
lavaslatot tesz Domb6v6ri S6ndornd 6s Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pviselo
jegyzokonyv hitelesitoi
hitelesitonek t<irt6no kijelol6s6re, megkdrdezi oket, v6llalj6k-e a
mesbiz6st?

kijelentik, megbiz6suk
eseten

v6llalj6k

a feladatot.

egkdri a jelenl6voket, szavazzanak arr6l, hogy egyetdrtenek-e
k6pviselo j e gyzokdnyv hitelesito me gbizdrs6val?

Dombriviri Srindorn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz tdszt a
szavazilsban.

A k6pviseld-testiilet 5 igen, I fo nem szavazott szavazattal Domb6v6ri Sandorn6 telepiil6si
kdpviselot j egyzokdnyv hitelesitonek kij el6li.

riakdpviseloket,szavazzanakarr6l,hogyegyetdrtenek-e
j e gyzokonyv hitele sit o megbizilshv al?

vesz t6szt a
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem
szavazisban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fo nem szavazott szavazattal

Solt6sz Lajosn6 telepiil6si

k6pviselot jegyzokdnyv hitelesitonek kijeltili.

Stefdn L6szl6 poleirmester ismerteti a meghiv6ban szereplo napirendi pontokat.
i*t tovSbbi kieg6szitese, javaslata a napirendi pontokkal
M.gk6rd.rt, **I*tut

pontjaival
kapcsolatosan? Meg 6llapi\a, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi
Megk6ri a
kapcsolatosan nem iangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6sara.
k6pvisel6k et, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fo k6pviselo van jelen'

A k6pv

is

e 16

-t

e

stiilet 6 i g en

szav azattal az

alihbi napirendet hagyta

j 6v6

:

trirgyalt napirendi Pontokkal:

l.

Radv6nszky kastdly kozbeszerz6sdvel kapcsolatos 19/2015.(11.13.) sz6mrl testiileti
hatiltozat m6dositiisa
Ea.: Dr. Jancsur6k S6ndor kdzbeszerzb

2.

Szegfii ds Vir6g riti lak6sok iv6viz bevezetdsdvel kapcsolatos d0ntds meghozatala
Ea.: Stef6n Ldszl6 Polgdrmester

3.

A szoci6lis c6littizifa-t6mogat6sr6l sz6l6 1312014.(X.02.)

sz. rendelet m6dosit6s6nak

megt6rgyal6sa
Ea.: T0rdk Zsuzsanna jegYzl

Inditv6nyok, j avaslatok

Stefdn L6szl6 poleirmester iavasolja, mivel Dr. Jancsurak Sandor klzbeszerzo m6g nem
meg,

tiLr gyalj

ak eloszrjr a m6sodik napirendi pontot.

'rkerett
A javaslattal a k6pviselo-testtilet egyhangrilag egyet6rt'

2.

naPirendi Pont megtfrgyalisa

a Szegfii es Vir6g rit iv6viz bekdt6ssel kapcsolatban
viseloivel, brutt6 40.400 Ft/ ingatlan 6ron adt6k meg
olcs6bb
aj6nlatunkat . Atervezo 14 e.Ftldb aron v6llaln6 a tervek elk6szit6s6t.Ezlenyegesen
ii^lut, mint azeddigiek, mivel tobb bek<jt6s van egy helyen . A szerzod6s megkot6sdhez k6ri
; k6pvisel6-testiilei felhatalmazfusfit, eloszdr a tervezovel tdrtdno szerzod6skdtdssel
fti
kapcsolatban. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Szegfir 6s Vir6g
kapcsolatban?
ingatlanokra tort6no iv6viz bevezet6s6hez tervez6vel va16 szerzod6skdt6ssel
Mig6ltapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket,
szavazzanakazelhangzott javaslatelfogad6sar6l.
Meg6llapitj a, aszavz6skor 6 fo k6pviselo van jelen'

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangf szavazattal az alfubbihatittozatothozza:

elv6ez6s6hez. szerz6d6s meek0t6s6r6l

Saj6kaza K6zs6gi $nkormanyzat Kepvisel6 - testiilete a Szegfti 6s Vir6g riti ingatlanok
iv6viz bevezet6sehez szi.iksdges tervezoi feladatok ell6t6srira Gl6di P6ter (3533 Miskolc,
Szeder u. 80. fszt.2.) tervezo 6ltul udott l4.0O0Ft/ineatlan 6ron tett ajinlatifi elfogadja.

Az eloir1nyzatrcndezes6re

a k6sobbiekben, a k<ilts6gvet6si rendelet m6dosit6s6n6l

int6zkedds.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazzaapolgitrmestert a szerzod6s megkdt6s6re.

tort6nik

Hatiridd: azonnal
Felel6s : Stefan

Liszl6 irolg6rmester

i k6rd6se, javaslata' a

egkdrdezi,
a t6rt6no
Meg6llaP
szav
k6pvisel6ket,
a
hangzott el. Megk6ri

ERV Zrt'-vel tort6no
aslat, kieg6szit6s nem
javaslat elfogad6s6rol'

Meg6llapitj a, aszavaz6skor 6 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangri szavazattal az ali.l:bihatinozatothozza:

diint6s16l
Saj6kaza Kcizs6gi Onkorm6nyzat ugy dont, hogy

a

a szennyvizelvezetdsi projekt

telepiil6s mindl

kapcs6n

magasabb

aranyu
r6kot6s
szennyvizc satomdzotts6ga 6rdek6ben, a fenntart6si id6szak vdg6re a megfelelo szdmri
a
bekcit6s6hez
viz
vezetdkes
biztosit6s6nak el6r6s6hez vallalja, hogy Saj6kazaKozsegben a
Vir6g 6s Szegfri utc6n taldlhat6lngatlanok eset6n a sztiks6ges forr6st biztositja es azol<nak az
Z,t'
ingatlan tulajdonosoknak, akik szerzod6st kdtdttek a vezet6kes viz bekot6s6het , arEP{V
,"it"r" a fizetendo 40.400.Ft/ingatlan bekdt6si dijat megelolegezi.

6"gOp-f .2.0lBll0-2010-0054)

Felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az ERV Zrt-vel az iv6vizbekot6ssel kapcsolatban a
szerzoddst megkdsse.

A

ki6pites kcilts6g6nek ktilonbozetekent felmeriilo <isszegb6l megval6sitja a kerti csapok

ki6pft6sdt.

Hatririd6: azornal
Felel6s : St efin Ldszl6 polgarmester

1.

naPirendi Pont megtdrwaliisa

Dr. Jancsurdk Sdndor kozbeszerzd megdrkezik az illdsterembe

Stefiin L:[szki polgdrmester k<jsz<inti azigyved urat 6s megk6ri, mondja el a febru6r

13.

@zabtmiertsziiksegesifiratirgyalni6smodositani?
Dr. Jancsurik Sfndor kiizbeszerz6 elmondja, a februilr 13. napjhn meghozott
@haftrozatbanatesti'iletdontotta,,V6llalkoz6siszerzodesa
Radv6nszky kast6ly felijitasi munk6inak kivitelez6s6ben" t6rgyu piiydzattal kapcsolatban.
n vArr [ifogarottu i hattrozati kivonatot, mert az Ertamil Kft. 6ltal beadott aifnlat
6rv6nytelens6gZt a Kbt. 749 (1) bekezd6se d) 6s e) pontjara hivatkoz6ssal indokolt6k,
azonban az csak az e) ponitu hivatkoz6ssal tekintheto 6rv6nytelennek. A Kozremtikddo
ennek
Szervezet kifog6sa alapliln ahatirozatot ezlrtm6dositani ketl. Az eljar6s eredm6ny6re
nincs hat6sa.

Stefdn Lriszl6 poldhrmester javasolja, hogy a kdpviselotesttilet a 1912015.(II.13') KT
hatirozat-OAosita*t a, tigyued rir javaslat6nak megfeleloen hagyja j6v6. Megk6rdezi,van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata ahatfuozat m6dosit6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja,

az
tov6bbi kerd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak
e lhan gzott hat6r o zatm6do s it6s e lfo gad6s 616 l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fo kdpviselo van^jelen'
J

A k6pviseld-testiilet: 6 igen egyhangri szavazattal az alilbbihathrozatothozta:
Domb6vari Sandorn6 telepiil6si k6pviselo - igen
Harzs6 Boglarka telepiil6si k6pvisel6 - igen

alpolg6rmester - lgen
Izs6 P6l
P6sztor J6zsef teleptil6si k6pvisel6 - igen
Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pviselo - igen
- igen
Stefan

LhszI6 polg6rmester

kancsolatos d0nt6s6r6l

Saj6kaza Kcizs6g Onkormdnyzatinak K6pviselo Testtilete
foglaltak alapjin az alilbbi dcint6seket hozza'.
Diint6sek Kbt. 63.

a

Kozbeszerz6si SzabilIyzat

I alaPiin

Aiinlatok 6rv6nvess6s6re vonatkoz6 d0nt6sek:
1.

Ertamil Kft'

Aj
Aj
Aj

khelye:

J6t6ll6s

idotartama(h6nap)

3300 Eger, Rajner K6roly utca 41'
73.305.500,- Ft
24h6nap

Az Ertatnil nem tartozik a kizfir6 okok hat6lya al6, alkalmas a

szetzodes teljesites6re'

ajtnlata nem felel me g az e gy6b k<ivetelm6nyeknek'
Az Ertamil Kft ajiniata a-Kbt. 74. S (1) bekezd6s e) pont alapjdn 6rv6nytelen.
A benyrijtott ajanlat 13. oldalan aZtOtZOtl. (XII.23.) Korm' rendelet 15' $ (2) bekezd6s
l6s alapjan nem
a) po.ttju tekintet6ben csatolt nyilatkozat 6s a
meghat6rozott
meg az eljrir6st megindito

19.
felhiv

6llipithat6

alkalmass6gi minimumkovetelm6nynek tort6no telj
A benyrijto-tt ajtnlat 13. oldal6n csatolt nyilatkozat 1. pontj6ban felttintetett referencia
nem
tekinteidben a 1g. oldal0n csatolt szerz6d6st kot6 m6sik fel 6ltal kiadott igazol6s
t6rtdnt'
tartalmazarra vonatkoz6 utal6st, hogy az epitesiberuhaz6s mrieml6k 6ptileten
referencia
felttintetett
pontjilban
A benyirjtott ajtnlat 13. oldalan csatolt nyilatkozat 2.
tekintet6len nem kerolt csatolSsra aszeruoddst kdto m6sik f6l rlltal kiadott igazolils'
A benyrijtott aj6nlat nem tartalm azza az ajanlatban megjel<ilt teljesit6sbe bevonni kiv6nt
19. 0 pontj6ban
szakember rendelkezdsre 6ll6si nyilatkozat6t osszhangban a felhiv6s

foglaltakkal.
Ai ajariattevo a hianyoss6gokat a hianyp6tl6s sor6n sem p6tolta.
2.

Kereskedelmi Kft.
Rjanlattevo cime, sz6khelye: 4400 Nyiregyhina, S6st6i rit 61.
64.500.000,- Ft
Ajanlati ar (nett6 Ft)
J6t6ll6s idotartama(h6nap) 24h6nap
Az Aktudl-Bau Kft nem' tartozik a kizhr6 okok hatiiya aI6, alkalmas a szerzod6s

Aj6nlattev6

neve:

Aktu{l-Bau Epit6ipari

6s

I az e gy eb k<iv ete lm6nye knek.
Az Aktu6l-Bau Kft 6rv6nyes aj6nlatot tett.

te lj

3.

es

ite s6r e, aj funlata me gfe

Ie

neve:

.

Ornament 2000 Kft'
Aj6nlattevo cime, sz6khelye: 3527 Miskolc, Kand6 K6lm6n tet 3lb.
72.551.480,- Ft
Aj6nlati 6r (nett6 Ft)

Ajinlattev6

4

J6t6ll6s idotartama (h6nap) 36 h6nap
Az Ornament 2000 Kft nem hrtozik a kizhr6 okok hat6lya al6, alkalmas
.
te lj e sit6 s 6r e, aj inlata me gfelel az e gy eb k<ivete lmdnyeknek.
Az Ornament 2000 Kft 6rv6nyes aj6nlatot tett'

a

szerzodes

Erdemi diint6sek
A k6pvisel6 testiilet megfllapitja, hory az elj6r6s eredm6nyes.

A

k6pvisel6 testiilet a sziiks6ges kieg6szit6 forrrist

a

2015. 6vi kiilts6gvet6s terh6re

biztosit6sa

K6pvisel6 testiilet megrillapitja, hogy az Ajhnlatk6r6 szfmhra az iisszess6g6ben
legkedvez6bb 6rv6nyes ajinlatot az Aktu6l-Bau Kft' adta'

A

A K6pviselo testtiletnek, a jelen kiizbeszerz6si eljiris nyertes6nek az Aktufl-Bau Kft.-t
hirdeii ki, tekintettel arra, iogy u"ajanlatok elbir6l6sa sor6n az osszess6g6ben legkedvez6bb
6rv6nyes

aj

6nlatot tette.

Felelos: polg6rmester
Hat6rido: 2015. m6rcius 05.

3.

napirendi Pont megtdrwalfsa

Tiiriik Zsuzsanna iewz6 elmondja, a korm6nyhivatal javaslat6ra a 1312014.(X.02.) sz6mri
.,-o"iai'tti,ira'ot.,oto.endeletetsziiks6gesm6dositani,eIlhezk6riak6pviselotestiilet
j 6v6hagy6s

ifi az elotefieszt6s szerint'

Stefin Liszl6 polgirmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
javaslat, kieg6szit6s nem

k6rd6se, javaslata a

tm6dosit6s6valkapcsolatban?Meg6llapitja,tov6bbikdrd6s,
hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak az

lloterj eszt6snek megfeleloen a rendeletm6dosit6s elfogadasarol.
Meg6llapitj a, aszavaz5skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen'

A k6pviseld-testiilet: 6 igen egyhangri szavazattal az alihbi rendeletet alkotja:

5/2015.(I[. 07.) iinkorminvzati rendelete
(1) bekezd6s a)
Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az Alaptdnv6ny 32. cikk
6s szocidlis
igazgatdsrol
a
szoci6lis
pontjaU- meghat1rozott feladatkor6-ben elj6rva, valamint

inatasorrol sz6lo 1993. 6vi III. trirv6ny 26. g-6ban kapott felhatalmazfus alapjin a szoci6lis
celi tizifa t6mogat6srol sz6l6 I312014.(X. 02.) <inkorm6nyzati rendelet6t (a tov6bbiakban:
rendelet) az alilbbiak szerint m6dositja:
1.$

(1) A rendelet 2. $ (1) bekezd6se hat6ly6t veszti.
(2) A rendelet 3. $ (2)bekezd6se hat6ly6t veszti.

2.$

A

rendelet 1. $-6ban a ,,tizifavds6rl6shoz" sz6 hely6be ,,tiizeloanyag v6sarl6shoz" kifejezds

l6p.

3.$

A rendelet II. Fejezet megielel6se hely6ben az alilbbi rendelkez6s l6p:
,,II. Fejezet
A t6mogat6s felt6telei"
4.$
(1) A rendelet 3. $ (1) bekezddse hely6be azalilbbirendelkez6s l6p:
A t6mogat6s meg6llapitdshnill elonyben kell r6szesiteni azt, aki
a; a szoci6lisigazgatilsr6l 6s szoci6lis 6s szoci6lis ell6t6sokr6l szol6 tdrv6ny szerint
aa) aktiv koruak ell6t6s6ra
ab) id6skoruak j6rad6kara
ac) ad6ss6gkezel6si t6mogatSshoz kapcsol6d6 ad6ss6gcs<jkkent6si t6mogat6sta,vagy
ad) lak6sfenntart6si t6mogat6sra j ogosult
b) az acsal6d, aki a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6mtigyiigazgat6sr6l sz6l6 tdrvdnyben
szabillyozott halmozottan h6tr6nyos helyzetri gyermeket nevel.

(2) A rendelet 3. $ (2)bekezd6se hely6be az alihbi rendelkez6s l6p:
A.k6relmek elbir6l6sa az \gazgat6si 6s Kisebbs6gi Bizotts5g hat6sktir6be taftozik, aki a
t6mogat6sr6l a k<ivetkez6 til6s6n, de legkdsobb a k6relem benyrijt6s6t6l sz6mitott 15 napon
beliil d<int.
(3) A rendelet 3. $ (7) bekezd6s hely6be azalilbbi rendelkezes l6p:
ni tf l bekezd6sben foglaltakt6l elt6r6en szoci6lis c6hi tiizel6arryag v6s6rl6shoz kapcsol6d6
kieg6szito t6mogat6sban r6szesithet6 kiv6teles m6ltdnyoss6gb6l az is, aki (term6szeti csap6s,
katisztrofa, baleiet, 2hetn'lhosszabb orvosi kezel6s) miatt rendkivtili dlethelyzetbe keriilt 6s
segits6g n6lki.il a l6tfenntartilsa vesz6lybe kertilne. Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzat
fepvisefo-testiiletenek lgazgathsi 6s Kisebbs6gi Bizotts6ga ilyen esetben kdteles vizsg6lni a
k6relmezo koriilmdnyeit.

s.$
A rendelet 6. $ (1) bekezd6s m6sodik fordulata hely6be az alilbbi rendelkez6s 16p:
Rendelkez6sit a telepiil6si dnkormanyzatok szoci6lis c6hi tizel6anyag viis6rl6shoz
kapcsol6d6 kieg6szito t6mogat6sr6l sz6l6 4612014.(IX. 25.) BM rendelet alapjan megitdlt
ttiieloanyag v6sarl6shoz kapcsol6d6 kiegeszito timogatdsrakell alkalmazni.
6.$
Ez a rendelet kihirdet6s6t koveto napon I6p hat6lyba 6s az azt kdvet6 napon hatillyirt veszti.

Inditvinvok. i avaslatok mestf rsval{sa

Steffn Lriszl6 polg6rmester elmondja, hogy az EMOP-4.3.11A-12-2012-008
paly*ut kdzbeszeruesi eljar6sriban a be6rkezett ajanlatok elbir6l6sa
-ono"itt"ra^t
megtcirt6nt. A k6pviselo testtiletnek - a Bir6l6 Bizottsag javaslata alapjan - felt6telesen el

keliene fogadni nyertes p6lytn6nak a legalacsonyabb ajrinlatot ad6 p6lyaz6t, amely az
ADEpTUS -H zrt. (3525 Miskolc, Szepessy P. u. 3.) nett6 368.899.267,-Ft aiinlatral. Az
elj6rrls akkor 6rv6nyes, ha a febru6r 20. napjin beadott t<jbblett6mogat6si ig6ny elfogad6sra
kertil. . Megkdrdeti, u*-" valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Vrlllalakozilsi szev6des a
saj6kazai 6ltul,inor iskola bovit6s6re 6s tLtalakittlsiLra" be6rkezett ajhnlal elbirril6s6val
kapcsolatban? Meg6ll apitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvi se I ok et, szav azzanak az e lhangzott j avas I at e lfo gad rlsar6 l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fd k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangri szavazattal az alilbbihatixozatothozta'.
Domb6vari Sandorn6 telepiil6si k6pvisel6 - igen
Harzs6 Boglarka teleptildsi k6pviselo - igen
6

Izs6 P6l
P6sztor J6zsef
Soltdsz Lajosn6
Stef6n Ldszl6

6s

alpolg6rmester - lgen
telepiil6si kepviselo - igen
telepiil6si kdpvisel6 - igen
polg6rmester - igen

italakitrls6ra" be6rkezett airinlat elbirilfsa

Sajrikaza K0zs6g Onkormdnyzata 6ltal elnyert 100%-os t6mogat6si intenzit6sir, EMOPl.i.ttt-tZ-2012-0008 azonosit6 szirm:.;',,,Modern oktat6si kdrnyezet megteremt6se a
ldpett
Saj6kazai Altal6nos Iskol6ban" cimri projekthez kapcsol6d6an,2013.06.18-6n hat6lyba
a
szerz6d6s
T6mogat6si Szerzodes p6nziigyi keretei szerint meginditott ,,Vdllalkozhsi
saj6kizai 6ltal6nos iskola b6vit6s6re 6s italakitilsfra" elnevez6sti nyilt kdzbeszerzesi
15' febru6r
e
elj"6r6sban azajinlatok felbont6s6t kdvetoen a
keriilt a
2;. napj6n tO.0O Orat<or megtartott Bir6l
k
kieg6szito forr6s ig6nyl6se azalilbbinyertes aj

1) A k6pviselo-testiilet meg6llapitja, hogy a

legalacsonyabb osszegri ellenszolg6ltat6st
tartalmaz6 aj6nlatot a ktjvetkezo aifnlattevo nyrijtotta be:

Ajrinlattev6 neve: ADEPTUS -7;1Zrt.- A HiD Epit6 Zrt.Kdz1s ajdnlattev6k
Cime: A HiD fi)pit| Zrt'
Cime: ADEPTUS -HZrt.
Karikis F u 20.
3UB uda
15?-{ Miskolc^ Szenessv P. u
368.899.267,-Ft

k6pviselo-testiilet meg6llapitja, hogy az eljirds akkor eredm6nyes, ha a Saj6kaza
KrizsSg Onkormanyzat kepviselo-testiilete 6ltal 2015. febru6r 20. napjttn megtartott
til6sen elfogadott hitirozat alapjinbenyrijtott t<ibblet-t6mogat6si ig6ny elfogad6sra keriil.

2)' A

A k6pviselo-testtilet fenntartja a jogot arra, hogy az e\6rist eredm6nytelennek nyilv6nitsa a
Kbt. 76. $ (1) bekezdds c) pontja alapjan, illetoleg a Kbt. 124. $ (9) bekezd6se alapj6n
mentesiiljo n a szerzodds megl<it6s6nek kotelezetts6ge al6l, amennyiben a t<ibblet-tamogat6si
ig6ny nem kertil pozitivan elbir6l6sra.

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat EMOP-4.3.11A-12-2012-0008 projekt tobblett6mogat6si
ig6ny alapjan m6dositott forrds osszet6tele :
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A fej lesztdssel onkorm6nyzatunk k6pv iselo testtilete egyetdrt.
ig6ny

hogy a t6bblett6mogatdsi
Jelen k6pviselo testiileti hat1rozattalfelhatalmazzuk a Polg6rmestert,
pozitiv bftillat es t6mogat6
iigyint6z6s6vel kapcsolatban sziiksdges tov6bbi int6zked6seket megtegye,
megk6sse.
szerzod6st
v6llalkoz6si
pedig
a
tirtalm6 KFF szab6lyoss6gi tanfsitv6ny eset6n
Felel6s : Stef6n Ldszl6 pol garmester

Hatdrid6:

azowral, illetve 6rtelem szerint

elmondja, a 2014. 6vi kolts6gvet6si
k6pviselo testiiletnek a besz6mol6 elfogad6sa
kell lenni
elott az eloirinyzatot m6dositani kell az eloirfunyzat szerrnt. Az egyezos6gnek meg
a besz6mol6 6s a 3. szhmt modosit6s kdzott'
meg kell
Soltesz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzitfizi, a kiad6s 6s a bev6tel oldalnak
egy ezni, teh6t a m6dosit6s sztiks6gszeni.
megk6rdezi, van-e valakinek t
m6dosit6sSval kaPcsolatban?

javaslat, kieg6szit6s nem hangzott

,

el. Megk6ri a

Lhangzottaknak me gfele loen a rendeletm6do sit6s elfo gad6sar6 l.
Meg6llapitj a, a szaYaz6skor 6 fo k6pviselo van jelen'

A k6pviseld-testiilet: 6 igen egyhangri szavazattal az alilbbi rendeletet alkotja:
Onkorminyzat k6pvisel6 - testiitel6nek 6/2015. (m.07.) iinkorm6nyzati
Saj6kaza Kiizs6gi
-Onkorm
hnyr.at20l[.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 212014. (IL 05.) szimri
rendelete az
iinkorminyzati rendelet6nek m6dosit6s6r6l

Alaptdrv6ny 32' cikk (2)
en, az Alapt<irv6ny 32. cikk (1)

M

Saj6kaza Kcizs6g Onkorm6nyzat
belezd6sdben meghatdrozott eredet

feladatk

- a K6pviselo - testiilet P6nziigyi
bekezd6s f1 pontj6:ban meghatdrozott
Bizottsdg6nak ir6sos v6lem6ny6nek kik6r6se ut6n - a kovetkezoket rendeli el:

1.$
(II. 06.)
Saj6kaza K6zs6g $nkorm6nyzat 2014. 6vi kdlts6gvet6s6rol sz6l6 212014.
kovetkezo
a
hely6be
<inkorm6nyzati rendilet (a tovabbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezd6se
szovegr6sz l6p:
k6lts6gvet6s6t:
,,(1) A kdpvisel6 - testtilet az dnkormfnyzat2014.6vi

A

2. 100.924 eFt kiilts6gvet6si bev6tellel
2. 100.924 eFt kiilts6wet6si kiadfssal
0 Ft kiilts6gvet6si egYenleggel
Sllapitja meg."
2.$
hat6lyba'
l6p
napon
koveto
Jelen rendelet a kihirdet6st
Stefan

Ltnzl6

polg6rmester

T<irok Zsuzsanna
jegyzo

alpoledrmester elmondja, osszel miir volt sz6 arr61, hogy koncertet rendeznek'
amelyre az eload6t id6ben kellene meghivni.

Izs6

Pil

hozz6sz6l, szerinte a Mtivel6desi H6zat kellene bevonni a
pviselot pedig felk6ri, vegye fel a kapcsolatot a mriv6sszel

Dr.

Czenke

Antal megdrkezik a terembe

Harzs6 Boelirka telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, a szennyviz bekdt6sn6l az alap 6tt<jr6se
mi6rt nem f6r bele aszitmlfuba?

Stefin L6szl6 polsirmester villaszoI, a szerzodls szerint

a

kivitelezo csak a kitdr6si pontt6l

viszi el a tisztit6akn6ig.

megk6rdezi,

az 6

rendeloje mellett

a

lehetne-e parkol6t 6Piteni?

Viradi Mrirton RNO ehiik is hozzhsz6l, a S6lyom telepen is 40-50 cm m61y gddr<ik
vannak azttton, a beruh6zo azt sem hajland6 felt<ilteni'

vtiaszhban elmondja, az :figy mrikodik, hogy annak kell
az utat. Sajnos mindig van kifog6sa a kivitelezonek.
Kooper6ci6s targyal6son megegyeztek' Iogy heti rendszeress6ggel ellen6rzik 6s
folyamato san helyre6llitiak az utakat.

Steffn Lfszl6 poleirmester Megk6rdezi,
kt"g6-1t6.. - .i-n*grotar.nal kapcsolato

javislat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a k6

tov6bbi k6rd6se' javaslata'
tov6bbi k6rd6s, inditvany
lsetbezhria.

Kmf.

Tetr

Tdriik Zsuzsunna
Jegtzd
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