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ME GNiVO
Magyarorszdghelyi cinkormrinyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. trirv6nyben biztositott
j o gk<iromben elj rirva a k6pvisel6 -testtilet rendkf vtiti
til6s6t
2015.jrinius 05.. napjrln 800 6riira 6sszehivom.

Polgilrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

A testtileti iil6s napirendi pontia:

,,saj6kaza krizs6g szenrryvizelvezet6s 6s- tisztit6s" elnevez6sii. KEop| .2.0 / B / | 0 -2 0 1 0 - 0 0 5 4 azono sit6 szimrh p 6ly azathoz kap cso 16 d 6 ir aj inrat
elbir6l6sa

Szeruryviztisrtft6 l'rlep teriilet6n telekhatrir rendezds, es mez6gazdas6gi miivel6sb6l
tort6n6 kivon6s meg!6r gy al6sa

vis-maior pSlyinat, (pincepartfal beszakad6s) kivitelez6k megnevez6se,
fnajfinlatklr6kkiktild6s6velkapcsolatosdcint6smeghozatala

Inditvdnyok, javaslatok

Saj6kaza, 2015. 06. 03.

Meehiv6t kapjAk:

-

k6pvisel6-testiilet tagjai minden napirendi ponthoz
Trirrik Zstzsanna jegyz\

Kond6sJ6zsefrr6p5nmgyrigytnt6z6
Bakos Leheln6 mb. int6zm6nyvezet6
Tam6s Gyul6n6 6vodavezet6
Vriradi M6non RNO elnctk
Hegediis G6bor mb. int€zrnlnyvezetl
Handa Gergely igyvezetl
Bizotts6gok nem kepvisel6 tagiai
lakoss6g hirdefrn6ny ritjrin

"rncyz6roNyv
K6sziilt: Saj6kaza K<izs6gi Onkormrinyzat k6pvisel6-testtilet6nek 2}ll.jrinius
05. napjrin
megtartott rendkfWli nyilt ril6s6r6l
Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal Tan6cskoz6 terme
Jelen

vannak:

Stefan L6szl6
Izs6 P6l
Domb6vrlri Srindorn6
Solt6sz Lajosn6
P6sztor J6zsef

polg6rmester
alpolgiirmester
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6

Az iil6sr6l tivol maradt
Dr. Czenke Antal
teleptil6si k6pvisel6
Harzs6 Bogklrka
telepiil6si k6pvisel6
Meshivottk6nt ielen van:
Tcircik Zsvzsanna j egyz6
Y 6radiM6rton RNO elnrik
Lakatos Gribor nem k6pvisel6 bizous6gi tag
B

udai Zoltinne j e gy z6k6nyv v ezet6

I
jelen van. Az ril6sr6l t6vol marad,

kciszdnti az

r;r:iT:Uiiilu, u,

jeleztek, hogy nem tudnak az iil6sen r6szt venni.

$tefdp L6szl6 poleir4eslgr meg6llapitja, a k6pvisel6-testtilet 5 f6vel van jelen az til6sen.
Javaslatot tesz Domb6vriri Srlndorn6. teleptil6si k6pvisel6 6s Izs6 p6l
alpolgiirmester
jegyz6kdnyv hitelesitcinek tdrt6n6 kijeldl6s6ie, megkerdezi
6ket, v6llaljrlk-e a jegyz6kdnyv
hitele s f t6 i me gbizdst?
kijelenti,

megbiz6suk eset6n v6llaljrik a feladatot.

[tefin.Liiqzl6 poleirmgster megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanakar6l, hogy egyet6rtenek-e
Domb6vrlri Srindorn6 teleptil6si k6pvisel<i j egyz6kdnyv hitelesft6
megaiLasiiatz

6rintettsdget jelent be, kdzli, nem vesz ftszt a

szavazdsban.

A.k6pviq,el6-testiilet 4 igen,l fti nem szavazott szavazattal Domb6v6ri Srlndorn6 teleptil6si
k6pvisel6 jegyz6kcinyv hitelesft6nek kijel6li.
megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
6k6nyv hitel e sf t6 me gbiz6s6v al?
Izs6 Pril alpoledrmester 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz
r6szt aszavazfsban.

A

k6plvisel6-fgstiilet 4 igen, 1
hitelesit6nek kij el6li.

j e gy z6kdnyv

fti nem

szavazott szavazattal Izs6 p6l alpolgiirmestert

$tef64 !6szk6 noledrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi
pontokkal

kapcsolatosan? Megilllapitja, tov6bbi javaslat,
kieg6szft6s az ril6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz
a napirendi pontok elfogaddsrlra. Megkdri a
k6pvisel6k et, szavazzanak azismertetett napirend
elfogadrisrir6l.
e -'-Meg6llapftj a, a szavaz6skor 5 fo k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet 5 igen szavazattal az alilbbinapirendet
hagyla j6v6:

l.

,,saj6kaza k0zs6g szewryvizelvezet6s 6s- tisztft6s,, elnevez6sri,
KEop| .2.0 lB I | 0 -20 r 0 -0 0 5 4 az ono sf t6 sz6mi pary
azitho tuf . ror o d6 ar aj anrat
elbirdl6sa

2'

Szennyvizisztit6 telep teriilet6n telekhatrlr rendez6s,
6s mezilgazdasagi mrivel6sb6l
tdrt6n6 kivon6s megtrirgyal6sa

3.

vis-maior p6ly iu,at, (pincepartfal beszakadds) kivitelez6k
megnevez6se,
6r aj inlatkdr bk kikiild6 s6ve I kap c so latos
ddnte s
gh;;;l;

^

Inditvrlnyok, j avaslatok

ndja, a
kivitele
riti
szennyvfzbekdt6sre a Kevi6p Kft.
Yltg
felolvassa, megk6rdezi, van-e valakinek tov
Me96l

ket,

sz

Meg6llapitj a, a szavazdskor 5 fo k6pvisel6 van jelen.

A ndvsor szerinti szavazds jegyzflkhnyvdt az L sz. meildktet
tartalmazza.

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen egyhangri szavazattal az alilbbihathrozatothozza:

orminyzatrinak K6pvisel6-testtil ete a 20 r s . 6prilis
24. napjan, a 20 r 5.
,2015. mrijus 14. napjfun tartotr til6sr6l szotb iegyz6konyv arapjin a
hozza:

2.) Megilllapitja, hogy az elj 6r6s eredm6nyes.

3') Meg6llapitja, hogy-1-legalacsonyabb cisszegri 6rv6nyes
ajhnlatota KEVIEp Epit6ipari
6s Kereskedelmi Kft. (4025 bebrecen, szechenyi u.
46.) ajrinlattev6 nyfjtotta be,

14.820.046

Ft

egydsszegri

nyertese.

-

' X,ffii!:||:, 'ott

netto ajinlati

imal

eziltar a fenti ajrinlattev6

az

erj6r6s

tekintettel az eljuds ielleg6re, a nyerrest
k0vet6 aiintattev6nem kerril

5.) Az <isszegez6s tew ezetet elfogadj

a.

Hatririd6: azowral
Felel6s: S

lmondja, hogy

a

napirendi

pont szint.n

a

szewryviztisztft6 telep miatt a ot32ilg hrsz-ri
teri.iletei
mtivel6s al6l ki kell venni. Az rinkorm inyzat
ennek
sse azt meg.
bi

ris

tdbbletm
Megk6ri

a,

ft6s nem hangzottei-

hatrinende zdsdiel 6s mez6gazdasdgi
mtivel6sb6?

tcirt6n6 kivon6s6val kapcsolatb*ingatlan
Megrlllapftj a, a szavaz6skor 5 fti k6pvisel6
van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen egyhangri szavazafial
az alftbbihatirozatothozza:

zatilnak K6pvisero-testtilete

s

a KEop-r

.2.018/10-20r 0_0054

6s-tisztftiis',
Helyszinrajzban
sb6l tdrt6n6 kivo

A 0132/18

ds a 0132/19

HRSZ-rtft)ldrdszletek hatrrnendez6s6vel egyet6rt.

Egyben felhatalmazza apolgfumestert,
hogy a Yilltozdsiyazrajzds a Helysz inrajzot
al6irja.

*r[1?:*16-testtilet
Hatlrid6:
Felel6s: S

rigy ddnt, hogv azelj6r6s kcilts6geihe znem j6ruthozz6,
az at<witetez6t

p1.)

jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen egyhangri szavazattal
az alilbbjhathrozatothozza:

rit 6s a
itelez6

o

PRO DOMO Epft6ipari,Benthiul6 6s Kivitele
z6 hrt.
I I 19 Budapest, Etele
57.

it

o
o

BAUKONZOLTanfucsad6 6s Szolg6ltat6 Kft.
2083 Solymrir, A.rok u. 3g
Lyuk6sz6n Kft.
3532 Miskolc-lyukObrinya telep 1.

Hatdid6: azowral
Felel6s : Steflln Liszl6 polgrlrmester

elen.

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen egyhangri szavazattal az
alilbbihatirozatothozza:

K
hrsz-tr

Saj6kaza

730

zatfunak K6pvisel6-testril
-hrsz_ri

6s a 6g3

pince

beadott vis-maior pdryilzat kivitelez6 munkalatih

elbfnll6s6val, valamint a legkedvezlbb ajfunrattev6vel
a szerz

Hatrlrid6: azowtal
Felel6s: Stefiin L6szl6 polg6rmester

Ind{tvdnv o le, i avas lato k :

ffit6j6konatjaak6pvisel6-testtiletet,hogyategnapinapfolyamrin
usnapi rendezvlnyen' 650

pedag6gus r6szv6iel6v el.

rotrr"J

il*a", igrr", n

Az,

f6

resteri elismer6sben r6szesftette

Jiinosn6 nyugalmazott
rendelkezik, 6 is elismerdsben r6szestilt.
A Kazincbarcikai
urat kiemelked<i oktat6-nevel6 munk6j
66rt szinten.tis-.reru

a dfjazottaknak.

Elmondja, hogy az 0nkormrinyzati feladatell6t6st
ygglgtent palyazat keretein Ueitit ket pillyazatot
fehijitrlsrira, valamint a S
valamint az 6vodafehijftrts
makadrimft aszfaltozfusfut,
at6 meg. Ugy
Yirdg rit fehijftris
a fehijft6srira kell

Attila rit keniljdn

el6t6rbe.

s

TI":,
J6zsef Attila rit fehijft6sa ebben a

elmondja, 6 egyet6rt a javaslattal, de
ha az
t6s6g nyflik m6g utak fehijft6siira, akkot
r.Jri, hogy a J6zsef
sajnos feh6ren

i, a J6zsef Att

jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen egyhangri szavazatlal
az alilbbihathrozatothozza'

A pillyazatban

a kcizleked6si infrastruktura fejlesz6sek
megval6sit6srin beltil beltenileti utak,
jtud[k, hidak fehij it6srira kfvrin p6ly
azni.

A pillyazathoz sztiks6ges 6nr6szt
biztositja.

a

2015. 6vi kcilts6gvet6s6ben

Felhatalmazzaapolgfu mestertapillyazatbenyrijtrisdra.
Hatrlrid6: 201 5.06.09.
Felel6s: Stefiin Lilsz\o polgrlrmester

a tobbletbevdtel terh6re

6nek h6szigetel6se viszont a k6 6s
srirdob6l6sok miatt hamar

javasolja, hogy

a tet6t 6s a

padl6steret kellene

a sztil6kkel is felvett6k a kapcsolatot, o itsv l6tja
a m6sikra nem fog minden megviiltozni.
gyerekeiknek.

6i *;;

el veszi, ha ebben 6k partnerek tudnak renni.
Azt kell
ot szigetel6ssel, vagy a n6lktil adj6k ebe?

igeretet,hogymegfogi6k

javasolja, hogy a szigetel6ssel
egytitt adjrlk be, mert
vegv6k komolvan u-nNO-tagainak iz

6nzni-ur;tl[T"*'

Izs6 Pdl alpoledr4ester elmondja, az ne.m
lehet, hogy a s6lyom telepi 6vod6ra az
el6zi.
ciklusban *ikdlttittek 10 milli6 firintot,
6s most riira"lciitsenek 16 annyit. 6 nem
ritt ana

;ffifHTrT*i:.lrrx:llaga

meg tesz 6izve. A kast6ly ablakait is
bedob6ltrik. rdbb mint

steffn Liszl6 pole4rmeste{ elmondja, a tet6szerk
ezetetmindenk6ppen helyre kell
6llitani.
Azigy nem maradhat. A kerd6s tov6btra

i,

*,

nogy n-orrig.trre.rer, vagy a n6llail?

vdlaszol,an6lkril

vilaszol, neh6z a d6nt6s, de

a

giaszftmla
et6, ha az lp:d,let szigetel6s6re is
beadn6nak a

jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 3 igen, 2 nem szavazattar
az dftbbihatirozatothozza:

Saj6kaza Ktizs6g onkormrlnyzatdnakKdpvisel6-testtilete

miniszter az illlamhaztartilsirt felel6s

A

minis:

a helyi dnkormrinyzatok6rt felel6s
meghirdete fr
p 6ly azat b enyuj t6srlr6l d6-nt.

f.tirti."1

.@ilupli

palvazatban az 6y9da fehijit6s
keretein b:1i1 a s6lyom terep 2.
sz6m arat16v6 6voda
iia"i ul"n p ily azni.

6piil etdnek h6 szi getel6 s 6re 6 s L
tet6 szerkezet bhij

t;::{rr:*oz

sziiks6ges 6nr6szt

a

i

2015. 6vi k6lts6gvet6s6ben

a tdbblerbev6tel

terhdre

Felhatalmazzaapolgirmestertapalyazatbenyujt6srira.
Hatririd6 : 201 5.06.09.
Felel6s : Stefiin L6szl6 polgiirmester

Izs6

tdl alpoledrmester a RNO kdpvisel6inek teszi
azon, hogyan lehetne a S6lyom
tele en az emberek

rendkiWl nagy abiz. Az 6liati 6s emberi
iiriil ik foiy
valahogy viitoztatni kellene, mert nem
emberhez m6lt6k eze\ akdriilm6nyek.
Addig az
dnkormrinyzathii.ba irtafig a patkdnTrt,ktildhet
lak6k semmit sem tesznet saj{t k'rimyezettik "d;r;;;;; t szed6kcizmunkrijokat, ha az ott
tisztintart6s66rt. 6 itgy l6tja, hogy
.a
azelmrilt
dvekben nemhogy jawlt volna,"de
m6frosszabbak lettek a k.rrilm6nvek.

I6radi M6.rtol RNO elnOk r,6laszol. an6l nincs adatuk,
6prretekbenemren

hogy hriny embernek van a viz

j6rteivezve;.;;ni;;r;;4,]jf il",i;'ji:fr

"fJ:il:i?l

az

kdztertiletre folyj6k ki
hdzilag
"tiikolhatklk"
*u.rbo

ffi?t

, 6 sem 6rt egyet az eln6k

btu.-6s ig6nytetens6g. szerinte fel

tev6kenysdget, o is tapasztaltamfu ed..

frral, mert 6 ott n6tt

r..l.n.'o,llfft*"rl*tfl.ffffij;"1 lt"#rittllffi

Lakatos Gibor RNO t?e hozz6sz6l,6k.mindciss
ze nyolch6napja vflasztottk6pvisel6k, ezt
probl6m6t egyik napr6l a m6sikra nem lehet
megoroanil ez egyhosszri folyamat. Elkezdtek
egy munkrit, elkezdtek az emberekkel besz6lgetni,te
a

avittazaliozidbrevan

Stefin Liszl6 pglq6rm,ester

hozzdszol, sajnos

uralkodnak, nem v6letlenril volt hepatitisz

sztiks6g.

a telepen gyomorforgat6 6llapotok

jiwiny i. u [r.piiter.n

a fogdszati ell6trissal kapcsolatban megk6r dezi, igaz
ikrira kiildik a beteget r<lntgenre, hanem MiskolJra,
nem szedik le a fogkdvet, 6s lenyomatot sem
vesznek itt le?
Stef6p. Ldszl6, pole6r4esfgr viiaszol, az dnkorm
inyzatra ilyen jellegri bejelentds, k6rd6s
nem 6rkezett, de ut6na fog j6rni az elhangzottaknak.

kdlts6g6n kdtette be a
, hogy a VKT elndke 6s

6val a szen6d6sek 2Olg_ban
iartakvolna
fogidk megsztintetni a szeru6d6seket 6s

6t

fgy tfijekortatta

az adminisrtrfitor

6rt megszavazott dsszeget, csak majd

villaszol, emldkezete szerint a ddnt6s nem rigy
sz6lt, havi
tiszreletdij.
hozzdsz6l, a szen6d6skcit6skor is fel volt hiwa
egy 6v mrilva lehet felbontani a szerz6d6seket.

hogy aziskola
evidenci6ban?

tov6bbi k6rd6se, javaslata,
tov6bbi k6rd6s, inditvrinv
6s6tbezafia.

Kmf.

j egt zfikdnyv

9

hite le s it6

