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k6pvisel6-testtilet
tisztelettel k<isz<inti az til6sen megjelenteket, megiillapitja, a
res, mivel a t6rv6nyesen megv6lasztott 7 fti k6pvisel6b6l 5 fti

jelen van. Dr. e Antal telepiil6si k6pvisel6 6s Izs6 Prll alpolg6rmester, jelezt6k, hogy
k6s6bb tudnak i i. Javaslatot tesz Domb6v6ri Srlndorn6 6s P6sztor J6zsef teleptil6si
k6pvisel6 j yv hitelesit6nek trirt6n6 kijelol6s6re, meg!<6rd,ezi 6ket, villlaljik-e a

6imegbizfust?jegyzcikonyv hiteles

kijelentik, megbiz6suk
eset6n v6llaljrlk a fel

megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Domb6vriri Sando tel epiil 6si k6pvi s el 6 j e gyz6 kdnyv hitel es it6 me gbizSshv al?

rl 6rintetts6get jelent be, k<izli, nem vesz r6szt a
szavazhsban.

4 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Domb6viiri Srindorn6 telepiil6si
k6pvisel ci j egyzcikrin hitelesitcinek kij el<ili.

S

P6sztor J6zsef teleoii
ster megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
k6pvisel6 j egyz6kcinyv hitelesit 6 megbizfusdval?

6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz rlszt a
szavazisban.

A 4 igen, 1 fci nem szavazott szavazattal Phsztor
k6pvisel6tj hitelesitcinek kij elcili.

J6zsef telepiil6si



Napirend:

Megk6rdezi, van-e
kapcsolatosan?
kapcsolatosan nem
k6pvisel6ket, sza\ az ismertetett napirend elfogad6srir6l.
Meg6llapitj a, a sza 5 fb k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazatlal az al6bbinapirendet hagyla j6v6:

A I

drmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi
valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi
Lapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi
rgzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srira.

pontokat.
pontokkal
pontjaival
Megk6ri a

zai P olg6r 6r E gye siilet b e szr[mo l6j a a 20 r 4 . 6vben v 6 gzett munkdrj rir6l
Gacsal Liszl6 elniik

:eteknek adhat6 t6mogat6ssal kapcsolatos d6nt6sek m,eghozatala
Lfiszl6 polgfrmester

aza Klzsdgi Onkormrinyz at 2074 . 6vi K6ltsdgvet6s6nek vdgrehaj kisrir6l
jelent6s elfogad6sa
Stefdn L6szl6 polgirmester

6vi bels6 ellen6rz6sekrol k6sziilt 6ves dsszefoglal6 jelent6s megtargyal6sa
Tiiriik Zsuzsanna jegyzf

javaslatok

r B6la Kulturh6z 6s Konyvt6r int6nn6nyvezet6i 6ll6shelyre
p6lydzat elbin{l6sa

Stefdn Lhszl6 polgirmester

<inkormrinyzati hat6s6gi tigyben
: Tiiriik Zsuzsanna iegz6

ismerteti a k6t iil6s kdzritt t6rt6nt int6zkeddseket:
Kast6ly munkatertilet 6taddsamegt6rt6nt,
etis6gi Onkormrlnyzatrlszdre a k?t darab sz6mit6gep, irodili eszk6z6k

Zirtnl6s:

A Rad
A Roma N
6s sz6kek
a hivatal
Dr. Mancza
aprit6k k6szi
A
kertilt sor.

Felk6ri Gacsal
Egyesiilet 2014.6vim i616l.

elmondja,

keriilt, megtdrt6nt az intemet bek<itdse is. Az futadott eszk<izdkr<il

r gy6gyszerdsz r6sz6re a fa kiv6g6sa megt6rt6nt, a liiv6gott f6t
felhaszn6lta a Nonprofit Kft.

szolgiitatils megrendeldse megtdrt6nt, de m6g azebek befog6siira nem

neqter elmondja, az erlteqeszt6st ir6sban a k6pvisel6k rnegkaptrlk.
a Saj6kazai Polgar6r Egyesiilet elnrik6t, tartsa meg beszii^otoiit *

az egyesiilet z616
kivrinja zur egyesiilettaggyiil6s6n az elnriki tiszts6gr6l. bb 5 6vben miir nem



elnoki tiszts6g6t , mivel egy kisebb c6gnek megfelel6 adminisztriici6val jfu ez a
munka. Megig6ri, 6vig m6g segiteni fogtra az rij eln<ik munk6j6t. Elmondja, az egyesiilet
lftszitma erciteli csdkkent, elkoltriztek, nyugdijasok kil6ptek. A teleptil6s polgrirainak
6rdektelens6ge rhn ja a b6lyeg6t a tagtoborzhsra is. Szakmai feladatokban szerepel, hogy
tagtoborz6st lebonyolitani. Szeretne felm6r6st is v6gezni, amelyben arra k# a
v6Iaszt, hogy mi a elviir6sa a Polgrir6rs6ggel szemben?
A fti problern6t l6tja, hogy a torv6ny biintetlen el66letet ir el6, a fedhetetlen el66lehi
embereket vrlrnak ent. Ezek az emberek pedig dolgozni jdmak, a nyugdijasokb6l pedig

keveset fidnakaz berek a polgilr6rs 6916l.

hozz6sz6l, ez igy nern igaz, mindig tologattdk az
iddpontot.

, nincs fudom6sa a lemond6silr6l, pontosan mikor jiir
leazot6v?Afi egy ev betanit6sra akkor lenne sztiks6g, ha az rij elnrik erre ig6nyt

kapcsolatban az a v6lem6nye, hogy azt az rij vezet6s6gnek kellene
l5tszimmal nem mriko dhet hat6ko ny an az e gye siil et.

tartana. A
megtenni. Ilyen
Megk6rdezi, a glpj p 6ly fnat b enyrij t6s a m e gt6rt6nt- e ? B izto si tj a a P olgitr6r E gye stil etet,
hogy a gfuj|rmii
k<ilts6geiben besegi
Polgrircir Egyesi,ilet

pillyi";,at pozitiv elbirSlilsa eset6n az onkormiinyzat a fenntartiisi
A t6rfigyelci kamer6val kapcsolatban azt az informici6t kapta, hogy a

v6gezhet megfigyel6st, nincs ft jogi lehet6s6g. Ezt a feladatot csak
ktiztertilet felti v5gezhet. Jelenleg, folynak a t6rgyal6sok, mivel ot komyezl
teleptil6ssel egytitt ezt a feladatot me gval6 sitani.
A Polg6r6r besz6mol6j 6t szeinte ki kellene eg6sziteni egy olyan terwel, amely a
jov6re n6zve tarta elk6pzel6sek et, igy nem tudj a elfogadni.

al vfllaszol, szakmai terv k6sziilt. Az
elmrilt hrisz 6vben tett a teleptil6s6rt, nagyon tudna ciriilni, ha lenne m6s is, aki legal6bb
annyt tett volna,

hozz6sz6l, a probl6milkat mindenki tudja sorolni,
szerinte is ki kell a l6t eg6sziteni. Az elmrilt id6szakot kellett volna tafialmaznia nem
pedigaterveket.Oi csak reszben tudja elfogadni.

meg$erdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a
Saj6kazai Polgrir6r gyesiilet 201 4. 6vi besziimol6j 6val kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, t6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a
beszrlmol6 el
Megdllapitja, asza 5 f6 k6pvisel6 van jelen.

A 2 igen -1 nem- 2 - tart6zkodfssal, szavazattal az alihbi hatirozatot
hozza;

14.6vi

kifogytak. Jelenleg
ki6pit6se segits6get

Saj6kaza K<izs6g
6vi beszilmol6j6t
elmrilt id6szakban

n6hriny 6r6s jar6r szolg6latok vannak. A t6rfigyel6 kamerarendszer
jelent, de ez sem teljes koni. Elmondja, m6diatilmogat6st nem kapott,

rmdnyzat K6pvisel6 - testiilete aSajokaza Polgrlr6r Egyesiilet 2014.
fogadja el. A K6pvisel6-testtilet k6ri a besz6mol6 kieg6szit6s6t az

tev6kenysegr6l.

testtileti iil6s( 201 5.06.3 1.)
Felel6s: Gacsal L6sz Polgar6r Egyesiilet elnoke



Izs6 Pdl alpolgdrme r megdrkezett a terembe.

elmondja, az irhsos anyagot mindenki megkapta. Felk6ri
r ugyrendi Bizottsdg elnrjk6nek 6s Domb6vrlri Silndornlt a plnzagyr
6koztas siik a k6pvis el<i -testtiletet a napirendi ponttal kapcsolatb an.

val6s6ggal, 6s ko
beszilmol6t.

2.

P6sztor J6zsefrrek
Bizotts6g elnok6t,

<isszeg6vel, nem fel
nem. viszont m6s k
titmosatiLsfit.

az elszhmol6st ko

elmondja, hogy a
m6s k<ilts6gvet6si

hozz[fizi: a 2014.6vi tervet elncik rir vesse rissze a
[i16sre k6szitse el M eddigi tev6kenys6gr6l sz6l6

kezdik meg. Mivel nem tudnak elszrlmolni a tavalyi t6mogat6s
nek meg a p6ly6zati felt6teleknek, ez6rt a bizottsfug ebb6l az alapb6l

i t6tel terh6re, az elszitmol6st kovetcien, javasolj a az egyesilet

eI kizdq a az ri nkorm iny zat trlmo gat6s 6t, a bizottsilg j avaso lj a,
I kapjon az RNd t6mogat6st.

a 3 I 201 0.(II. I 7. ) sz6mir rendeletb6l felolvassa
a Civil szervezetek
T6telesen felsorolja

al kapcsolatos felt6teleket,
belrkezettpillyinatokat:

a tavalyi 6vben nem kapott tdmogatirst, az idei 6vben 690 ezer
forintot k6r. arrtat1r Sajnoks6g kolts6geire. A beadott pSryinank a rendeletben foglaltaknak

j avasolj a az egyestilet t6mo gatilsifi .megfelel, a

javasolja az egyesiil
elmondja, hogy a Plnz;jgyi BizottO6g is

tfimogatdsitt.

elmondja, az elmilt
laert AlaDitvdnv:
az alapit.vittty 30

apd,lyizat a fo glaltaknak me gfel el, a bizottsigj avasolj a a tilmo gat6st.

javasolja az alapi y tdmogatdsSt.
elmondja, hogy a Plnntgy Bizottg6g is

Prisztor J6zsef az
6st kapott, amel5mek

felhasznillits6t most

elmondja, az elmilt
Egyh zkozs6s:

40 eFt thmogathst kaptak, mell
k6rnek az templom
egyhin tinnogatilsdt,

tilet6nek rendbe t6tel6re. Elmondja, azlJgyrendi Bizotts6g javasolja az
ivel a pLlyinat a rendeletben foglaltaknak megfelel.

javasolja az egyhilz
elmondja, hogy a Plnzlgyi Bizottsdg is

tavalyi 6vben 40
cizoss6e: Pdsztor J6zsef az UEyrendi Bizottsr{e elniike
t-ot kaptak, amellyel el is sziimoltak, a pilyir;atttk a

elmondja, a
rendeletben

a bizottsitgj avasolj a a t6mogat6st.

4

foglaltaknak megfel



javasolja az

elmondja, a tavalyt 6vben 40
k6rnek a kerit6s tiitilsira.
javasolja atitmo

aP6

elmondja, hogy a P6nntgyt Bizotts6g is
tarnogatilsit

eFt-ot kaptak, amellyel el is sziimoltak, az id6n
P 6lyfr.an*- a rendeletben foglaltaknak megfelel,

300 eFt-ot
a bizottshg

elmondja, hogy a Plnntgyr Bizotts6g is

elmondja, a

300 eFt-ot k6mek az
megfelel, a bizottsSg

javasolja az e

tavalyi 6vben 100 t-ot kaptak, amellyel el is sz6moltak, az id6n
egyesiilet mrikod A. pSlyizatuk a rendeletben foglaltaknak
javasolja atitmo

elmondja, hogy a Plnzijgyr Bizotts6g is
javasolja az t6mogatdsilt

6vben nem kaptak
viisilrlls6ra. r
dokumentumokat
nem kertilt
javasolja az egyestil tamogatiis6t.

elniike elmondja. a
elsziimoltak. Ebben
bizottsirg javasolja
p6lyinanft.

Pdsztor Jt6zsef az Uwrendi Bizottsde elniike elmondja, a tavalyi
gathst, az iddn 50 eFt-ot k6rnek irodai dekorrrci6s eszkrizok, targyak
tinnogathsina. Az egyesiilet a phlyazathoz kotelez6en csatoland6

csatolta, 6s nem is tudja csatolni, mivel avezetl v6ltoz6s a bir6s6gon
ez6rt apLlyinat nern felel meg a felt6teleknek, emiatt a bizotts6g nem

elmondja, hogy a Plnnrgurr Bizotts6g

z Haeyom6nyok6rt Eeyestilet: Pr[sztor J6zsef az Uwrendi Bizottsrie
tavalyi 6vben az egyesiilet 30 eFt tilmogat6sban r6rreriilt, *6ily"l

evben 60 eFt trlmogatrlst k6mek binyhsznapi megeml6kez6sre, a
egyesiilet thmogatdsit mivel az a rendeletben leirtaknak megfelel a

iB
sem javasolja az et tdmo gatilsdt a llinyz6 dokumentumok mi att.

Oszi

javasolja az egyesti thmogathsilt.

szervezetek szitmtra

eFt-ot kapjon, a
v6llalni.

oltdz6hasznillathert

rster Megk5rdezi, van-e valakinek tovdbbi k6rd6se, javaslata, a civil
at6 tilmogat6ssal kapcsolatban?

l6si k6pvisel6 javasolja, hogy a sportegyesiilet 690 eFt helyett 610
t kolts6gek kdzr.il pl. a dr6t, kispad, frinyfrils, gin, viz 6t lehetne

villaszol, a linyirhst az <inkormrinyzat be fogja villlalnt, az

elmondja, hogy a P6nztigy Bizottsilg is

villaszol, giz 6s vizszinrlfut fizettek.

k<ilts6gvet6s rissze6lli

sem fizettek

hozz6sz6L, szerinte nagyon korrektek voltak a



megffirgyalta a 2014.
azt. Elmondja, a
beruhiiz6sokhoz
takar6kos gazdillkod van sz0kseg ahhoz,hogy ezt az 6vet tudj6k folytatni

megftfrdezi, van-e valakinek

qester elmondja, szerinte m6g kev6s is lesz az a p6ru. Annyit adtak
it k6rt. Javasolja, minden pdlyazonill annak az osszegnek aza pSlyaz6k k6rtek, figyelembe v6ve a bizotts6gok javaslatait.

latban? Megrillapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nema k6pviselciket, szavazzanak a civil szewezetek timogatfsixal

\ {cnzrievi ltizottsig gl+iike elmondja, hogy a plnzaglt Bizotts6g
i krilts6gvet6s v6grehaj tdsir6l sz6l6 j elent6st, elfogadrlsra j avasolj a
aradviiny feloszt6srin6l figyelembe kell venni u rotyu-utLan l6v6
es oner6t 6s az Sllam illtal leutalt el6legeket. Elmondja, nagyon

mindenkinek.
elfogad6s6t, mel
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a civil szerveieteknek adhat6
tiimogat6sokkal
hangzott el,
kapcsolatos javaslat
Megiilapitj\ a szav

fogad6srir6l.
or 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatfuozatothozza:

Saj6kaza Krizs6g
kovetkez6 drint6st

K6pvisel6 - testiilete a belrkezett piiylzatok alapjin a

Tdmogatott civil szerve zetek

Nem tilmogatott civil szewezetek:

Egyben a polgdrmestert, hogy a trimogat6i szerz6d6seket a titmogatott civil
szervezetek k<isse mes.

Hatilr:.d6:2015.06.30
Felel6s: Stefan Ldszl6 polgrirmester

i penzng1vl kw vlgrehajtdsin6l szol6
tov6bbi k6rd6se, javaslata,
rendelettel kapcsolatosan?

6

Civll szervezet
Amen Kozhaszni Kultur6lis es
Nemzetis6gi Onkormrin

kieg6szit6se a



Meg6llapitja, tov a k6pvisel6ket,
szavazzanak a2014.
Meg6llapitja, asza kor 6 fti teleptilesi k6pviselci van jelen.

6 i gen szav azattal az alilbbi rendeletet alkod a :

Kiizs 6 g 6 n ko rm 6n y zat Klpvis eld -te s tiilet6n ek
9 12015. (V.05.) iinkorminyzati rendelete
a 2014. 6vi p6nziigyi terv v6grehajtrisrir6l

k K6pviselci-testiilete az Alaptorv6ny 32. cikk (2)
eredeti jogalkot6i hat6skcir6b en, azAlaptcirv6ny 32. cikk

jitban meghathrozott feladatkcir6ben eljiirva a kcivetkezlket

1.S

k6pvisel6testtilete a 2014. 6vi krilts6gvet6s v6grehajthsir6l sz6lo

| 364 873EFt Kiilts6gvet6si bev6tellel

L 229 754EFt Kiitts6gvet6si kiadrissal

135 119EFt helyesbiteft maradvrinnyal

az I. melldkletben
m6degszenien bemutatott kiadasait, bev6teleit <inkormiin yzatj szinten
altaknak megfelel6en fogadja el.

k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri
v i zitrszitmadiis elfo gad6s rlr6l.

Saj6kaza O
bekezd6s6ben me
(l) bekezd6s f)
rendeli el:

(1) Az 6nk
zilrszitmadhst

hagyja j6v6.

(I) Az rinkormiin

(2) A mrikrid6si
a 2.1. melldklet

A k6pvisel6-testtilet
szerint fogadja el:

(I) Az onkorm6nyzat
j6v6.

lek 6s kiad6sok, valamint a t6kejellegii bev6telek 6s kiad6sok m6rlee6t
fogadja el.

2E-.J

dnkormrinyzat 2014. evi zirszdmadisilt r6szletesen a kovetkez6k

beruhdzdsi 6s fehijit6si kiad6sait a 3. ds a 4. melldklet szeint hagyla

(2) Az rinkormiinyzat
a 6.I. ds 6.2. mell

(3) A kcilts6gvet6si
melldkletekben foglal

(4) A
Nappali Szoci6lis K
K<izpont bev6teli- 6s

foglaltak megfelel6en

(5) A k6pvisel6
melldkletnek megfele

(6) Konszoliddlt m6rl

s polgiirmesteri hivatal bev6teli 6s kiaddsi el6irinyzatainak teljesit6s6t
kben foglaltaknak megfelel6en hagyla j6v6.

bev6teli 6s kiad6si ellirinyzatainak teljesit6s6t a 6.3.1. 6.3.3.
me gfelel6 en hagy j a j 6v 6.

Ics6rry-M6lyinka- S aj 6galk6c-s aj 6ivrinka- S aj 6kaza- Szuhakrill6-Vadna
zponlr. Int6zm6nyfenntart6 Tiirsulls 6s Saj6kaza Nappali Szoci6lis
kiadfsi ellirinyzatrinak teljesit6s6t a 6.3.4. 6s 6.3.2. melldkletdben

a krilts6gvet6si szervek maradviinyrlt 6s annak felhaszn6l6s6t a 7.
hagyja j6v6. illetve engedllyezi.

benlutat6sa 8. sz. mell|kletben foglaltak szerint.

3.$
(1) A k6pvisel6 utasitja az <inkorminyzat jegyz6j6t, hogy a kolts6gvet6si maradviiny

r6gek telj es iteslt biztositsa, illetve ki s6rj e fi gyel emmel.6rint6 fizet6si kotel



(2) Az <inko zat jegyz1je 6s a k<ilts6gvet6si szervek vezetli a kdlts6gvet6si
5 . 6\d el6fu 6ny zatokon trirt 6n 6 i/tv ezet6s6rci I gondo sko dni kcitel e s ek.

maradviinynak a20

4.$
A k6pviselcitesttilet
elfogad6srir6l a kol
szervek vezet6it a qt kihirdet6s6t kovet6 l5 napon beltil ir6sban 6rtesitse.

s.$

et6st krivet6 napon lephatfulyba.
Stefan Ldszl6
polgilrmester

Ezarendeletaki
Trirok

az cinkorminyzat jegyz6j6t, hogy a kolts6gvet6si besziimol6
maradviiny j 6vrihagyott 6 sszeg6r6l, elvonds6r6l a krilts 6gvet6si

rmester elmondja, az el6terjeszt6st 6s ahatilrozati javaslatot mindenki
a tanulmiinyozdshra. Megk6rdezi, van-e valakinek tovdbbi k6rd6se,

.belsci ellencirz6si jelent6ssel kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi
it6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szaiazzinak'2}l4. 6vi

alapell6t6s fejleszt6se" elnevez6sti pillyinathoz orvostechnikai
mobiliilk, valamint informatikai eszkrizrik beszerz6slre htirom

ri. A K6pvisel6-testtilet hozz6jarul6s6t k6ri az irajlnlat k6r6k
felhatalmazdsfit arra, hogy a legkedvezcibb arcjinlatot ad6 clggel a

"6sixal 
kapcsolatban? Megilflapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

t el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az ,,Eg6sis6gtigyr

megkapta, volt id6
javaslata, a 2014.
k6rd6s, javaslat, ki
bels6 ellen1rzlsekrll k6sziilt 6ves ci s szefo glal6 j elent6s elfo gadrlsrlr6l.
Megd,llapitja, a 6 f6 k6pviselci van jelen.

6 igen egyhangri szavazattal az alihbihatfurozatothozza:

Saj6kaza K<izs6gi ormdnyzat K6pvisel6 -testtilete a 2014. 6vi bels6 ellen6rz6sekrcil
k6szitett 6ves risszefo al6 ellen6rz6st elfo gadj a.

Hatrlrid6: azonnal
Felelcis: Stefiin L6szl polg6rmester

sziimri )

elmondja, hogy az EMOP-4. L.1lA-12-2013-0037 azonosit6

eszkcizrik, britorok
firajinlatot kell bek
kikiild6s6hez, v
szerzld6st
Megfterdezi, van-e akinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, az arajilnlatok kiktild6s6vel 6s a
polgilrmester
kieg6szit6s nem
alap ellfiths fej I eszt6s e lnevez6sri pilyinathoz sziiks6ges iirajiinlatok kiktild6s6vel-kapcsolatos
javaslata elfogad
Meg6llapftja, aszav 6 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: igen egyhangi szavazattal az al6bbi hatfurozatothozza:



Saj6kaza Kdzs6gi K6pviselci-testrilete - tekintettel a beszerz6si ig6ny becsiilt
6rt6k6re - ezfton a Polgrlrmestert, hogy :

Saj6kazaKozs6gi C
hogy az itt felsorolt
ellenszolg6ltat6st , elfogadja 6s a nyertes ajilnlattevcivel a szerz6d,6stmegk6sse.

Hatind6: azorr:uil
Felel6s: Stef6n L6sz polgrirmester

pillyhzati lehet6s6g
mester elmondja, nyiiri gyermekltkeztet6s biztositiislra az id6n is
It. A telepiil6sen 746 gyermek r6szesiil rendszeres gyermekv6delmi

kedvezm6nyben, jav4solja, hogy legal6bb 545 ftt kdriili rfitszimrapilrylizanak.

meg!<erdezi, a legh6trilnyosabb telepiil6s vagyunk?

vflaszol, igen

6vi nyiiri
k6rd6s, javaslat, ki nemhangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak2015. 6vi
ny6ri gyermek Iy iuat b enyrij t6s rir6 l.
Meg6llapid a, a sza 6 fci k6pvisel6 van jelen.

e gyhan gu szav azattal az alilbbi hatin ozatot ho zza:

beszerzlsdre hdrom

Saj6kaza Krizs6gi
Miniszt6riuma 6ltal -
lehetcis6ggel 6lni kf
arra, hogy a nyirt
legkedvez6bb aj

Hatrlridci: azonnal
Felel6s: Steflin L6szl6 polg{rmester

.orminyzatK6pvisel6-testtiletef elhatalmazzatov6bb6apolgiirmestert,
>szgrz1si eljrlr6sokban azon ajdnlatot, amely a legalacsorryuLb cisszee[i

megk6rdezi, van-e valakinek tovrlbbi k6rd6se, javaslata, a2015.
r benyfjtan d6 piiyfuzattal kapcsolatban? Meg6llapitj a, toviibbi

15.

nyzat K6pvisel6-testtilete rigy d<int, hogy az Emberi Ercifon6sok
6vi nydri gyermek6tk eztetls biztositfusira- meghird etett p6ly6nati

a polg6rmestert a pillydzat beny(rjt6srira, valamint
itkeztet6s biztosit6srira hiirom cegltez az ajfunlatker6st kilaildje 6s
c e ggel a ny iri 6tkeztet6s bizto sit6s ira kotendri szer z6 d,6st arui4 a.

soriln p6tmunkAk
tervben, sem a kol
kivitelez6 6ltal
fest6s, glettel6s
Megkerdezi, van-e v
szolgillat p6tmunk6i

elmondja, az orvosi rendel6 6s a v6d6n6i szolghlat fehijit6sa
ge mertilt fel, amelynek kolts6ge l.600eFt. Az ig6ny sL* u

_ . 
apott javaslat elfogad6srlr6l 6s krilts6g6nek biztosit6siival

itja, tovdbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
kapcsolatban? Meg6l

az orvosi rendel6 6s v6d6n6i szolgfiat p6tmunka ig6ny6vel



Meg6llapitja, a szav 6 fti k6pvisel6 van jelen.

6 igen egyhangri szavazattal az alilbbihatilrozatothozza:

Saj6kaza Kdzsdgi
d6n6i szolg6lat
timogatja, a

Hatrlrid6: azonnal
Felel6s: Stefiin L6szl6 polg6rmester

j6 lenne a nyi
kijavitris6t elvlgerte
ddnthetne a testtilet.

sz6lni.

fornlst biztositani 6?

olyan gydnydniek!

cisszeg. Van egy 6ra

rler elmondja, a Radv6nszky_kast6ly fehijft6sa kapcs6n felmertilt, hogyI a fest6k leszed6s6t, a z6rak jav t6s6t ds a nyfi6sz6rok vasalatainak
Szeretne ehhez h6rom ajdnlatot k6rni, majd annak fiiggv6ny6ben
a munkdlatokat el akarja evdgeztetni vagy sem.

hozz6sz6l, 6 tdmogatja, de szerinte az 6r6ks6gv6delem bele fog ebbe

vflaszol, az engedlly megvan 16, itt ap6nz domin 6i, hogy tudnak e

megkdrdezi, a falfestm6nyekkel mi fog t6rt6nni? Sajn6ln6,

sl vrilaszol, sajnos a fest6s helyre6lit6s6ra nagyon magas lerne az
lat 300.000Ft1m2, amit a jelenligi k6lts6gvetdJ-,rr- 6rtut^*, u,

risszeget nem tudja bizositani. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
Radviinszky kast6ly nyililszfu6inak helyre6llit6s6ra 6raj6nlatk6r6

? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szft6s nem hingzott el.
szavazzanak Radvdnszky kast6ly nyililszfuroinak helyre6ilit6s6ra

yzat Kdpvisel6-testiilete rigy d6nt, hogy a Radv6nszky kast6ly
cfgt6l fuajdnlatot k6r. A be6rkezett 6rai6nlatok ismeret6ben d6nt a

kapcsolatban. A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a
kap c so lato s h6rom 6r aj 6nlatk6r6 kikiil d6 s dre.

kikiildds6vel
Megk6ri a k6pvisel
6rajr[nlatk6r6 kikti l.
Meg6llapitja, a sza 6 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6ovisel6-testiilet: i gen e gyhan gfi szav azattal az alilbbi hat6r ozatot hozza :

Saj6kaza Krizsdgi

dnkorm6nyzat ezt az
k6rddse, javaslata,

ny ilflszir 6i fe hij f t6s 6ra
munk6k elvdgzds6vel
ny ililszfir 6k fe hij f tri s6v

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Stef6n Ldszl6 lgiirmester

elmondja, megjelent a T /4477 .sz6mtt
Az ad6ss6gkonszolid6ci6b6l kimaradtkrilts6gvetds

tdrv6nyjavaslat a kdzponti
telepti16sek fej leszt6seire

p6ly azati lehet6 sd get biaosit.

a, utak, hidak, j6rda , fehijit6s6ra,
b, vfzrendez6si 6s vezet6si rendszerek ki6pit6s6re
c, k6ztemet6 fehiji
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d, int6zm6n y feltjitistr a
e, telepiil6srendez6si tervek k6szit6s6re

A l6trehozottberuhinits tiz 6vig nem
A vissza nem t6ritendci trlmogatds frnansziroz6s keret6ben, egy osszegben
trirt6nik. Javaslatokat k6r, hogy mire

javaslatilban elmondja, els6sorban utak 6s i6rd6k

elmondja, ki fogia kiildeni a k6pvisel6k szinnilra a pilryfu,a',ol
a a javaslatokat, citleteket.

az iskola beruhizhshoz sziiks6ges t<jbblettrlmogat6si
megkcit6s6re csak akkor kenilhet sor, ha a hiarryz6

felv6tel6t jav 
{nhsbefejezlsihatindeje nagyon rovid,, ez6rt hitel

tirjlkozodolt a adja' Elcjzetesen

. csak egy szitmlfun
renoelKezesre

megegyzi,nem egyszeni dont6s ez.

Irarzsq-Boqkirka tqleplil6si k6nvel6 megfterd,ezr, lenne egy szitmla6s akkor hozzitlehetne
kezdeni az 6pitkez6shez?

Stefdn L:iszkf polsdrmester villaszol, igen csak akkor kezdhetnek hozz6., ha a teljes
<isszegrendelkez6sre rlll.

S olt6sz La i osn 6 telen iil6si k6pvis el6 hozz6sz6l, pr6b rilj rik meg.

Stefi[n Ldszl6 poledrmester meg!6rdezr, kezdjen e a bankkal trirgyalist a hitel felv6tel6rcil?

megk6rdezi, mit fogad el a bank fedezetkent?

Dr. Czenke Antal megdrkezett a terembe

6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, az
66 milli6 forint hitel felv6tel6vel kapcsolatos-

? Meg6llapitja, tovilbbi k6rd6s, javaslat,
isel6ket, szavazzanak hitel felv6tel6vel

atban.
jelen.

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

laj6faza Ktizs6gi Onkormrlnyzat Kqvisel6-testiilete rigy drint, hogy az illtalinos iskola
beruhfndsihoz sztiks6ges 66 milli6 forint osszeg biztosit6Jihoz, hitel feiv6tel6vel kapcsolatos
trirgyalrisok lefolytat6s6v al bizzameg a polgrlnriest ert es a jegyzot.

Hatdid6: azonnal
Felel6s : Stefrln Ldszl6 polgrlpmester
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T<ircik Zsuzs anna j e gy z6

Izs6 Pdl alpolgdrmester tdvozott a terembfll

telepril6s lakoss6g6val val6 kommunik6ci6
et6 javaslatot dolgozott ki. Ugy gondolja,
el6sz<ir 800 darab A3-as m6retri rijs6gra.

irajinlat k gillapitja, tov
Megk6ri a szavazzanak
k6r6s6vel k
Meg6llapitj a, a szavz6skor 6 fti k6pvisel6 van jelen.

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

Saj6kaza Ktizs6gi 
.onkormrinyzat Klpvisel6-testtilete a telepiil6s lakossdgrlnak t6j6ko ztat6sa

6rdek6ben hely rijs6got kiv6n megjelentetni, melynek szerteszt6s6vel Fiegedris G6bor mb.
int6zm6nyvezet6tbizza meg. Megbizza Hegedris Cabor mb. int6zmenyvlzet1t, hogy g00
p'ldanyszdmri A3-as m6retui rijs6g a nyomdai r unkdk krilts6geircil irajiniatot k6rjen.

Hatind6: azonnal
Felel6s: Hegedris G6bor mb. int6zm6nyvezet6

os elmondta,
rontja a sok
Mefl<erdezi,

van-e az tinkorminyzatnak lehet6s6ge, hogy ezek ellen fell6pjen? Megk 6rdezi, van e
lehetcis6g a M6jus I riti coopos bolt elcitti hirdet6 t6bla vissi a6llit6sui? Elmondja, azP'nzigyr Bizottshg, kriltagfa Sarossy Siindor, a mai napig nem l6pett be a KOMA-ba,
valamint vagyonnyilatkozatfitsem adta le. Ebben mindenk6ppen l6pni kell.

stefiin Lr[szki pole{rmester v hlaszor, m6r elindit otta, v 6rja ftr a v 6laszt.

elmondja, miljus 18. napjrln ment6s els6seg6ly

Kazincbnctkfua? 
k6rt elmegy e M <inkormrinyzat g6pkoisija

Stefiin Lr[szl6 poledrmester v61aszol, igen

an-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
Megilllapitja, tv6ny

16 - testtilet nyi
melyrcil kril<in j

Kmf.
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j e gt zdk ii nyv h ite le sit6 j e g,t z6kd nyv h ite les it6
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