
JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Saj6kaza Kozs6gi dnkormrinyzat kfipvisel6-testiilet6nek 2015. m6rcius h6 31.

napjan megtartott nllt iil6ser6l

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal Tan6cskoz6 terme

Jelen vannak:

Az iil6sr6l tfvol maradt:
Solt6sz Laj osn6 telepiil6si k6pvisel6

Meshivottk6nt r6sz vett az iil6sen:
T6rok ZsuzsannaiegWl
B ako s Leheln6 mb. int6zm 6nyv ezet6, Nappali Szoc. Ktizpont
Tam6s Gyul6n6 int6zm6nyvezet6, Saj6kazai Glzenghz Ovoda

Hegedris Gdbor mb. int6zmlnyvezetf, Radv6szky B6la Kulturh6z
Handa Gergely td;gyvezetf ig. Nonprofit Kft.

Jelen van: Budai Zoltdnnd jegtzdkonyvvezetd

Stef6n Liszki poledrmester tisztelettel koszonti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a

t"p"isrt.i-testtilet hatirozatkfipes, mivel a t<irv6nyesen megv6lasztotl T fci k6pvisel6b6l 6 f6
jelen van. Solt6sz Lajosn6 k6pvisel6 jelezte, hogy nem tud jelen lenni a testtileti til6sen.

Javaslatot tesz Izs6 P6l alpolg6rmester 6s Harzs6 Boglirka telepiil6si kepvisel6 jegyz6konyv

hitelesit6nek tort6n6 kijelol6s6re, megk6rdezi 6ket, v6llaljak-e a jegyzlkonyv hitelesit6i

megbizist?

kij elentik, megbiz6suk

eset6n v6llaljak a feladatot.

Stefiin Liszl6 polsfrmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak arr61, hogy egyet6rtenek-e

Iz s 6 P 6l alp ol g6rme ster j e gyzlkonyv hitel e sit6 me gbizils 6v al?

Izs6 Pril alpoledrmester 6rintetts6get jelent be, kcizli, nem vesz r6szt a szavazhsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Izs6 P61 alpolg6rmestert
jegyz6konyv hitelesit6nek kij el6li.

Steffn L6szl6 pole6rmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a:r61, hogy egyet6rtenek-e

Harzs6 Bogl6rka telepiil6si k6pvisel<i jegyz6konyv hitelesitl megbizilsixal?

Harzsri Boeldrka telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nern vesz r6szt a

szavazilsban.

A k6pviseld-testiilet 5 igen, I f6 nem szavazott szavazattal Harzs6 Boglarka telepiil6si
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k6pvisel6t j egyzcikonyv hitelesit6nek kij eloli.

Stefi[n Liszl6 poleirmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Meghllapitja, tov5bbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srira. Megk6ri a

k6pvisel6k et, szav Mzanak az ismertetett napirend elfogad6sar6l.
Meg6llapitja, aszavziskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

tirsvalt napirendi pontokkal:

1. Saj6kaza Kozs6gi 0nkorm6nyzat Szerzetei 6s Mtikod6si Szabillyzat6nak m6dosit6sanak
meglirgyal6sa
Ea.: Tiiriik Zsuzsanna jegyz6

2. Saj6kaza Kcizsdgi dnkorm6nyzat2OI5.6vi kcizbeszerzlsiterv6nek meg!6rgyal6sa
Ea.: Stefin Lhszl6 polgirmester

3. Saj6kazai Nonprofit Kft. 2015. 6vi tizleti terv6nek j6v6hagySsa

Ea. :Ilanda Gergely iiglezetf

4. A Csal5dsegit6 6s Gyermekj6ldti Szolg6lat szakmai tev6kenys6g6r6l s2616 besz6mol6
me916rgyal6sa
Ea.: Bakos Leheln6 mb. int6zm6nyvezet6

5. Egytittmiikcid6si meg6llapod6s elfogad6sa a Roma Nemzetis6gi Onkorm6nyzattal
Ea.: Stefin Lhszlf polgirmester

6. Saj6kaza Kcizs6g 6nkorm6nyzatlIl20Il.(X.09.) sz6mri a helyi rendeletek el6k6szi-
t6s6ben val6 lirsadaLni r6szv6tel6r6l sz6l6 cinkorm6nvzati rendelet m6dosit6s6nak
meglirgyal6sa
Ea.: Tiiriik Zsuzsanna jegyzfi

7 . Vis maior t6mogat6s benyfjt6sanak megt6rgyal6sa
Ea.: Stef6n Li'szlil polgdrmester

8. Falugy6l6sel6k6szit6se
Ea.: Stefin Liszl6 polg6rmester

Inditvrlnyok, j avaslatok

Stefdn Liszl6 poledrmester elmondja, a napirendi pontok megfirgyal6sa el6tt a k6t til6s
k<izott tort6nt fontosabb esem6nyekr6l, az eddig megsziilettet drint6sekr6l 6s int6zked6sekr6l
szeretne egy r<ivid t6j6koztat6st adni.

l. A k6bor ebek befog6s6val kapcsolatban kapott ilrajinlatot M 6zdi Varos- 6s

Sportl6tesitm6ny-tizemeltet6 Intezm5nyhez tartoz6 gyepmesteri szolg6latt6l.
T6telesen felolvassa a szolgilltatAs dijt6teleit. Megjegyzi, a v6gosszeg horribilis. Az
6llatmenhelyek telitettek, oda sem fogadnak be kutyrlkat.

2. A Vir6g 6s a Szegfri riti iv6vizbek<it6s6re a terveket elk6szittette. A Krizremrikod6
Szervezet fel6 az ig6ny tovAbbitva lett, az ERV. Zrt-vel is megtort6nt a

szerzcid6skot6s. Az ott 6lci lakosok szitmfua nllt egy lehet6s6g a Tiirr Istv6n Kepz6 6s

Kutat6 Int6zet 6ltal szewezett oktat6son kereszttil. Viszont gondot okoz, hogy az



int1zm6ny havi 9 ezer forintot visszatart a havi 6sszegb6l, amelyet a tanfolyam v6g6n
kapnrlnak meg.Ez1rt a lakosok nem szivesen vrillaljrik ezt alehet1seget.

A m6sik lehet6s6g a kozfoglalkoztatdsban va16 alkalmazis, iff. nincs visszatartils,
ebben szivesebben venn6nek r6szt.

3. A kast6ly fehijit6s6val kapcsolatban a VATI rijabb hirlnyp6tl6st ktildott.

4. A Nappali Szoci6lis Kozpont int6zm6nyvezet6i 6ll6sp6lyiaatira hirom pillyinat
erkezett. Az int6zm6nyv ezetSt a Tiirsul 6si Tan6cs fo gj a kiv6l asztani.

5. Az elmflt h6t v6g6n megrendezett borverseny a lakoss6g krir6ben sikert aratott, nagy
volt az 6rdekl6des. A jovrire ndzve lehetne ezt a rendezv1n1fr. folytatni.

L naoirendi pont mestdrwaldsa

Stefiln L6szlt6 poledrmester elmondja, hogy a tegnapi bizotts6gi iil6sen, sajnos egy6b fontos
elfoglalts6g miatt nem tudott jelen lenni, de a bizotts6gok megt6rgyaltit< a napirendi pontot.

Tiiriik Zsuzsanna iesvz6 elmondja, a bizottshgi iil6sen javasolt g6pel6si hibak javithsra

kertiletek, a hivatalos elnevez6sek szint6n ki lettek javitva. A 8.9. oldalon szereplci

bizotts6gok feladatair6l sz6l6 4. $ 4. bek. b pontj6ban az osszef1rhetetlenseggel kapcsolatos
feladatokn6l elirils volt, az is javit6sra keriilt. A 23.$ a,b pont a vagyonnyilatkozatok
nyilvantartdsdval kapcsolatos r6sz is a bizottsrlgi ril6sen elhangzott javaslatnak megfelel6en
javitva lett.
Felmertilt, hogy a PlnziJrgyi Bizotts6g lltszitma is az lgazgat6si es Kisebbs6gi Bizotts|ghoz
hasonl6an 5 f6 legyen, de ebben nem sztiletett d<int6s.

elmondja, hogy a jegyz1 asszony 6ltal felsorolt
m6dosit6sok figyelembe v6tel6vel az Ugyrendi Bizotts6g elfogadSsra javasolja a Saj6kaza

Kozs6gi Onkormanyzat Szerzetei 6s Miikod6 si Szabillyzatfut.

Tiiriik Zsuzsanna iewz6 elmondja, hogy az M<itv. szerint a jegyzlkonyvek al6ir6i a

polg6rmester 6s a iegyz1 van el6irva, de ha a k6pviselci-testi.ilet ragaszkodik,hozzh maradjon
benne az SZMSZ-ben a k6t f6 jegyzcikonyv hitelesit6.

Izs6 Pril alnoleirmester javasolja, hogy maradjon benne a k6t f6 jegyzdkonyv hitelesit6.

Stefdn Lriszl6 poledrmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a

Saj6kaza Krizs6gi dnkorm6nyzat Szerzetei 6s Mrikod6si Szabillyzat|val kapcsolatban?

Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanakazSZMsZ elfogad6s6r6l az elhangzott m6dositSsok figyelembe v6tel6vel.
Meg6llapitja, aszavz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbi rendeletet alkotta:

Saj6kaza Kiizs6g iinkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 12015.(lV. 0 1.) iinko rminyzati rendelete

a K6pvis el6-testiilet Szervezeti 6s Miikii d6si Szab 6lyz ati.r 6l

SajokazaKrizs6g OnkormrlnyzatKfipvisel6-testtilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s d)
pontj6ban meghatfuozott feladatkor6ben eljitrva aMagyarorczhghelyi onkormilnyzatair6l



sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. trirv6ny 43. $ (3) bekezd6s6ben (a toviibbiakban: Mdtv.)
foglaltakra a kovetkezci rendelete alkotja:

I.Fejezet
Altaliinos rendelkez6sek

l. $

(1) Az rinkormanyzat hivatalos megnevez6se: Saj6kaza Kozs6gi Onkormfnyzat.
(2) Az onkormanyzat sz6khelye, pontos cime:3720 Saj6kaza Pet6fi S. ft 2.

(3) Az onkormanyzati jogok gyakorl6sara feljogositott szervezet: Saj6kaza Ktizs6g
Onkorman yzatfnak K6p vi s e16 -te sttil ete,

(4) Az rinkormanyzat illet6kess6gi tertilete: Saj6kaza K6zs6g kdzigazgatisi teriilete.
(5) A K6pviselci-testtilet hivatala: Saj6kaza K6zs6g 6nkormrinyzatinakPolg6rmesteri
Hivatala (tov6bbiakb an: S aj 6kazai Polgrirmesteri Hivatal)
Sz6khelye: 3720 Saj6kaza,Petffr S. ft 2.

2.$
Az onkorminyzat jelk6peit 6s azokhasznhlatfnakrendj6t a k6pvisel6-testtilet kiilon
rendeletben 6llapitj a meg.

3.$
Az rinkorminyzatk6pvisel6-testtilete a helyi kittintet6sek 6s elismer6 cimek alapit6sara 6s

adominyoz6srira ktilon rendeletet alkot.

OnkormSnyzati kapcsolatok
4.$

(l) Az onkorm6nyzat - saj6t fe1e16ss6g6re - v6llalkoz6si tev6kenys6get folytathat. Ennek
megfelel6en kozvetleniilr6szt vesz v6llalkoz6sban, 100 %-os tulajdonri nonprofit kft.
l6trehoz6s6val.
(2) A nonprofit kft. 6l6re iigyvezet6tnevez ki 6s 3 tagf Feliigyel6 Bizottsflgotvillaszt.
(3) A nonprofit kft. mrikdd6s6r6l minden 6vben besziimol6t koteles k6sziteni a Feltigyel6
Bizotts6g el6zetes j6vrihagy6sa szerint.
(a) A Feliigyell Bizottsdg azonnal - ir6sban - kriteles a K6pviselci-testiilet fel6 jelezni,ha a

Kft. mrikod6s6ben srilyos szabitrytalarts6got, vissz6ss6gottapasztal. A K6pvisel6-testiilet a

soron k<ivetkez6 ii16s6n koteles napirendre tlizni aFeliigyel6 Bizotts6g beadvany6t.
(5) Az <inkormrinyzat vagyon-hasznositdsi,vagyongud6lkod6si tev6kenys6g6re vonatkoz6
szab iilyokat ktil<in rendel et szabilly ozza.

II.Fejezet
Az <inkorminyzat feladat- 6s hat6skore

5.$
(l) Az <inkormrlnyzat kotelez6 6s rink6nt villlalt feladatait az Motv-ben megfogalmazottak
szerint l6tja el.
(2) Az onkormrinyzat a helyi k<iziigyek <in6ll6 megold6s6t akkor villlalja,ha aznem
veszllyezteti a kotelez6 feladatok ellfithsilt 6s az onk6nt v6llalt feladatok ellilthshhoz
sztiks6ges anyagi, szem6lyi 6s technikai felt6telek biztositottak.
(3) Az onkormrinyzat onk6nt villlalt feladatait a kolts6gvet6si rendeletben foglaltak szerint
l6tja el.

Az <inkorminyzati feladat- 6s hat6skorok iltruhiz;i"sa
6.$

(1) A K6pviselci-testtilet feladat- 6s hat6skor6nek ittnthin6silr6l, az ittrvhiaott hat6skor
gyakorkisrinak vi s szavon6sar6l annak felmertil6sekor dont.
(2) az M<itv. 42.$-6ban felsoroltakon kiviil a K6pvisel6-testtilet kizar6lagos hat6sk<ir6be

tartozlk
a) a helyi kozij;gy megold6s6nak vrillal6sa,vagy az an6l tort6nci lemond6s,
b) gazdasdgi trirsas5gba va16 bel6p6s, kil6p6s, ezek alapit6sa, megsz0ntet6se.



III.Fejezet
A K6pvisel6-testtilet mtikrid6se

7.$

(1) A K6pvisel6-testtilet tagjainak szhma 6 f6, polg6rmesterrel egytitt 7 f6. Ak6pvisel6k
n6vsor6t az l. sz. fliggel6k tartalmazza.
(2) A k6pvisel6-testtilet alakul6, rendes 6s rendkivtili til6st, valamint kozmeghallgat6st tart.
(3) Rendes i.i16st a K6pvisel6-testiilet -ny6ri sziinet kiv6tel6vel - 6vente legal6bb hat
alkalommal tart.
(4) A k6pvisel6-testiilet til6seit a polg6rmester, akad6lyoztatisa eset6n az alpolgirmester, a
polg6rmester 6s az alpolg6rmester egyidejri akadrilyoztatilsa eset6n azigyrendi bizotts6g
elnoke hivja ossze. Amennyiben atttrgyaland6 napirend, vagy egy6b krirtilm6ny indokolja, a
k6pvisel6-testtilet iil6se a sz6khely6n kivtil m6shol is osszehivhat6.

8.$

(1) A polgArmester rendkivtili iil6st ktjteles osszehivni a kezdem6nyezlsklzhezvdteletll
szflnitott 15 napon beliil a k6pvisel<ik egynegyed6nek, a K6pviselci-testtilet bizotts6gainak,
illetve a korm6nyhivatal vezet6j6nek indokot istartalmaz6 ir6sbeli inditvinyina.
(2)Halaszthatatlan esetben a rendkivrili til6s rovid riton is <isszehivhat6
a) telefonon kereszttil tort6n6 sz6beli meghiv6ssal,
b) elektronikus lev6lben (e-mailben),
c) egy6b sz6beli meghiv6ssal
a napirend megj ekil6s6vel.
(3) a k6pvisel6-testrilet til6s6re meg kell hivni:
a) a k6pviselciket,
b) a jegyz6t,
c) az onkormdnyzati int6zm6nyek vezetfit,
d) a bizotts6gok nem kepviselcii tagtrait,
e) a nemzetis6gi dnkormiinyzat(ok) elndkeit,
f) a napirend el6ad6j6t, amennyiben egy6bk6nt nem kcitelez6en meghivott
g) akiket a polg6rmester, a k6pvisel6+esttilet a megtargyaland6 napirend t6mhjht6l fiiggcien
indokoltnak tart, illetve akik meghiv6s6r6l a munkaterv elfogad6sakor d<int6s sztiletetett.

e.$

(1) A k6pvisel6-testtileti til6s meghiv6jrit, illetve M egyes napirendi pontokhoz kapcsol6d6
ellterjesztflseket a k6pvisel6knek, a tan6cskoz6si joggal meghivottaknak 6s a r6szv6teli
joggal jelenl6vciknek olyan id6pontban kell megkiildeni, hogy azok azt az iil6s elcitt legal6bb
5 nappal megkapjrik.
(2) Az {il6sek id6pontj6t, hely6t 6s napirendj6t hirdetm6ny irtjrin azlJrIls el6tt legal6bb 5

nappal kozz6 kell tenni a krizs6gben ta161hat6 hirdet6t6bl6kon, a Polg6rmesteri Hivatal
hirdet6t6bl6jin, a telepiil6s hivatalos honlapjrin azzal,hogy az ril6s napirendi anyagfut (zirl
til6s kiv6tel6vel) a Polgiirmesteri Hivatalban meg lehet tekinteni.

Munkaterv
10.$

(1) A k6pviselci-testtilet 6ves munkaterv alapjanvlgzi munk6j6t. Az 6ves munkaterv a
k6pvisel6-testtilet iltal tirgyalilsra keriilci napirendeket fogalmazza meghavi bont6sban.
(2) a munkaterv javaslatot minden 6v januiir 3l-igazUgyrendi Bizottsrlg klsziti el 6s a
bizottsdg eln<ike terjeszti el6 elfogad6sra. A f6 napirendek csak a munkatervben
megltatfirozott bizottsrig el6zetes v6lem6ny6nek kik6r6s6vel terjeszthet6k el6.
(3) A munkaterv el6k6szit6se sor6n aztJgyrendi Bizotts6g javaslatot k6r:



a) a polgrlrmestert6l,
b) az alpolgiirmestert6l,
c) a bizotts6gok eln6keit6l,
d) az onkorminyzati int6zm6nyek vezet6tt6l,
e) a hivatal tev6kenys6g6vel kapcsolatban a jegyz6t6l.
(4) A munkatew taftalmazza'.
a) a k6pvisel6-testtilet iil6seinek tervezett id6pontjait 6s napirendj6t,
b) atervezett napirendi pontok el6terjeszt6inek nev6t,
c) az el6terj eszt6sben k<izrerntik<id6ket,
d) a terv ezett nap irendi p onto t v61 em6nye z6 bizottsirg me gj el o 1 6 s et.

A Kepvisel6{estiilet iil6s 6nek ri s szehiv6s a, v ezetlse
11.$

(1) A K6pvisel6-testtilet iil6se nyilv6nos.
(2) ZiLrtiil6sen a k6pvisel6-testtilet tagtrai, a jegyz6, tovSbb6 meghiv6s eseten az 6rintett 6s

szak6rt6, valamint a jegyzlkonywezet6 veszrdszt. A zitrt til6s szavaz6s6n csak a k6pviseltik,
a jegyz6 6s a jegyz6konywrezet6 vehet r6szt.
(3) A k6pvisel6{esttilet iil6set a polg6rmester vezeti.
(a) A polg6rmester az iil6s megnyitiisa utiin
a) megrillapitja annak hatfuozatkepess6g6t. Hatitrozatkeptelens6g eset6n azil6st elnapolja, s

gondoskodik annak tLzonos napirenddel trlrt6nci 8 napon beliili fjb6li <isszehiv6sar6l,
b) el6terjeszti az til6s napirendj6t.
(5) A k6pvisel6-testtilet a napirendrcil vita n6lkiil hatinoz.
(6) A k6pvisel6-testtilet k6t iil6se kozritti idciszak fontosabb esem6nyeir6l s2616 t|j5koztatot a

testtilet a napirend elcitti t6mrik krizott- vita n6lktil - tudom6sul veszi, valamint dont a 1ej6rt

hatrlridejti hatirozatokv6grehajt6sar6l sz6l6 besziimol6k elfogad6srlr6l.

Az elciterjeszt6s
12.$

(1) A k6pvisel6-testiilet iil6s6re az on6ll6 napirend ir6sban, az egy6b kieg6szit6sek sz6ban is
el6terjeszt6ek. Erdemi d<int6st, hatitrozathozatalt ig6nyl6 iigy csak irilsban te{eszthet6 el6.
Halaszthatatlan esetben a polgiirmester enged6lyezheti azirdsba foglalt el6terjeszt6snek 6s

hatitrozatij avaslatnak az iil6sen tort6n6 kioszt6s6t.
(2) Az iil6sre irrlsbeli el6terjeszt6st tehet: a polgiirmester, az alpolgrirmester, a jegyzo, a

bizotts6gok eln<ike, az <inkormiinyzati int6zm6nyek vezet6i tilj5koztat6k 6s besz6mol6k
vonatkoz6s6ban, tovilbbhmhdazok, akiket a k6pvisel6-testtilet el6terjeszt6s elk6szit6s6re
kotelez. illetve felk6r.
(3) Az ir6sbeli el6terjeszt6sek a k6pvisel6-testtilet hivatal6nak 6ltal6ban 15 nappal, de

legk6s6bb 8 nappal az ti16st megellz6enkell leadni.

@) Az el6terjeszt6s f6bb elemei:
a) tirgy pontos megltat{rozfls,
b) annak 6ttekint6se, hogy a t6makor szerepelt-e mrir kor6bban is napirenden, s ha igen,
akkor milyen drint6s sztiletett,
c) az el6k6szit6sben r6sztvev6k megnevez6se,
d) az elSk6szit6s soriin felmertilt kisebbs6g v6lem6ny6nek ismertet6se,
e) hatfir ozati j avasl at, am ely e gy6rtelmrien m e gfo g almazott rendelkez6 r 6szb 61 6ll,
f) az esetleges alternativ dont6sre elciterjesztett javaslatok egym6st6l elktil<intil6
megfogalmazhsa,
g) a meghozando d<int6s indokai,
h) a v6grehajtris6rt felel6s szerv, vagy szem6ly megjekil6se,
i) a v6grehajt6si hatrlrid6 megjelol6se.



(5) Az ir6sban kikiildott el6terjeszt6sekkel, hatilrozatijavaslatokkal kapcsolatban a

bizotts6gok 6s brirmely kepvisel6 m6dosit6 inditvanyt nyujthat be legk6s6bb aziil6s kezdete
el6tti napon a polgdrmesterhez.

A stirg6ss6gi inditvriny
13. $

(1) Stirg6ss6gi inditvrinyt a tiszts6gvisel6k, a t6makrir szerint illet6kes bizotts6g elnrike, a
k6pvisel6-testtilet tagtra, a jegyz6 nyrijthatnak be. A s0rg6ss6g tSrgyhban a k6pviselci-testtilet
egyszeri tobbs6gri szavazdssal vita n6lktil dont.
(2) A siirg6ss6gi inditvinff a stirg6ss6g t6ny6nek 6s r<ivid indokol6sanak ismertet6se mellett
legk6s6bb - az (5) bekezd6sben foglalt kiv6tellel - a k6pviselcitestiileti iil6st megel6zri
napon irilsban kell benyrijtani a polg6rmestern6l.
(3) A stirg6ss6gi inditvrinyk6nt beny(rjtott el6tefiesztlseket a teleptil6si kepvisel6knek
elektronikus lev6lben vagy egy5b rovid riton k6zbesiteni kell.
(4) A (2) bekezd6sbe foglaltakt6l abban az esetben lehet elterni,ha az onkormiinyzat 6rdeke
azt indokolja. Erre figyelemmel a hatririd6n tuli siirgriss6gi el6terjeszt6st az rinkormhnyzat
6rdekeire hivatkoz6ssal az el6terjeszt6s keret6ben az el6terjesztlnek indokolnia kell.
(5) A polg6rmester jogosult arra, hogy siirg6ss6gi inditvanyt hatarid6n tuI, indokol6si
k<itelezetts6g n6lktil is el6terj esszen.

Avita. aszavazils
14.$

(1) A polg6rmester a napirendek sorrendj6ben minden el6terjeszt6s felett kiikin-ktikin nyt
vit6t, mel5mek sor6n:
a) az ellterjesztS a napirendhez avita el6tt sz6ban kieg6szit6st tehet,
b) az el6teqesztlhoz a Kepvisel6-testtilet tagai, a tan6cskoz6si joggal r6szt vev6k k6rd6seket
tehetnek fel, amelyre az elltfiesztci kciteles rovid riton v6laszt adni.
(2) A felsz6lal6sokra a jelentkez6s sorrendj6ben kertilhet sor. A felsz6lal6s id6tartama
legfeljebb 5 perc. Ugyanazonnapirend keret6ben azism6telt felsz61a16s idltartamaa2percet
nem haladhatja meg. Az id6 tull6p6se miatt a polgiirmester megvonhatja a sz6t a
felsz6lal6t6l.
(3) A polg6rmester soron kivtili felsz6lalilst is enged6lyezhet.
(4) Az el6terjeszt6 a javaslatot, illetve a telepiil6si k6pvisel6 a m6dosit6 javaslat6t a vita
lezitrtnhigmegvilltoztathatja, 6s a szavazSs megkezdls5ig azt brlrmikor vissza is vonhatja.
(5) A vita lezirhsira a testtilet brirmely tagja javaslatot tehet. E javaslatr6l a testtilet vita
n6lktil hatfir oz. A vita lezir 6s a utin a napirend e16 ad6j a v illaszol a hozzilsz6l 6s okra.
(6) A vita lezirilsautitn, ahatirozathozatal el6tt a jegyzlnek sz6t kell adni, ha a javaslatok
trirv6nyess6g6t illet6en 6szrev6telt kivan tenni.
(7) apolgirmester az el6terjeszt6sben szerepl6 6s a vit6ban elhangzotthatdrozatijavaslatokat
egyenk6nt bocs6tja szavazisra. El6sz<ir a m6dosit6 6s kieg6szit6 inditv6nyokr6l d<int a
testtilet - az elhangz6s sorrendj6ben - majd az eredeti hatirozatijavaslatr6l.

ls. $

(1) A K6pvisel6-testtilet d<int6seit rendelet vagyhatirozatformiljhbanhozzameg nllt
szavazilssal. Hatftrozathozataha 6ltal6ban egyszeri sz6tobbs6ggel, k6zfelemel6ssel kenil sor.
Ez az iil6sen jelenl6v6 k6pvisel6k t<ibbs6g6nek szavazatitjelenti.
(2) A mincisitett t<ibbs69amegvilIasztott k6pvisel6k t6bb mint a fel6nek (4 ftt) egyet6rt6 igen
vagy nem szavazatht jelenti.
(3) A k6pvisel6-tesftilet titkos szavazhsttarthatmindazokban az tigyekben, amelyekbenzirt
til6st koteles tartani, illetve zirtil6sttarthat. A titkos szavazhs lebonyolit6sfurol azUgyrendi
B izottsilg gondo sko dik.



(4) A titkos szavazhsborit6kba helyezett, korb6lyegz6vel ell6tott szavaz6lapon tdrt6nik, arra

kijelolt helys6g 6s urna ig6nybe v6tel6ve1. A titkos szavazilsr6l ktilcin jegyz6ktinyvet kell
felvenni.
(5) Titkos szavazilsndl szavazategyenl6seg eset6n - technikai sziinet kozbeiktat6sival - fjabb
sz:avazhstkell tartani. Ujabb szavazategyenl6s6g eset6n a szavazilst a K6pvisel<i-testtilet

kovetkez6 iil6s6n lehet megism6telni.
(6) A titkos szavazilssal hozott hatfuozatot is nylvanos iil6sen kell ismertetni, figyelemmel a

szem6lyis6gi j o gok gyakorlisara.
(7) Nev szerinti szavazilstkell elrendelni, ha
a\ azttorv6ny el6irja,
b) azt a polgrlrmester vagy a jelenl6v6 k6pvisel6k ttibbs6ge k6ri.
(8) N6v szerinti szavazils rigy tort6ni, hogy a jegyzT felolvassa a k6pvisel6k nev6t

n6vsorrendben, de utoljara a polgrirmester szavaz. A szavazhs v6g6n a k6pvisel6
nyilatkozat6t alfiirisdval hitelesiti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az iil6s napj6t,

helyszin6t, a napirendi pontot, valamint azt,hogy a szavazils melyik javaslatra vonatkozott.

(9) A K6pvisel6-testiilet drint6shozatalilb6lkizhrhat6 az, akit vagy akinek ahozzifiatloz6jifi
Migy szem6lyesen 6rinti. A teleptil6si kepvisel6 ktiteles bejelenteni szem6lyes 6rintetts6g6t.

A kizar6sr6l az lnntetttelepiil6si k6pvisel6 kezdem6nyez6s6re vagy brirmely telepiil6si

k6pvisel6 javaslatara a K6pvisel6-testtilet dont. A kizartteleptil6si k6pvisel6t a

hatix ozatkepes s 6 g sz emp o ntj 6b 6 I j el enl 6v6nek kel I tekinteni.
(10) A szem6lyes 6rintetts6g bejelent6s6nek elmulasztisa eset6n a K6pvisel6-testiilet a

dont6s6t a szem6lyes 6rintetts6g bejelent6s6nek elmulaszt6sar6l val6 tudom6sra jut5st kovet6

iil6sen feliilvizsg6lj a, tovilbbh ezzel egydejrileg az okozotl kar megt6rit6se ir6nt ig5nyt
timraszthat.
(11) A k6pvisel6-testtileti hatirozatokr6l a Polg6rmesteri Hivatal nyilvantartLstvezet.
(12) A hatfurozatokat a jegyzokonyv elk6szit6s6t ktivet6 3 napon beliil el kell ktildeni a
v6grehaj tds 6rt felel6 s szem6llmek 6s szervnek.

K6rd6s, interpellici6
16.$

(1) A k6pvisel6 a testtileti iil6sen a polgilrmesterhez, a jegyz(5hoz 6sbitrmely bizotts6g

elnok6hez - rinkorm6nyzatiigyben - tov6bb6 a polgiirmesteri hivatal 6s int6zm6nyei feladat-

6s hat6skor6betarloz6 iigyben interpell6ci6t, k6rd6st intlzhet. Amennyiben a k6rd6s,

interpell6ci6 ir6sban az:dlI6s el6tt 3 nappal benyrijt6sra kertilt, az 6intett az iil6sen koteles

v6laszolni. Az iil6sen sz6ban el6terjesztett k6rd6sre, interpellSci6ra 8 napon beltil kell villaszt

adni. Annak elfogad6srir6l a testiilet kovetkez6 [l6s6n dont.
(2) A testtileti iil6sen el6terjesztett k6rd6s, interpell6ci6 illetve az erre adottvillasz
elmond6siinak id6tartama maximum 5 perc.

(3) A k6rd6sre, interpellilciora adott v6lasz elfogad6sirol ak6pviselti nyilatkozik, a

k6pvisel6-testtilet hatirozattal d<int, ha a k6pviseI6 avillaszt nem fogadja el'
(a) A k6pvisel6-testiil et az interpell6ci6 alapjinvizsgillatot is elrendelhet. A vizsgfilatot a

polgilrmester krjteles lefolyatni, s abban azinterpell6l6 k6pvise16 is r6szt vehet. Ha a

vizsgillat a polg6rmester szem6ly6t 6rinti, azt az a$olg6rmester folytatja le.

A tanilcsko zhs rendjlnek fenntart6sa
17.$

(1) A k6pvisel6-testtilet tan6cskozhsirendjdnek fenntart6sa a polg6rmester feladata.

A polg6rmester ennek 6rdek6ben:
a) fi gyelme zteti a hozzilsz6l6t, aki elt6r a tfu gyalt tem6t6l,
b) figyelmeztett ahozzfuszol6t,ha atanilcskozishoz nem i116, m6sokat s6rt6 kijelent6st tesz,

i sm6telt figy elmeztet6 st kovet6 en me gvonhatj a a szot a ho zzilsz6l6t6l,



c) tart6s rendzavarhs, 6lland6lirmavagy avita folyamatos rendj6t ellehetetlenit6 esem6ny
k<ivetkezt6ben a polg6rmester - ha ism6telt figyelmeztet6sei sem jrirtak eredm6nnyel -
felfiiggeszti az ii16st.
(2) A nylvilnos l6sen megjelent rlllampolgarok a sz6mukra kijekilt helyet foglaljak el. A
tanilcskozis rendj6nek megzavarfusa eset6n a polgrirmester rendreutasithatja arcndzavar6t,
ism6t16d6 rcndzavarhs eset6n pedig az 5intettet a terem elhagy6sara is kotelezheti.
(3) A polg6rmesternek a rendfenntart6s 6rdek6ben tett int6zked6sei ellen felsz6lalni, azokat
visszautasitani, veltik vit6ba szilllni nem lehet.

A jegyz6krinyv
18. $

(1) A k6pvisel6-testtilet iil6s6r61 az Motv. 52. $ (l) bekezd6s6ben foglaltak alapjin
jegyz6konyvet kell k6sziteni. A jegyz1konyv elk6szites6r6l a jegyz(5 gondoskodik.
(2) A k6pvisel6-testtilet iil6s6nek a jegyz6konyv6t a polgiirmester 6s a jegyzS ft1a al6.
(3) A k6pvisel6-testiilet az iil6sen jelenl6v6 tagai koztil - a polgirmester kiv6tel6vel -
j egyzrikonyv hitelesit 6t v 6Iaszt.
(4) Hitelesit6ket csak a k6pvisel6-testtileti tagok koziil lehet villasztani, maximum 2 f6t. A
hitel esitcik fel ad ata az elkeszilt j e gy z6kiinyv aliir6 s s al trirt6n6 hitel e s it6s e.
(5) A v6laszt6polg|rok - a zirt iil6s kivitel6vel - betekinthetnek a k6pviselci-testtilet
el6terjeszt6s6be 6s iil6s6nek a jegyzfkonyv6be. A zitrt iil6sr6l ktilon jegyz6krinyvet kell
k6sziteni.
(6) Z6rt iil6sen a jelenl6v6k hangrdgzit6sre alkalmas eszkozt nem hasznrilhatnak.
(7) A legsz6lesebb nyilvrinossrlg illetve a betekint6s biztosit6sa 6rdek6ben a jegyzlkrinyvet 6s

mell6kleteit - kiv6ve a zhrt til6sek anyaght - folyamatosan, elk6snilte :utin a Polgilrmesteri
Hivatalb an hozzhf6rhet6v6 kell tenni.

A krizmeghallgatfs, helyi forumok
le.$

A k6pvisel6-testiilet 6vente egy alkalommal kozmeghallgat6st tart az 6llampolgiirok, a
tarsadalmi szervezeteknek, hogy kozvetleniil terjessz6k el6 koz6rdelai javaslataikat,
k6rd6seiket. A lakoss6g meghattlroz6kor6t vagy jelentcis r6sz6t 6rint6 testtileti dont6sek
megltozatala el6tt a k6pvisel6-testiilet k<izmeghallgat6st kdteles tartarti, amelyen a r6sztvev6k
k<izvetlentil a dont6shozok eI6tt kifejthetik 6ll6spontjukat az el6t$eszt6sr6l. A
kozneghallgatrls kiir6sara a k6pvisel6testtileti iil6s osszehivilsdval kapcsolato s szabillyok az
irrinyad6ak.

20. $

A k6pvisel6-testtilet a 1akoss6g, a tarsadalmi szewezetektdj6koztatilsa, v6lem6ny6nek
megismer6se c6lj6b6l 6vente legal6bb egy alkalommal falugyiil6st tart. A falugyril6s kiir6srira
a krizmeghall gat6s s al kap csolato s szab6lyok az ir 6ny ad6 ak.

IV. A k6pvisel6-testtilet bizottshgai
21.$

(1) A k6pvisel6-testtilet 61land6 bizottsigok ldtjhnlfitja el feladatainak el6k6szitds6t,
szew ez6s6t 6s dont6se v6grehajt6sanak ellen6rzeset.
(2).A k6pvisel6-testtilet 6lland6 bizottsilgai
a) Ugyrendi Bizotts6g,
b) P6nziigyi Bizotts6g,
c) Igazgathsi 6s Kisebbs6gi Bizottsrlg.
A bizotts6gok tagjainak nev6t 6s lakcim6t a2. szimfi fliggel6k tartalmazza.



(3) A bizotts6gok mrikrid6s6vel kapcsolatos rigyviteli feladatokat a Polgiirmesteri Hivatal

l6tja el.
(4) A bizotts6gok mrikod6sere vonatkoz6anaz onkormanyzat mtikod6si szab6lyait kell
alkalmazni Mzal,hogy aziil6sr6l klszult jegyz6konyvet a bizotts6g elnoke 6s egy tagtrairja
al6.

22.$

(I) AzUgyrendi Bizotts6g tagjainak szima3 f6.
(2) A k6pvisel6-testtilet ele aztgyrendi brzottshg6ltal benyujtand6 el6terjeszt6sek:

a) iltruhfnott j o gkorb en ho z ott dont6 s ekr6 I va16 b e sz 6mo I 6s,

b)a k6pvi sel6-testiil et 6ves munkaterv j avaslata,

c)a polg6rmester 6s az alpolgfurmester dijazilsara, jutalmazilsira vonatkoz6

el6terjeszt6s,
d)A polgArmesteri 6s a k6pvisel6-testtilet tagjaib6l villasztott alpolgrirmesteri tiszts6g

egyidejri betoltetlens6ge, vagy a polgiirmester 6s a k6pvisel6-testtilet tagjaib6l
v6lasztott alpolg6rmester tart6s akadillyoztat6sa eset6b en az igyrendi bizotts6g elntike

hivja rissze a k6pvisel6-testtiletet, 6s vezeti a k6pviselci-testiilet [l6s6t.
(3) A k6pviselci-testtilet el6 az iigyrendi bizottshg6ll6sfoglal6s6val benyrijthat6

el6terjeszt6sek:
a) szewezeti 6s mtikod6si szabillyzatr6l sz6l6 rendelet,
b) a polg6rmester, 6s a k6pvisel6k dijazdsixal 6sszefiigg6 dtint6sek.

() Az iigyrendi bizottsilg feladatat- 6s hat6sk<ire

a) elcik6sziti a k6pvisel6-testtrlet 6ves munkaterv javaslat6t, 6s el6terjeszti a kdpvisel6-testtilet
til6s6n,
b) ri s szef6rhetetlens 6ggel kapcsolato s feladatok ell 6t6sa,

c) a polgrirmester 6s alpolg6rmester dijaz6siinak emel6s6re vonatkoz6 javaslat kidolgoz6sa 6s

benyfj t6sa a k6pviselci-testi,ilet e16,

d) a polg6rmester 6s alpolg6rmester jutalmaz6siira vonatkoz6 javaslat kidolgoz6sa 6s

benyrij t6sa a k6pvisel6-testiilet el6,

e) drint6st }roz ak6pvisel6-testtilet 6ltal abizottshgra eseti jelleggel iltnhinott hat6skorben,

f) a szervezeti 6s mrikod6si szab6lyzat c6lszeris6g6nek, helyi ig6nyeknek, adottsigoknak
va16 megfelel6s6g6nek nyomon kovet6se,
g) ell6tja a titkos szavazhssal kapcsolatos teend6ket.
(5) A bizotts6g feladata, hogy a (4)bekezd6s szerinti tigyekkel kapcsolatban

a) szewezze 6s ellen6rizze a dontlsek v6grehajthsht,
b) nyomon kovesse a Polg6rmesteri Hivatal - kiilontisen d<int6s elcik6szit6sre 6s v6grehajtilsra
irrinyul6 - tev6kenys6g6t.

23.$

(1) A k6pvisel6{esttil et el6 az Ugyrendi Bizotts6g nyujtja be a vagyonnyilatkozat ellen6rz6si

eljar6s e.redm6ny6r6l sz6l6 thj6koztat6t, valamint az 6ves tev6kenys6g6r6l sz6l6 besz6mol6t.

(2) Az Ugyrendi Bizotts6g feladat- 6s hat6skrire a polgdrmesteri 6s k6pvisel6i
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban
a) Motv. 39. $ (3) bekezd6s6be foglalt vagyonnyilatkozat nyilv6ntart6s,

b) a vagyonnylafkozatvizsgllata, e11en6rz6se,ha M ellen6rz6sre kezdem6nyezls 6rkezlk,

c) a b) pontban leirt elj6r6s lefolytat6s6t kovet6en az eredm6nyr6l a k6pvisel6-testtilet
ti.i.6koztatisa.
d) dont6st hoz ak6pvisel6-testtilet 6ltal abtzottsilgta eseti jelleggel futruhhzott hat6sktirben,
(3) Az Ugyrendi Bizottshg a vagyonnyilatkozatok nyilvrintart6s6ra 6s ellen6rz6s6re

vonatko z6 an az ijgyr endj6b en 16 szl ete s b el s 6 szab 6ly okat 6ll ap it me g.

24.$
(1) A P6nziigyi Bizotts6g tagjainakszima3 f6.
(2) Apenntgyrbrzottsilgfeladat 6s hat6sk<ire az Mtitv. 120. $-6ban foglaltakon kivtil
a) a kolts6gvet6si koncepci6 tewezet v6lem6nyez6se,
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b) a kolts6gvet6si terv megalapozilsdt c6lz6 rendeletm6dosit6sok kezdem6nyezflse,
c) a terv szerinti gazd6lkod6s figyelemmel kis6r6se, javaslatt6tel a gazdillkod6ssal
osszefiigg6sben,
d) dcint6st hoz a k6pvisel6-testiilet 6ltal abizotts6gra eseti jelleg gel iltruhdzott hat6skrjrben.
(3) A k6pviselci-testtilet el6 a plnmgyt bizotts6g riltal benyujtand6 el6terjeszt6sek:
a) a terv szerinti gazdillkodils figyelemmel kis6r6s6nek tapasztalatair6l s2616 el6terjeszt6sek,
b) a gazdilIkod6ssal <isszefiigg6sben k6szitett j avaslattdtelek,
c) az fitruhir;ott hat6skorben hozott d<int6sekrcil sz6l6 tfijekoztato,
(a) A k6pvisel6-testtilet el6 a P6nziigyi Bizotts6g 6ll6sfoglal6s6val benyfjthat6
el6terjeszt6sek
a) az 6ves kolts6gvet6si terv,
b) a f6l6ves krilts6gvet6si beszdmol6,
c) az 6ves zirszhmadilsi rendelet,
d) a(2) bekezd6s a)-c) pontja szerinti iigyek.
(5) A p6nziigyi bizotts6gra 6lland6, visszavonAsig 6rv6nyes iltruhiuott hat6skorrik nincsenek.

25. $

(I) Azlgazgatisi 6s Kisebbs6gi Bizottshgtagtrainak szitma 5 f6.
(2) Algazgatdsi 6s Kisebbs6gi Bizotts6g feladatai

a)az tinkorminyzat szoci6lis 6s gyermekv6delmi titrgyurendeleteiben meghatilrozott
feladat- 6s hat6skrirok gyakorlSsa,
b)az iltruhhzott hat6skortik gyakorl6sar6l a k6pviselci-testtilet tilj6koztatdsa,
c)Javaslatt6tel a helyi szocirllis h6l6 fejleszt6s6re,
d)Javaslatt6tel a gyermekv6delmi ell6t6sok, szolgSltatilsok fejleszt6s6re.
e)A szoci6lis trirgyu helyi rendelettervezet el6zetes v6lern6nyez6se,r6szv6tel a
Szoci6lis Kerekasztal munkrij riban,
f)V6lem6nyezi 6s ellen6rzi a lakoss6g mrivel6d6siigyi, oktat6stigyi, eg6szs6gtigyi,
szo ci6lpolitikai 6s sport helyzet6nek alakul6s 6t.
g)Javaslatot tesz 6s dolgoz ki mrikod6sheztartoz6 iigyekben,
h)A k6pviselci testtilet el6 ker0lci kisebbs6gi tigyekben v6lem6nyt nyilvrlnit 6s
kapcsolatot 6pit ki a kisebbs6g szerveivel, segiti jogaik 6rv6nyesit6s6t.

(3) A k6pvisel6{esttilet el6 a szoci6lis bizottshg 6ltal benyfjtand6 el6te{eszt6sek a (2)
bekezd6s c)-e) 6s h) pontjaiban meghatarozott iigyek.
(4) A szoci6lis bizottshgra iltnthinott illland6, visszavon6sig 6rv6nyes 6truhrizott hat6skoroket
a szociiilis 6s gyermekv6delmi taryyl helyi rendeletek hat6rozz{kmeg.

V. A polg6rmester, az alpolg6rmeste4 a jegyz6
26.$

(1) A telepiil6s v6laszt6polgrirai - av6laszt6si t<irv6nyben el6irtak szerint - a polgrlrmestert
ktizvetleniilvillasztjikmeg. A megbizatds6t fti6ll6sban lStja el. A polgrirmester a k6pvisel6-
testiilet dont6sei szerint 6s saj6t rinkormrlnyzati jogkor6ben irrinltja a hivatalt.
(2) A polg6rmester ftibb feladatai:
a) az dnkorminyzat demokratikus mriktid6s6nek, sz6leskoni nyilvanoss6gilnak biztosithsa,
b) teleptil6sfejleszt6s, ktizszolg6ltat6sok szervezlse, abizottshgok v6lem6ny6nek figyelembe
v6tel6vel,
c) telepiil6si k6pvi sel6k, bizotts 6gok munkdj rinak segit6s e,

d) egytittmrikrid6s a t6rsadalmi szew ezetekkel,
e) kapcsolattart6s a nem onkorminyzati tev6kenys6getv6gz6 szervekkel, v6llalatokkal,
gazdashgi t 6rs as 6 gokk al, int6zmenyekkel.
(3) A polg6rmester 6llamigazgatflsi feladatait, hat6s6gi jogkrir6t kiil<in trirv6ny illlapitjameg.
(4) A polg6rmester t6voll6t6ben ir6sbeli felhatalmazhsaalapjin, illetve akadillyoztatdsa
eset6n az alpolg{rmestert a polgrirmester jogosultsilgai illetik meg.
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(5) A polgermester h6tftink6nt 8 6r6t6l 11.30 6r6ig fogad66rdttart a Polg6rmesteri
Hivatalban.

27. 5

(1) A k6pvisel6-testtilet - a saj6t tagjai kdztil a polg6rmester javaslatara, titkos szavazhssal a

k6pvisel6-testtilet megbizathsanak id6tartanina- a polgrlrmester helyettesit6s6re,
munk6j anak segit6s6re alpol g6rmestert v6laszt.
(2) Az alpolgrlrmester tarsadalmi megbizat6sban l6tja el feladatait. Az alpolgirmester a

po I g6rm ester iranlt6s 6v al l6tj a el fel ad atait.
(3\ Az alpolgrirmester csiitort<ikrink6nt 8-9 6ra k<izritt a Polgrirmesteri Hivatalban fogad66rit
tart.

A polg6rm ester, M alpol g6rmester helyettesit6se
28. $

A polg6rmesteri 6s alpolg6rmesteri tiszts6gek egydejri betoltetlens6ge, illetve tart6s
akadillyoztat6saeset6nazeljhrilsiszab6lyok:
(1) Ha a polg6rmesteri 6s az alpolgfurmesteri tiszts6g egyrdejtileg nincs betoltve, illetve
tart6san akadillyoztatva vannak tiszts6gtik ell6t6s6ban, ez esetben a K6pvisel6-testtilet
risszehiv6sfnak, vezet6s6nek a feladatait azlJgyrendiBizottshgelnrike l6tja el.
(2) Tart6s akadillyoztat6snak min6siil :

a) 30 napot meghalad6 betegs6g,
b) 30 napot meghalad6 fizet6s n6lktili szabadshg,
c) biintet6 vagy egyeb eljar6s miatti tiszts6gbcil val6 felfiiggeszt6s.

A jegyzd
2e.$

(1) A polg6rmester - pillyilzat alapjhnhathrozatlan idcire a jogszabilyban meg6llapitott
k6pesit6si k<ivetelm6nyeknek megfelel6 - jegyzotrLevezkt. A jegyzcii kinevez6s vezet6i
megbizflsnak min6siil, alkalmazni kell 16 akozszolgillati tisztvisel6kr6l s2616 torv6ny vezet6i
megbizisra vonatkoz6 rendelkez6seit.
(2) A jegyzt vezeti a polg6rmesteri hivatalt
a) gondoskodik az <inkorm6nyzat mrikod6s6vel kapcsolatos feladatok ell6t6s6r6l,
b) a hat6sk<ir6be tartoz6 iigyekben szabillyozza akiadmhnyozils rendj6t, gyakorolja a

munk6ltat6i jogokat a k6pvisel6-testi,ilet hivatalinak koztisztvisel6i tekintet6ben. A
kinevez6shez, felment6shez, jutalmazishoz a polgilrmester egyetlrtlse sziiks6ges.
(3) A jegyz6 szerdhnk6nt 8 6r6t61 1 1.30 6r6ig fogad66rifitart a Polg6rmesteri Hivatalban.

A polg6rmesteri hivatal
30. $

(1) A k6pvisel6-testtilet bels6 tagozodds n6lkiili egys6ges hivatalt hozl5tre - Saj6kaza
Polgilrmesteri Hivatal elnevez6ssel - az onkormrlnyzat mrikrid6s6vel, valamint a ktilon
trirv6nyben meghatfirozott 6llamigazgatdsi iigyek drint6sre val6 el6k6szit6s6vel 6s

v6grehaj tris 6val kapcsol ato s fel adatok ell6tris ara.
(2) A hivatal munkarendj6t, azigyf6lfogad6s rendj6t a k6pviselci-testtilet rendeletben
szab6lyozza.

YL Az onkormiinvzati rendeletalkot6s
:i.s

(1) A k6pviselci-testtilet rendeletet alkot a torv6ny 6ltal nem szabillyozott helyi t6rsadalmi
viszony rendez6s6re, valamint felhatalmaz6srira annak v6grehajt6sira. Az <inkorm6nyzati
rendelet a helyi kozhatalom gyakorl6s6nak megjelen6si form6j a, akozslgigazgathsi tertilet6n
6llampolgriri jogot, kotelezetts 6get iilapit meg.
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(2) Onkorm funyzati rendelet alkot6sSt kezdem6nyezheti:
a) a k6pvisel6-testiilet taga,
b) a k6pvi sel6-testtilet bizottshga,
c) a jegyz6.
(3) A rendeletalkot6sra iranyul6 inditvanyt a polgrirmesternek kell el6terjeszteni, aki
thjdkoztatja a testtiletet a kezdem6nyez6sr6l. A K6pvisel6-testtilet 6ll6st foglal a rendelet
sziiks6gess69616l, a rendelet el6k6szit6s6r61 6s annak m6dj6r6l. A testtilet meghatirozza az
el6k6szit6s menet6t, megbizzavalamely bizottsdgitvagy M el6k6szit6sre ktikin bizotts6got
hoz 16tre.

(4) A rendeletet a Polg6rmesteri Hivatal hirdetcit6bl6jintdrt6n6 kifiiggeszt6ssel kell
kihirdetni. A kihirdet6s id6pontja a kifiiggeszt6s napja.

VII. A tarsul6s
33.$

(1) A k6pvisel6-testiilet feladatainak hat6konyabb, c6lszenibb megoldrlsa 6rdek6ben
trirsuliisokban vehet r6szt.
(2) Az egyes tiirsul6sokban va16 egytittmrikodes r6szletes szab6lyait esetenk6nti
m e 96ll ap o d 6s tartalmazza.

VIII. Helyi ndpszavazhs 6s n6pi kezdem6nyez6s
34.$

A k6pvisel6-testtilet on61l6 rendeletben szabLlyozza a helyi n1pszavazds 6s n6pi
kezdem5nyez 6s rendj 6t.

lX. Az onkormdnyz at v agy ona
3s. $

A k6pvisel6-testtilet az onkorm6nyzatvagyongazdillkodilshval kapcsolatos r6szletes
szab6lyokat kiil<in rendeletben szabiiyozza.

Az onkorm inyzati gazdillko dhs szabilly ai
36. $

(1) A helyi <inkormiinyzat gazdillkod6sanak biztonsilgit6rt a k6pvisel6-testiilet, a gazdillkodhs
szab 6ly szer{is 6 g66rt a p o I grlrmester a fel el<i s.

(2) A gazdillkodilsra vonatkoz6 r6szletes el6ir6sokat a k<ilts6gvet6sr6l sz6l6 rendelet illlapitja
meg.
(3) A gazd6lkod6s belsri ellen6rz6s6t a k6pvisel6-testtilet bels6 ellen&z6si tarsul6s irtjan
biztositja.
(a) A kolts6gvet6si szervek bels6 ellen6rz6si tev6kenys6g6r6l sz6l6 19312003.(XI.26.)
Korm. rendelet szerinti bels6 ellenorzflsi feladatokat aKazincbarcika 6s Vonz6skorzete
Tobbc6hi Onkormrinyzati Kist6rs6gi Tiirsul6s Bels6 Ellen6rz6se l6tja el.

IX. Telepiil6si nemzetis6gi onkorm inyzat
37. $

(1) Saj6kaza kozs6gben az al6bbi, k<izvetleniil megv6lasztott helyi nernzetis6gi
rinkormrinlzat(ok) mrikodik:
a) roma.
(2) Anemzetis6gi cinkorm6nyzat k6pvisel6inek szirma: 4 f6
(3) A nemzetis6gi <inkormrinyzat jogait 6s k<itelezetts6geit a nemzetis6gek jogair6l sz6l6
2011. 6vi CLXXIX. t<irv6ny hatfurozza meg.
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38.$

(1) A teleptil6si <inkorminyzat Polg6rmesteri Hivatala a helyi nemzetis6gi rinkorm6nyzat
munk6jahoz az alilbbi segits6get nyfjtja:
a) elk6sziti az iil6sek meghiv6it 6s - ig6ny szerint -kipostinza a testiileti anyagokkal egytitt,
b) vezeti az ril6sekr6l a jegyzlkrinyvet,
c) I evelez6si 6s egy6b admini sztr6ci6 s tev6kenys 6giikb en kozremrikri dik,
d) a Polg6rmesteri Hivatal a helyi nemzetis6gi <inkormanyzat gazd6lkod6s6t segit6
tev6kenys6g6t ktilon egytittmrikod6si meg6llapod6sban ro gziti.
(2) Anemzetis6gi tinkorm6nyzat mrikod6s6re vonatkoz6 rlszletes szab6lyokat Szervezeti 6s
Mrikod6si Szabillyzatuk tartalmazza.

X. Zdr6 rendelkez6sek
3e. $

(I) Ez a rendelet 2015.6pri1is 1. napjan 16p hatdlyba.
(2) e rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejrileg hatillyhtveszi Saj6kazaKozs6g6nkormanyzat
K6pviselci-testtilet6nek Szewezeti 6s Mrik<id6siSzabillyzatar6lsz6l6 6/2013.(VII. 01.)
<inkormanyzati rendelete.

Sajokaza, 201 5. miircius 3 I .

Stefrin L6szl6
polg6rmester

Tor<ik Zsuzsatuta

Jegyzo

2. napirendi pont mestdrsvaldsa

Stefdn Lriszl6 poledrmester elmondja, a bizottsigok megtrlrgyaltrlk Saj6kaza Kozs6gi
dnkormdnyzat 2015.6vi kozbeszerz6si terv6t. Megk6ri, aPlnzlgyr Bizoffs6g eln<ik6t ismertesse
a bizottsilgok 6l I 6sp o n tj 6t a napirendi p onttal kap c so I atb an.

elmondja, mivel 201,5. 6vben egyelcire
a tervben felttintetett p6ly6zat szerepel, a tervet elfogadilsra javasoljrlk.

Stefin Lr[szl6 pole6rmester megk6rdezi, van-e valakinek tovdbbi k6rd6se, javaslata, a
Saj6kaza Kozs6gi dnkorm6nyzat 2015. 6vi kozbeszerzlsi tewlvel kapcsolatban? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a
Kozb eszerz6si terv elfo gad6s 11161.

Meg6llapitja, aszavn6skor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

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

Saj6kaza K<izs6g Onkorm6nyzatKqvisel6 - testtilete elfogadja Saj6kaza Kozs6g 2015.6vi
kozbeszerz6si terv6t, ahatinozati javaslat l. szimti mell6klet6ben foglaltaknak megfelel6en.
Tov6bb6 utasitja Stefrin Lhszlo polg6rmestert, hogy a20I5.6vi kozbeszerzlsi tervet Saj6kaza
K<izs6g honlapjrfur tegye kozze.

Felelds : Stef;ln L6szl6 polgiirmester
Hat6rid6: azonnal

t2015.6vi
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3. napirendi oont mestdrwaldsa

Stefin Liszl6 pole6rmester megk6rdezi Handa Gergelyt a Nonprofit Kft. igyvezet6j6t,
kivrln e sz6beli kieg6szit6ssel 61ni a Kft. 2015.6vi iizleti terv6vel kapcsolatban?

Handa Gereelv iiswezet6 is^zsat6 elmondja, a tegnapi bizotts6gi til6sen elhangzottak
fi gyelemb e v6tel6vel kie g6szitet te a 20 | 5 . 6vi iizleti terv6t :

- a telepiil6sen tobb hullad6ktrirol6k kihelyez6se, ar6giek fehijit6sa
- az L szhmu orvosi rendel6 mellett parkol6hely kialakit6sa.

Izs6 Pdl alpolsirmester hozzilsz6l, mar tavaly is be volt tervezve az iskolai aprit6ktarol6
felrijitrlsa, hogy szem6t 6s k6darabok ne keriilhessenek bele az apit6kba, mert ez ttinkre teszi
a kaz6nt. K6ri, hogy ezt 2015. 6vben val6sits6k meg. Elmondja, hogy a tegnapi bizotts6gi
i.il6sen Hegedrisn6 emlitette az 6rt6ktercmt6 munkrik v6gz6sdt. Szerinte ebben mozdulni kell!
Elmondja, hogy bizotts6gi iil6sen a kft. szakembereivel kapcsolatban is sz6 esett a:r61, hogy
nem toltik ki a munkaidejiiket. Szerinte ez a probl6ma ne hriz6djon 6vekig, att6l az embert6l,

aki nem akar dolgozni meg kell v6lni 6s fel kell venni m6s, megfelel6 szem6lyt.

Stefin Liszl6 poleirmester hozzhsz6l, 6rt6kteremt6s a mez6gazdasilgS foldutak
rendbet6tele, a buszmeg61l6k helyre6llit6sa, a meilogazdasdgi munkilk sor6n megtermelt
zolds6gf6l6k is, amelyet a gyerekek kapnak meg. K6s6bb, ha a konyha meg6piil,
alapanyaggal is ell6tjrik a fiildeken megtermelt zrilds6gekb6l. A szennyvizbevezet6s sor6n az

utak helyre6llit6sauthn az ritpadka helyre6llit6sa is fontos feladat lesz.

Dr. Czenke Antal teleniil6si k6pvisel6 javasolja, hogy vegy6k sziimba az onkorminyzati
ftildtertileteket, akit szakember segits6g6vel is. N6zz6k meg, hogy melyik foldtertilet mire
alkalmas. Tribb embert be lehetne vonni a foldmrivel6sbe, mert azt a klpzettseg n61ktili

emberek is el tudnak l6tni.

Handa Gerselv iisrryezet6 elmondja, amig az rij konyha nem 6piil meg, addig f6leg a

f6lias 6torban szeretne zolds6gf6l6ket termeltetni.

Stefdn Liszl6 polefrmester hozzhsz6l, azzal mir egy kicsit k6s6sben vannak, m6s

telepiil6sen az egynyhi vir6gok is ki vannak iiltetve.

Handa Gerselv iiswezet6 v|laszol, sok a megval6sitSsra vir6 munka, nem gy6zi a

feladatokat, nincs megfelel6 szakember. A vir6gok vis6rldsrihoztewet kellene k6sziteni.

Stef6n Lr[szl6 polsirmester villaszol, 6 mir adott ehhez megfelel6 tervet. Megk6rdezi, van-

e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Saj6kazai Nonprofit Kft. 2015.6vi iizleti terv6vel

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

k6pvisel6ket, szavazzanak a Nonprofit Kft. 2015. 6vi iizleti terv6nek elfogadhsfu6l az

elhangzott m6 do sitiis ok fi gyel emb e v6tel 6vel.
Meg6llapitj a, a szavz6skor 6 fii k6pvisel6 van jelen.

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

Saj6kaza Kdzs6g 6nkormrinyzat K6pvisel6 - testtilete elfogadj a a Saj6kazai Nonprofit Kft.
2015. 6vi iizleti terv6t.
Azitzleti terv a hat|rozat mell6klet6t k6pezi.
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Felel6s : Stefan Lilszl6 polgilrmester
Handa Gergely igyvezetl igazgat6

Hat6rid6: azonnal

4. napirendi oont mestdrevaldsa

Stefin Liszl6 poleirmester megk6rdezi Bakos Leheln6 megbizott int6zm6nyvezet6t, kivan
e a besz6mol6val kapcsolatban sz6beli kieg6szit6ssel 61ni.

Bakos Leheln6 mb. int6zm6nwezet6 villaszol, a tegnapi bizotts6gi til6sen megf{trgyaltilk a
beszilmol6t, nem kivrln kieg6szit6ssel 6lni.

Stefin Ldszl6 poleirmester megk6ri, Domb6vilri Srindorn6t aP&zrgy Bizotts6g elnok6t
mondja el a bizotts6g v6lem6ny6t a szakmai besz6mol6val kapcsolatosan.

v6laszol. a szakmai besziimol6t a

bizottsirg me gJLr gy alta 6 s el fo g ad 6sra j avas o lj a.

Stefin Lriszl6 polsirmester megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a

Csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat szakmai besz6mol6j6val kapcsolatban? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a

szakmai beszilmol6 elfo gad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

Saj6kaza K<izs6g Onkormanyzat Klpviselci - testtilete a Csaliidsegit6 6s Gyermekj6l6ti
Szolg6lat szakmai beszrimol6j 6t az el6terleszt6snek megfelel6en elfogadja.

Felel6s : Stef;ln Lhszl6 polgilrmester
B ako s Leheln6 me sbizott int6zm6nw ezet6

Hatririd6: azonnal

5. napirendi pont mestdrsvaldsa

Stefdn Lriszl6 poleirmester elmondja, az RNO r6sz6re irodak6nt 6tadott 6piilet kifest6se

megtort6nt. K6rtek sz6keket 6s asztalokat is, m6r hrisz darab sz6ket el6k6szitettek szilmukra.
A Jar6si Hivatalt6l visszakapott szfimitog6pek koztil is 2 darabot leltiir szerint iltadnak az

RNd r6sz6re. A RNd tagjai aktivak, lenyegesen jobban lehet veliik egyutt dolgozni, mint az

el6z6 vezet6ssel. Igyekszik min6l tribb munk6ba bevonni 6ket. K6ri a bizotts6gok v6lem6ny6t
az Egyiittmriko d6si Me g6llapod6ss al kapcsolatb an.

elmondja, a tegnapi bizottsilgi iil6sen is
me gfdr gy al6sra kertilt, a bizottshg el fo gad 6sra j avaso lj a.

Pisztor Jrizsef az tiwrendi Bizottsie elniike elmondja, az Egytittmrik6d6si Meg6llapod6s a

trirv6nyi el6ir6soknak megfelel6en k6sztilt el, az Ugyrendi Bizottshg is elfogad6sra javasolja

azt.

Stefin Ldszl6 noleirmester megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a

Saj6kazai Roma Nemzetis6gi dnkormrinyzattal megkotend6 Egytittmrikod6si
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Meg6llapod6ssal kapcsolatban? Meg6llapitja, tovdbbi
hangzott el. Megkeri a k6pvisel6ket, szavazzanak
elfogad6sar6l.
Megrillapitj a, a szavzilskor 6 fii k6pvisel6 van jelen.

k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
az Egyiittmrikrid6si Meg6llapod6s

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

elfoead6sir6l

Saj6kaza K<izs6g Onkormrinyzat K6pvisel6 - testtilete a Saj6kazai Roma Nemzetis6gi
Onkormrinyzattal kotendci Egytittmrikod6si meg6llapod6st az eloterjeszt6sben foglaltaknak
megfelel6en elfogadja. Felhatalmazza a polgitrmestert az Egytittmrikod6si Meg6llapod6s
aliiris6ra.
Az Egytittmrikdd6si Meg6l1apod6s a hatinozat mell6klet6t k6pezi.

Felel6s : Stefrin Lhszlo polgrlrmester
Hatrlrid6: azonnal

6. napirendi pont meetdrevaldsa

Stefdn Ldszl6 nolsfrmester iltadja a sz6t Trirok Zsuzsawra jegyz6nek, ismertesse a

rendeletm6dosit6s sziiks6gess6g6t.

Tiiriik Zsuzsanna iesvz6 elmondja, a helyi rendeletek el6k6szit6s6ben va16 tarsadalmi
r6szv6telrcil sz6l6 rendelet m6dosit6siira az&. van sziiks6g, mert a rendeletalkot6sban val6
t6rsadalmi r6szv6tel szabillyai bonyolultan voltak megfogalmazva. Figgetleniil a rendelet
t6fir6j6t6l, minden esetben ossze kellet hivni a szoci6lis kerekasztalt. Javasolja bevezetni,
hogy a rendelet tervezeteket a honlapon tegy6k kozze, enrton biztositanilk a t6rsadalmi
r6szv6teli lehet6s6get.

elmondja, a tegnapi bizotts6gi iil6sen a
bizottsdgok meglaryyaltik a rendelet m6dosit6siira vonatkoz6 javaslatot. Elfogad6sra,
javasoljil< azt.

Stefin Lrlszki nols{rmester meg!<erdezi van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a

IIl20l1.(X.09.) szimfi a helyi rendeletek el6k6szit6s6ben val6 t6rsadalmi r6szv6tek6l sz6l6
dnkormrinyzati rendelet m6dosit6s6val kapcsolatosan? Meg611apitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott rendelet
m6dosit6s elfo gad6srlr6l.
Meg6llapitja, aszavz6skor 6 f6 k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattalazalilbbi rendeletet alkotta:

rendelete a hehi rendeletek eliik6szftds6ben val6 tdrsadalmi r6szv6telr6l sz6l6

S aj6kaza Kozs6g Onkormanyzatanak K6pviselci-testtilete az Alaptorv 6ny 32. cikk ( 1 )
bekezd6s a) pontjdban foglalt eredeti jogalkot6i hat6skcir6ben 6s Magyarorsz6g helyi
dnkormrlnyzatair6l s26162011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13. $ (1) bekezd6s 1. pontj6ban 6s

megltatitrozott feladatkor6ben ellirva a helyi rendeletek el6k6szit6s6ben va16 trirsadalmi
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r6szv6telr6l s2616 lll20l1.(X. 09.) rinkormanyzati rendelet6t (tov6bbiakban: rendelet) az

al5bbiak szerint m6dositj a:

1.$

A rendelet 2. $ (3) az alitbbi pontokkal eg6sziil ki:
d) a hat6s6gi 6s kozszolg6ltat6si dij meg6llapit6sar6l,
e) az rinkorminyzat6s szervei szervezeti 6s mtik<id6si szab6lyaitmeghatirroz6,
f) a kozszo lgillati j o gviszonyb an 6116k munkav6gz6s6vel kapcsolato s,

g) a telepiil6si k6pvisel6k 6s bizotts6gi tagok tiszteletdijrir6l sz6l6

rinkormanyzati rendeletek tervezeteit. 
2. $

A rendelet 4. $-a hely6be az alilbbi rendelkez6s 16p:

(1) A trirsadalmi egyeztet6s form6i a kovetkez6k:
a) az onkorminyzathivatalos honlapjrin - www.sajokaza.hu - megadott el6rhet6s6gen

kereszttil biztositott v6lem6nyez6s (atov6bbiakban: 6ltalilnos egyeztet6s),

b) m6s szem6lyek, int6zm6nyek 6s szewezetek 6ltal tort6n6 k<jzvetlen egyeztetls (a

tov6bbiakban: ktizvetlen egyeztet6s).
(2) Az (1) bekezddsben meghatirozott egyeztet6si form6kon kiviil m6s forma is ig6nybe

vehet6 az egyeztet6s lefolytat i"sittoz.
3.$

A rendelet 5. $ ( 1 ) bekezd6se hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p :

(1) Altalanos egyeztet6sre minden rendelt eseteben sor kertil.
4.$

A rendelet az alilbbi 5/A. $-al eg6sziil ki:
(1) A honlapon megadott elektronikus levelez6si cimen brirki v6lem6nyt nyilvrinithat a
tiirsadalmi egyeztetlsre bocsft6s c6ljrib6l kozzdtetttewezetrll, koncepci6r6l.
(2) Akozzltetttewezeteket ak6zz6t6teltcil sz6mitott egy 6vig nem lehet a honlapr6l
elt6volitani.

5.$
Ez a rendelet a kihirdet6s6t k<ivet6 napon l6p hatSlyba 6s az aztkovetl napon hatillyht veszti.

Saj6kaza, 2015. marcius 3 1.

Stefan Lhszl6 Torok Zstzsanna
polg6rmester jegp6

7. napirendi pont mestdrwaldsa

Stefdn Liszkf poledrmestere elmondja, mtnt azt mar ttibben tudjak, hogy a Pincesoron

beszakadt az ut. Szerette volna oner6b61 megoldani a helyre6llit6st, de v6gtil m6gis rigy

dontott, hogy vis maior pillyinatot nyfjtson be az onkormanyzat a helyre6llit6sra. A
pillyinatbanazuthelyreilllithsina4.249.6T4 Ft nyerhet6 el, saj5t fon6s biztosit6sa sztiks6ges,

amely 548.386. Ft. A helyre6llit6snak felt6tele, hogy csak bhnyilszati tev6kenys6get folytat6

c6ggel lehet szerz6d6st kdtni. K6ri a k6pvisel6 testtrlet hozziljirulilsht a pillyhzat

benyrijt6sahoz 6s a kolts6gvet6sben a saj6t forr6s biztosit6sara. Megk6rdezivan-e valakinek

tov6bbi k6rd6se, javaslata a vis maior tilmogat6s beny0jt6s6val 6s a sztiks6ges riner6

biztosit6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem

hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott hatixozati javaslat

elfogad6s516l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatfurozatothoda:
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Saj6kaza Kozs6g dnkormrlnyzat K6pvisel6 - testtilete irgy hatarozott, hogy vis maior

trimogat6s cim6n timogat6si ig6nyt nyujt be a Beliigyminiszt6riumhoz.
A kiiresem6ny megnevez6se: pince-, partfal helyre6llit6s, rit helyreilllitils
Helye: Saj6kaza 683. hrsz.

Saj6kaza 730 hrsz.

A kiiresem6ny forr6stisszet6tele :

Mepnevez6s 2015.6v %
Saj6t fon6s (biztosit6si
osszes n6lktil)

s48386 11

Bizto sit6 krirt6rit6se
Esv6b forr6s
Vis maior tilmoeat6si
ie6nv

4249674 89

Forr6sok cisszesen 4798060 t00

A krirok helyre6llit6s6nak (krilts6gvet6s alapjrln) tewezett osszkdlts6ge 4798060 Ft, melSmek

fedezetlt az <inkormiin yzat nen tudj a b izto sitani.
A testtilet nyilatkozik a:r61, hogy a kiiresem6nnyel 6rintett rit a tulajdonhtk5pezi.
Akrlrosodottitazrinkorm6nyzatkotelez6feladatanakelliltilshtszolgillja.
A bek<ivetkezett k6resem6nnyel kapcsolatban az 6nkormilnyzat biztositrlssal nem

rendelkezik.
A k6pvisel6-testiilet a sajiit forr6s risszeg6t a2015.6vi kolts6gvet6s6ben biztositja.
Atesttiletf elhatalmazzaapolgirmestertaziglnybejelent6sbenffi t6sara.

Fe1e16s : Stefan Ldszl6 polg6rmester
Hat6ridci: azowral

A. napirenai oont meg

Stefdn Li.szlf polgfrmester javaslat6ban elmondja, hogy a Falugyiil6st mSjusban lenne

c6lszeni megtartani. Addigra a fehijitott orvosi rendelci is 6tad6sra kertl 6s a helyre6llit6si
munkak is megkezd6dn6nek szewryvizvezet6k ki6pit6se miatt felbontott utakon. Elmondja,
hogy a lakoss6g r6szer6l sok panasz lrkezlk a teleptil6sen 6tmen6 forgalom miatt. A Magyar
K<izuttal tfugyalt ez i.igyben, 6k a sebess6g korl6toz6 teblak kihelyez6s6ben l6tniik a

megolddst, de a szennyvizbervhin6s miatt szinte az eglsz telepiil6sen 30km/h t6b16k vannak

kit6ve. Megtudta, hogy az Ormossz6n Kft. a Fels6nyrir6don elci6llitott sz6nport szilllitja a

kazincbarcikai vasrit6llom6sra a teleptil6s beltertileti kozitjhn. K6rte az Ormosszen Kft.
iigyvezetrij6t, hogy felezzlkmeg a sz5lIit6st,6s Kurityan fel6 is k<izlekedjenek a teheraut6k,

nem tudja lesz-e ennek n6mi eredm6nye. Nem 16t megold6st erre a probl6mrira, mert azt 5 is

belfitja,hogy a gazdashgnak is mrikodni kell.

Izs6 Pdl alnolsirmester iavasolja, a lakoss6got akkor is tfijlkoztass6k a kialakult helyzetrfl,
ha nem tudj6k a probl6m6t megoldani, mert az biztos, hogy a poharak is mozognak a

szekr6nyben, ha egy-egy teheraut6 elhalad aziton. Nem besz6lve a nagy pon6l.

Stefrin Lr[szl6 noledrmester javasolja, hogy a falugyiil6s id6pontjanak meghatirozisilt
halassziik k6s6bbi id6pontra.
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A k6pvisel6-testiilet: az elhangzott javaslattal egyhangrilag egyet6rtett.

Inditvinvok i avaslatok meetirryalfsa

Domb6viri Sdndorn6 telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, a szennyvizbektitesnek van e
hatrirideje a lakoss6g r6szer6l?

Stefdn Liszl6 poleirmester villaszol. A kornyezetterhel6si dijat a beruhdzhs iltadhsilt kovet6

1 6v utrln kell bevezetni, de term6szetesen nem az a c6l, hogy a lakoss6got ad6kkal sfjtsuk. A
kivitelez6 szerint viszont kev6s a szewryviz, fokozni kellene ahir;i bekot6sek szhmi,/".

Harzs6 Boelirka teleniil6si k6pvisel6 megk6rdezi ahi.zi bekrit6sekkel kapcsolatban van e
jogi szem6ly, aklhez fordulhatnak a lakosok? Szem6lyes probl6m6ja, hogy aszomszldia nem

engedi meg, hogy ahinamogotti 50 cm-s r6szen bevezesse a szennyvizet.

Stefdn Lriszl6 noleirmester villaszol, szerinte csak iigyv6ddel lehet megoldani ezt az iigyet.

Heeediis Gdbor mb. int6zm6nwezet6 elmondja, maj6list szervez aKultirhin, (amelynek

programtervezetdt dtnyiljtja a kipvisel6-testillet tagiai szdmdra) Megk6rdezi a k6pvisel6-
testtilet tagtrai, nyrijtan6nak- e a progrzlm ktilts6geihez anyagi tilmogat6st?

Stefdn Liszl6 polefrmester elmondja, 6 egyszerien lezitrla ezt az i.igyet, iidvtizli a

kezdem6nyezlst, ha valaki onk6nt t6mogat6st nyfjt, abba6 nem sz6l bele. A Kulturhaz 2015.

6vi kolts6gvet6s6ben erre van fedezet.

Hesediis G6bor mb.. int6zm6nwezet6 elmondja a falunapra amiv6sz meghiv6s6t miel6bb
meg kell tenni, mert nem lesz szabad idcipont. Felsorolja a sz6ba kertilt mriv6szeket.

Javasolj a Takiics Nikolasz meghiv6s6t a 201 5. 6vi Falunap el6ad6j 6nak.

A Kdpvis el6 -te sttilet e ghangulag e gtetdrt a j avaslattal.

Stefin L6szl6 polefrmester elmondja, a LEADER Egyestiletben is projekt<itleteket kellett
adni. A S6lyom telepen 16v6 volt 6voda 6ptilet6ben binyamizeumot lehetne l6trehozni.

Pillyiaatot nyrijtottak be buszmeg6ll6kra is. Felmertilt egy t6ih z kialakit6sanak otlete is. A
Papszer riti volt 6voda 6piilet6ben pedig esetleg sz6ll6shelyeket, fitnesztermet lehetne

kialakitani, azudvaronpedig j6tsz6teret, szalonnasiit6 helyeket lehetne meg6piteni.

Stefin Lr[szl6 polsdrmester elmondja, lrkezett egy lakossiigi megkeres6s Ruszny6k Silndor,

Saj6kazaYirhgu, 15. szinn alatti lakos r6sz6rcil, amelyben tet6anyag 6s cser6p megv6srirklsft
k6ri. Javasolja, vegy6k szrlmba az ertlkesithet6 anyagokat 6s hirdess6k meg a lakoss6g fe16.

Megk6rdezi van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata Ruszny6k Srindor Saj6kaza, Vir6g u.

15. szirn alatti lakos tet6anyag v6sarl6si k6relm6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az

elhangzott j avaslat elfogad6srir6l.
Meg6llapitj a, a szavz6skor 6 fti k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozta'.

k6relm6vel kancsolatos diint6sr6l
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Saj6kaza Kozs6g dnkormanyzat Kepvisel6 - testiilete rigy hatirozotr, hogy Rusznyrik S6ndor

Saj6kaza, Vir6g u. 15. szitm alatti lakos tet6anyagvhsirlilsi k6relm6t elutasitja.

A mennyiben a feleslegess6 v6lt tetSanyag 6rt6kesit6sre kertil, az meghirdet6sre kertil a

lakoss6g kor6ben.

Hat5rid6 : folyamatosan
F elel6 s : Stefrln L6szl6 pol gilrmester

Stefin Lriszl6 poleirmester elmondja, szint6n ir6sban adta be k6relmet Dr. Mancza Istv6n
gy6gyszer6sz, hogy a gy6gyszertir el6tt 16v6, elburjinuott bokrokat az <jnkorminyzat
v6gassa ki, a kiv6gott faanyag fej6ben. Javasolja, a testtilet j6ruljon hozz6 a munk6latok
e1v6gz6s6hez a Nonprofit Kft. krizremrikod6s6vel. Megk6rdezi van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata Dr. Mancza Istviin diszpolgitr k6relm6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nenhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az

elhangzott j avaslat elfo gad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

ry 
6 igen egyhangri szavazattal az alilbbihathrozatothozta:

Saj6kaza Kozs6g Onkormrlnyzat Kepvisel6 - testtilete :frgy hatirozott, hogy Dr. Mancza
Istviin gy6gyszerdszrlszerehozziljird, hogy a Saj6kazai Nonprofit Kft. kozremiikcid6s6vel a

Saj6kaza, Kossuth u. 4. szitr:rr alatti gy6gyszertitr 6ptilete elcitti elburjfiruott bokrokat kiv6gja
a faapitlk k6szit 6s 6re alkalmas faany ag fej 6b en.

Hatrlrid6: azonnal
Felelcjs: Handa Gergely igyvezet6 igazgat6

Stef6n Liszl6 polefrmester elmondja, a R6mai Katolikus Egyhhz k6pviselet6ben kereste

meg a pl6brinos rir, hogy az egyhint6l krilcson kapott tertiletet,- amely a Papszer riti 6voda
udvar6ul szolg6lt-adj6k vissza az egyhin szitmfua.
Javasolja, miutiin az rij 6voda meg6piilt a teriiletre m6r nincs sztiks6g, a t6rk6p alapjhn
rlllitsak vissza a kerit6st az eredeti nyomvonalra. Megk6rdezi van-e valakinek tov6bbi
k6rddse, javaslata a tertilet visszaad6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nerrr hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott
j avaslat elfo gaddsrir6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

Rri mai Katolikus E evh6zt6l kii lcsiinkap ott teriilet visszaadisrirril

Saj6kaza Kozs6g Onkormrinyzat K6pvise16 - testtilete :6gy hatitrozott, hogy a Papszer riti
6voda udvarrlnak b6vit6s6re a R6mai Katolikus Egyhazt6l k<ilcson kapott tertilet visszaadja
azBgyhaz szimftra. A t6rk6p alapjan a kerit6st az eredeti nyomvonaka fillitja vissza.

Hatind6: azonnal
Felel6s : Stefrln Lhszl6 polgilrmester
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Stefi[n Liszl6 polsdrmester elmondja, hogy az orvosi rendel6 6ptilet6be, ha szeretn6nek
iaszt6t beszerelni, most kellene a falba a vezet6keket behelyezni, mert a k6s6bbiekben csak
falon kiviili szerel6sre lesz lehet6s6g. Javasolja legal6bb a v6d6n6i szolg6lathoz avezetlkek
beszerel6s6t. Megk6rdezi van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a riaszt6 ki6pit6s6vel
kapcsolatosan? Meg6IIapitja, tovSbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6ket,szavazzanakazelhangzott javaslatelfogad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

6 i gen e gyhangu szav azattal az alilbbi hat6r o zatot hozta:

dtint6s16l

Saj6kaza Kozs6g dnkormrinyzat K6pvise16 - testrilete irgy hatirozott, hogy a Saj6kaza Pet6fi
u. 5-7 szitm alatti ingatlanon irjje6piilt orvosi rendeki 6s v6d6n6i szolg6lat 6piilet6be anaszt6
beszerel6s6hez sztiks6ges vezet6krendszer ki6pit6s6he z hozzijirul.
A sztiks6ges plnzeszkozt a 2015.6ves k<ilts6gvet6sben biztositja.
Hatrlrid6: azorrrtal
Felel6s : Stef6n Liszl6 polg6rmester

Stef6n Lrlszkf polqdrmester elmondja, hogy az MVH r6sz6r6l virhat6an meg fog jelenni
olyan p6ly6zati, kiir6s, ahol falubuszra, szemllyaut6ra, terepjirora lehet pillyiuni. 2013.-ban
volt milr ilyen lehet6s6g, sajnos akkor lemaradtak r6la, nem sikeriilt beadni a piiyinatot.
Most javasolja ennek bead6sit
Szerinte j6 lenne, ha a Polgilrcir Egyestilet is nyrijtana be piiyazatot. A kamerarendszer
ki6piilt, ha sikeriilne egy gepjimiivetpilyi"z,at ritjrln elnyernitik jelent6sen n6ne az egyesiilet
infrastruktur6ja.
Megkereste 6t a S6lyom Telep Krizhasznri Egyestilet k6pviselcije, RusznySk Istviin azzal a
k6r6ssel, hogy ,,Timogat6 nyllatkozatot" irjon al6, hogy az egyesiilet is benyrijthassa
p 6ly inatht a g5pjhrmiir e.

2013.-ban 6 nem irta al6 ezt a dokumentumot azert,hogy az <inkorminyzat nagyobb es6llyel
p6lyazhasson, de akkor is volt olyan telepiil6s, ahol tobb g6pjrlrmrivet is nyertek.

A napirend tdrgyaldsdn rdszt vett Rusznydk Istvdn a S1lyom Telep Kozhasznil Egtesillet
elndke.

Harzs6 Boelirka telentil6si k6pvisel6 meg!<erdezi, hany gyermeket 6int az egyesiilet
tev6kenys6ge?

vilIaszol, 30
gyermeket 6int a tev6kenys6guk. A kolts6geket r6szben pillyiuati p6rzb6l, r6szben saj6t
fon6sb6l tudj6k biztositani. Apillyinat ciklikuss6ga kicsit neheziti a mtikod6st. Az egyesiilet
az Onkorminyzatt6l soha nem k6rt trimogat6st, csak ,,Tiimogat6i nyilatkozatot" k6r, hogy
beadhassilk a pillyinatot.

Stefin Liszl6 noledrmester elmondja, m6g aphlyhzat kiir6srlnak nincs pontos id6pontja, de
k6ri a testiiletet a dont6st hozzikmeg mindh6rom esetre vonatkoz6lag.
Azt is meg kellene vizsg6lni, hogy az tinkorminyzatpillyinzon, vagy kedvez6bb lenne,ha a
Nonprofit Kft. nyfjtandbe a pilIyinatot. Javasolja, hogy a pSlyazat benffit6srir6l hozzanak
dtint6st, mert az onkorm6nyzatnak egy mikrobuszra lenne sztiks6ge. Megk6rdezi van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata az MYH 6ltal kiir6sra kertil<i glpjixmn pilyazat
benyfijtisdval kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6srlr6l.
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Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 kepvisel6 van jelen.

6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatfuozatothozta:

Saj6kaza Krizs6g dnkormanyzatinak K6pvisel6- testiilete pillyinatot kivan beny(rjtani az

Eur6pai Mezlgazdas6gi Vid6kfejleszt6si Alapb6l nyfjtand6, a vid6ki gazdasilg 6s a lakoss6g

szimfira nyfjtott alapszolgilltat6sok fejleszt6s6re, mikrobuszbeszerz6s5re.

Ap6lyaz6 Saj6kaza Kdzs6g dnkormrinyzatKfipvtsel6-testtilete nyilatkozik, hogy a g6pj6rmti

beszerzlslvel Saj6kaza kdzs6gben a kozleked6si szolgfltatils fejleszt6s6t kivrinjrik javitani.
A kepvisel6-testtilet nyilatkozik, hogy apillyinathoz sziiks6ges tinr6szt (AFA) vfllalja.

Egyidejrileg felhatalmazza Stefin Lhszlo polg6rmestert, hogy a pLlyinat kiir6s6t ktivet6en a

benyrij trisrihoz sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatirid6 : a pillyiuat kiir6sa ttin azonrtal
Felelds : Stefan Lilszl6 polg6rmester

Stefin Liszl6 polsfrmester javasolja, a Saj6kazai Polgar6r Egyesiilet thmogatfsht is, k6ri a

testtilet j6vrihagy6sht, miszerint alfuirhatja a T6mogat6 Nyilatkozatot. Megk6rdezi van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a Saj6kazai Polgrir6r Egyesiilet Trimogat6
nyilatkozatinak alfuirhsilval kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s

nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

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

S a i 6 kazai Poleir6r E wesiilet T 6mo eat6 nvilatkozathnak akiirdsir6 I

Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzatfunak K6pvisel6- testtilete felhatalmazza a polgilrmestert,

hogy a Saj6kazai Polg6rcir Egyesiilet szhmhra gdpjfumii beszerz6sre beadand6 pitlytaathoz a

,,T6mogat6 Nyilatkozat" -ot al6iqa.

Hatriridci: azonnal
Felel6s Stefan Linzlo polg6rmester

Stefin Liszl6 poledrmester javasolja, a Saj6kazai Polgar6r Egyesiilet t6mogat6siit is, k6ri a

testtilet j6vrihagy6silt, miszeint al6irhatja a Tiimogat6 Nyilatkozatot. Megk6rdezi van-e

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a Saj6kazai Polgar6r Egyesiilet T6mogat6

nyilatkozatinak al6irds6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s

nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6srlr6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihathrozatothozta'.
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Saj6kaza Ktizs6g Onkormiinyzatrinak K6pvisel6- testiilete felhatalmazza a polgfurmestert,
hogy a S6lyom Telep Ktizhasznri Egyestilet szimfttra g(,pjirrmii beszerzlsre beadand6
pfilyinathoza,,Ttmrogat6Nylatkozat"-otal6ir1a.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s Stef6n Liszl6 polg6rmester

Izs6 P6l alpoledrmester elmondja, az ut6bbi 6vekben sokszor esett mar sz6 az
onkormanyzat 6s a lakoss6g kdzotti kommunik6ci6r6l. V6lem6nyek voltak, de konkret
l6pesek nem tort6ntek. A k6pvisel6-testtilet til6s6r6l k6sztilt televizi6s kozvetit6sek nem
voltak 6lvezhet6k. Az a v6lem6nye, hogy a polg6rmester egy r<ivid tSj6koztatilst adjon a
testtileti til6sekr6l, illetve a megtett int6zked6sekr6l. Ugy gondolja, erre a lakossilg r6sz6r5l
lenne ig6ny.

szol, az ut6bbi.hetekben ezt val6ban nem tudta megtenni,
vezet6j6vel. Ot tcibbsz<ir megkereste m6r L6vai Akos a

kulturhazb6l, de 6 nem 6rt 16. Sajnos a k6p 6s hangmin6s6gben mindeddig nem sikertilt
pozitiv villtozilst el6mi. A Parisat Kft. - hez ment lev6l az elmrilt 6vben, de a lev6lre nem is
v6laszoltak. Megk6ri Hegedris G6bor megbizott int6zm6nyvezet6t, adjon javaslatot, arra,
hogy a lakossdgot milyen form6ban lehetne el6rni.

Heeedffs Gdbor mb. int6zm6nwezet6 villaszol,6k v6llalj6k az osszeiilitdst, amennyrben
kapnak anyagot hozz6.

Stefin Lr[szl6 polsdrmester javasolja, bizzifi< meg a Radv6nszky B6la Kulturhrlz 6s

Konyvtar vezet6j6t, a krivetkez6 testtileti iil6sre terjesszen be terveket 6s javaslatokat a
lakoss6g min6l sz6lesebb korben val6 t6j6koztatdsiitoz. Megk6rdezi van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata a lakoss6gi tdj1koztat6 kidolgoz6s6val kapcsolatosan? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az
elhangzott javas I at el fo g adSs 1116 1.

Meg6llapitj a, a szavazdskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozta:

lka

Saj6kaza K
Radv6nszky

Onkormrinyzatinak K6pvisel6- testtilete megbizza Hegedris GSbort a
61a Kultrirhin 6s Konyvt6r mb. vezet6j6t, hogy a lakossSg thjekoztatisfura

terjesszen be vaslatokat a k6pvisel6-testtilet soron kdvetkez6 munkaterv szerinti iil6s6re.

Hat6rid6: munkaterv szerinti iil6s
Felelcis: H lis G6bor mb. int6zm1nwezet6

javasolja, hogy a k6bor ebek befog6srir6l
onkorman

hozzhsz6l, borzaszt6 6llapotok uralkodnak, trimegesen
kis6rik az i l6s gyerekeket a kutyiik

villaszol, 1 0 kutya elszilllitdsa kb. k$tszinezer forintba kertil.
a k6pvisel6-testtilet megbizza 6t ezzel a feladattal, 6 megrendeli az ozdi

az

Amennyiben
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gyepmestertll a szolgilltat6st. Megk6rdezi van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a k6bor
ebek befog6sanak megrendel6s6vel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisekiket, szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogad6s616l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

k6bor ebek befoeisdnak meerendel6s6r6l

Saj6kaza Kozs6g Onkormrlnyzatinak Kepvisel6- testiilete megbizza a polgdrmestert, hogy a
k6bor ebek befog6s6t rendelje meg az illet6kes gyepmesteri szolg6ltat6t6l. A szolg6ltat6s
kolts6g6t a k6pvisel6-testtilet a kolts6gvet6s6ben biztositja.
Ennek fedezetere a tobbletbev6telek szolg6lnak, 6s az ellirinyzat rendez6s6re a
k6s6bbiekben, a kolts6gvet6si rendelet m6dosit6s6val tdrt6nik int6zked6s.
Hatrlrid6: azonnal
Felel6s : Stef6n Liszl6 polg6rmester

Izs6 P6l alpoledrmester elmondja, hogy a portiljan valamit ado gazda a lomj6t hiltrateszi, a
Polg6rmesteri Hivatal udvar6n pedig a lom elcil virit. Sajnos mhr a Nonprofit Kft.
igyvezet6je mar elment, eztneki szerette volna elmondani.

Stefdn Ltszlti poledrmester vilaszol, val6ban az igyvezet6nek kellett volna elmondani,
mert 6 mir sz6lt a mikrobuszmiatt is, hogy mossiik le, mert a sir tafija 6ssze.

Izstf Pril alnolsirmester elmondja, hogy az iskola krirbekerit6s6t is szerctnf, ha
megval6sulna, mert att6ltart, el6bb-ut6bb baj lesz abb6l, hogy azint1zm6ny udvara nyitott.

Stefin Leiszl6 poledrmester villaszol, a kast6ly fehijit6sara pLlyinat van benyfjtva, addig
mbg az le nem zfrul szennte nem 6rdemes a kerit6s epit6s6be belefogni. T|jekoztatja a
testtiletet, hogy a Polgirmesteri Hivatal 6s az orvosi rendel6 6piilet6nek
akad6lymentesit6s6vel kapcsolatos pSlyinat 5 6ves ellen6rz6se tort6nt meg. Voltak
hirinyoss6gok 6s vit6s k6rd6sek, de rem6li az ellen6rz6s kovetkezmlnyek n6lktil le fog
zilrulni.

Stefdn Lr{szl6 poleirmester Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,

kieg6szit6se az elhangzottal<kal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvriny
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a k6pviselci - testiilet iil6s6t bezhqa.

Kmf.

-Kl
Harad Bogldrka
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