
JEGYZOKONYV

K6sziilt: Saj6kaza Kozs6gi Onkormrinyzat k6pvisel6-testiilet6nek 2015. 6prilis h6 17. napjrin
megtartott rendkivtili nllt iil6s6nil

Az iil6s helve: Polgilrmesteri Hivatal Tanicskoz6 terme

Jelen vannak:
Stefrin Ldszl6 polgilrmester
Izs6 P6l alpolgilrmester
Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviseki
Harzso Bogl6rka teleptil6si k6pviselci
Solt6sz Lajosn6 teleptil6si k6pvisel6
Pdsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6

Az iil6sr6l tfvol maradt:
Domb6v6ri Srlndorn6 telepiil6si k6pvisel6

Meehivottk6nt ielen van:
Tcirok Zsuzs anna j e gyz6
Hegediis G6bor mb.int.vez. Kulturhaz
Vriradi M6rton RNd ehok
Budai Zolthnn| j e gy z1konyvv ezet6

Stefin Ldszl6 poledrmester tisztelettel kriszonti az i.i16sen megjelenteket, meg6llapitja, a
k6pvisel6-testtilet hathrozatkfpes, mivel a torv6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pvisel6b6l 6 f6
jelen van. Javaslatot tesz Solt6sz Lajosn6 6s Harzs6 Boglilrka telepiil6si k6pviselci
jegyz1konyv hitelesit6nek tort6nci kijel6l6s6re, megk6rdezi 6ket, v6llaljrik-e a jegyz6konyv
hitel esit6 i me gbizist?

kijelentik, megbiz6suk eset6n
vhllaljhk a feladatot.

Steffn Liszl6 poledrmester megk6ri a jelenl6vriket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Solt6sz Lajosn6 telepril6si k6pvisel6 jegyz6konyv hitelesit6 megbizhshval?

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz r6szt a
szavazhsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fti nem szavazott szavazattal Solt6sz Lajosn6 telepril6si
kepvi sel6 j egyz6kcinyv hitelesit6nek kij elcili.

Stefiin Lr[szl6 poledrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr61, hogy egyet6rtenek-e
Harzs6 Boglarka telepiil6si k6pvisel6 jegyzlkonyv hitelesit6 megbizhshval?

Harzs6 Boel6rka telepiil6si k6nvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazilsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, I f6 nem szavazott szavazattal Harzs6 Boglirka telepiil6si
k6pvisel6t j egyzflkonyv hitelesitcinek kijekili.

Stefi[n Lfszl6 polefrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Meg$erdezi, van-e valakinek tovribbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal



kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az i.i16s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srira. Megk6ri a
k6pvisel6k et, szavMzanak az ismertetett napirend elfogaddsrir6l.
Megdrllapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

tdrryalt napirendi pontokkal:

l. Felhatalmazhs megad6sa ,,Fel nem r6hat6s6gi jegyz6k<inyv" alfuirhsira
Ea.: Stefin L6szl6 polgfrmester

Inditvrlnyok, j avaslatok

I. nanirendi pont mestdrwaldsa

Stefin Lr[szl6 poledrmester elmondja, tegnap mindenkinek kiktildt6k e-mailben a testiileti
til6s anyag6t, ennek ellen6re felolvassa az el6ter'1eszt6st, majd a ,,Fel nem r6hat6srigi
jegyz6ktinyv" szoveglt (1. sz. mell6klet). Elmondja, a kooperSci6s til6sen megbesz6lt6k,
hogy a kivitelez6vel 6s a projektmenedzserrel kciz<isen keresik fel a Kozremiikod6
Szewezetet a vit6s k6rd6sek tisztilzhsa 6rdek6ben. Mivel akivitelez6 hib6jan kivtili ok miatt
tort6nt hat6rid6 csrisz6sa. Javasolja, hogy a testtilet adjon felhatalmazhst szimira, hogy
al6irhassa a ,,Fel nem r6hat6silgi jeg5rz6konyvet". Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, a jegyzlkonyv al6irils6val kapcsolatban? Megrlllapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselSket, szavazzanak a javaslat
elfogad6s1116l.

Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fd k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alibbihat|rozatothozza:

Sajokaza Kozs6g Onkormrlnyzat K6pvisel6 - testtilete felhatalmazza a polg6rmestert a
KEOP-I .2.8110-2010-0054 azonosit6sz|rni," Saj6kaza krizs6g Szerrryviz elvezet6s- 6s
tisztit6s rfurgyu projekthez kapcsol6d6 ,,Fel nem r6hat6s6gi jegyz6k<inyv" allitSshra az
el6terj eszt6snek megfelel6en.

Felel6s : Stef6n Lilszl6 polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

Indftvdnvok. iavaslstok mestdrsvaldsa

Stefdn Lr[szki poledrmester javasolja, hogy a Radviinszky B6la Kulturh6z 6s Konyvtiir
igazgat6i 6ll6sirabeerkezett pillyiuat v6lem6nyezlsere szak&6i bizottsilgot kell l6trehozni.
Bizotts6gi tagnak az Igazgat6si 6s Kisebbs6gi Bizotts6g tagSait: Solt6sz Lajosn6t, Phsztor
J6zsefet, Lakatos Gibort, 6s Saj6 Attll t a Magyar N6pmrivel6k Egyesiilet6nek Orszdgos
elntik6t javasolja felk6rni. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Szakmai
Bizottsilg tagjaival kapcsolatban? Megrillapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a Szakmai Bizotts6g tagjainak
elfogadrlsar6l.



Meg6llapitj a, a szavaziiskor 6 fci k6pviselci van jelen.

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

Sajokaza a B6la Kultrirh 6z esKonyvtdr i, 6bbiakat k6ri fel:1.) Sol si Bizottsiig taglait2.) Saj6 Attila - Magyar N6pmrivel6k Egyesrilet6nek orszdgos elncik6t

Felelcis : Stefrln Lilszlo polg6rmester
Hatriridci : 6rtesit6sre azonnal

Steffn L{szlri pole{rmester elmondja, a bekciteseit vegz6Metr6szer Kft. k6rte, hogy az eszkoz<jk tfrol|
J,u:1'9lju,. hogy azonkorrn5nyz at udvarln inj T#"i#rtTt"lAfal ho 6ron a Kft,. szarnna. Megk6rdezi, van_e valakine e, javaslata, aMetr6szer Kft. helyis6gb6rlet k6ielm6vel kapcsolatban? v6bbi k6rd6s,javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk5ri a k6pviselci az elhangzottj avaslat elfo gadrisiir6l.
Megillapitja, a szavaziiskor 6 fti k6pviselci van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alit'jbihathtozatothozza:

dnkormrlnyzat Kepvisel6 _ testiilete rigy
jelenleg iiresen 6llb 24 mr_"s zarnitO

csrijtja havi 10.000 Ft+Ap4 6rorr.

Hatirrd6: azonnal
Felel6 s : Stefiin Liszlo polgilrmester

drintritt, hogy a Polgiirmesteri
helyis6get a Metr6szer Kft.

Kmf.

vrlradi Mrlrton RNo elnii.k elmondja, hogy a s6lyom telepen egyre rosszabbak az utak. Aszernyvizberuhdzis sorfn felbontott utakat a kivitelez6 nem allitja megfelelcie" rr"rvr.. 
^ot

miir tcibbszor szem6lyesen is megkerest6k az illetekeseket.

Stefiin Lr{szki pole4rmester viiaszol, m6g a mai napon e-mailben ci is jelezni fogja akivitelezci fel6 a probl6miit.
an-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szitese az elhangzottakkal
Megrillapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvriny javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el,
- testrilet iil6s6t bezfuia.
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