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Magyarorszdg helyi onkormdnyzatokr5l sz6l6 2011.6vi CXXXH. torv6nyben biztosfttott jogkoromben elj6rva
a k6pvisel6-testtllet rendkilvtlli ril6s6t
2013. november 05, napjdn 9 00 6r5ra osszehilvom.

PolgSrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

Az i.il6s helye:

A testtjleti Ul6s napirendi pontjai:
:

1.

Saj5kaza Kdzs6gi Onkorm5nyzat 2013. 6vi kolts6gvet6si rendelet6nek m6dosilt6sa.
,Ea.: StefSn Llszlo polgdrmester

2.

'Sal6kaza Kdzs6gi OnkormSnyzat
.megtSrgyalSsa.
Ea.: Stef6n L5szl6 polgSrmester

Saj6kaza Kozs6g i 0n kormS

nyz

I-IIL

negyed6ves k6lts6gvet6si beszSmol5j5nak

at 2014. 6vi k6lts6gvet6si koncepci6j6

na

k

megtSrgya15sa,
Ea.: Stef5n Ldszl6 polg6rmester
4.

A Radv5nszky B6la KultirrhSz 6s Kdnyvtdr igazgat6i pitlydzatifelhiv5sdnak j6v5hagy5sa,
Ea.: Stefiin Liiszl6 polgSrmester
Saj6kaza K}lqeg Onkormdnyzata 6s. KazincbarcikE V5ros.Onkormdnyzata kozott
meg kotend5 felbdat-el ldt 6si' szerzSdds j6v5 ha gydsa az Ejjel i
,Mened6khely-Nappali Meleged5 alapellStSs mfi kodtet6s6re.
Ea,: StefSn Ldszl6 polg5rmester

6, Sai6kaza Kozs6q OnkormSnvzata 6s Kazincbarcika Vdros Onkorm5nvzata kozott

megkotend6 feladat-ell5t6si'szerzSdls j6v5hagy5sa Jelz5rendszeres H5zi Segits6gny0jt5s
alapellStSs m [j kodtet6s6re.
Ea.: Stef5n Ldszl6 polgdrmester

Ind iitvS nyok, javaslatok

Saj6kaza, 2013. okt6ber 31.
:

Meghiv5t kapj5k:
k6pvis.el6-testtilet tagjai minden napirendi ponthoz
T6th Abet jegyz6
Bundzik Attila bizotts5gi kiiltag
P5sztor J6zsef bizottsdgi kriltag
Gacsal L5szl6 Igazgat5si 6s Kisebbs6gi Bizotts5g kriltagja
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JEGyz6xdnyv
K6sztilt: Saj6kaza Kozsdgi Onkorm6nyzat k6pviselo-testi.ilet6nek 2013. november 05. napj6n
megtarlott rendkivi.ili nyilt til6s6rol
Az iil6s
Jelen

helve:

vannak:

Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

Lhszlo
Antal

Stefan
Dr Czenke
Hegedrisn6 Petkovics

IzsoPill
Ifi.

Katalin

S6ndor
Lajosnd

S6rossy
Solt6sz

polg6rmester
alpolgSrmester
telepiilds kdpviselo
telepiil6si k6pviselo
telepiil6si k6pviselo
telepi.il6s k6pviselo

T6th Abel jegyzb
Juh6sz Liszlone intezmenyv ezeto
Tam6s Gyul6nd 6vodavezeto
Hegedtis G6bor mb. intdzm enyv ezeto

tisztelettel koszonti az i.ildsen megjelenteket, megiillapitja, a
kdpviselotesti.ilet hatfirozatkepes, mivel a torv6nyesen megviilasztott 7 fd k6pviselobol 6 fo
jelen van. Javaslatot tesz Hegedrisn6 Petkovics Katalin telepiildsi k6pviselo 6s Dr. Czenke
Antal alpolg6rmester jegyzokonyv hitelesftonek tort6no kijel<il6s6re, megkerdezi oket,
v6l I alj 6k - e a j e gy zokonyv hite I e s itoi me gb izast?
kij elentik, megbiz6suk
esetdn v611alj6k a feladatot.

Steffn Lriszkf polgiirmester megkdri a jelenl6voket, szavazzanak arr6l, hogy egyetdrtenek-e
Hegedrisn6 Petkovics Katalin telepi.il6si kdpviselo jegyzokonyv hitelesito megbizdsdval?

drintetts6get jelent be, krizli, nem vesz
t6szt aszavazdsban.

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

Petkovics Katalin

telepiil6si k6pviselot j egyzokdnyv hitelesit6nek kij eldl i.

Steffn L6szl6 polgdrmester megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak arr6l, hogy egyetdrtenekAntal alpo I g6rme ster j e gyzok<inyv hitele sito me gbizftsfl al?

e Dr. Czenke

drintettsdget jelent be, kijelenti, nem vesz reszt a
szavazfsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fo nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal alpolgarmestert
egyzokonyv hitelesitonek kijeloli.

j

Steffn Lfszl6 polgrlrmester ismerteti a meghiv6ban szereplo napirendi

pontokat,

Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Megdllapitja, tov6bbi javaslat, kiegdszitds az i.il6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadris6ra. Megk6ri a
k6pviseloket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor
6 fo kdpviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattar az arabbi napirendet hagyta jovh:
trirsyalt napirendi pontokkal:
1

.

2.

6kaza Kozsdgi onkorm6n yzat 2013 . 6vi koltsdgvetdsi rendelet6nek
m6dosit6sa.
Ea.: Stef6n Ltszlo polg6rmester
Saj

Saj

6kaza Kozsdgi Onkorm6nyzat

besz6mol6j 6nak megt

I-II.

negyeddves kdlts6gvetdsi

6r gy aI6sa.

Ea.: Stef6n Ldszlo polg6rmester

3.

Saj 6kaza Kozs6gi Onkormrinyzat 20 I 4. 6vi koltsdgvetdsi koncepci6j 6nak
megt6rgyal6sa.

Ea.: Steflin Laszlo polg6rmester

4.

A Radv6nszky BelaKulturhaz

6s K<inyvt6r igazgat6i palyazati felhiv6s6nak

jovahagyasa.
Ea.: Stef6n Liszl6 polgdrmester

5.

6.

Saf okaza Kcizsdg Onkorm6nyzata esKazincbarcika V6ros Onkorm6nvzata
kdZdtt megkotendo feladat-elliftdlsi szerz6d6s jov6h agydsa azYiieti
Mened6khely-Nappali Melegedo alapell6t6s mrikridtet6s6re.
Ea.: Stef6n L6szl6 polg6rmester
S a j 6kaza Kcizs6g Onkorm6n y zata 6s Kazincbarcika V6ros 0nkorm6n vzata
kd2dtt megkoten-do feladat-ellintsi szerzodds j6v6hagyAsa Jelzorends2eres
H6zi segits6gnyfjt6s alapell6t6s mrikodtet6sdre.
Ea.: Stefan Ldszlo polgdrmester

Inditvanyok, j avaslatok tdr gy al6sa

Stef{n Lriszl6 pols{rmester elmondja, hogy a 2013. 6vi koltsdgvet6si rendelet
m6dosit6siir6l sz6l6 ir6sos anyagot mindenki megkapta, tegnapi osszevont bizottsdgi iil6sen
megl:"fngyalt5k, megk6ri apenzigyibizottsdg elnok6t, v6lem6nyezze amodosit6st.

elmondja, hogy mivel ezek t6nyadatok, a m6dosit6st
bizoltsrig elfogad6sra j avasolj a.

a

Stefrln Ldszl6 polsdrmester Megk6rdezi, van-e valakinek tovribbi k6rd6se, kieg6szit6se,
javaslata a 2013. 6vi ktilts6gvetdsi rendelet m6dosit6s6val kapcsolatosan? Megrillapitja,
tovdbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Javaslatot tesz a2013.6vi kolts6gvet6si
rendelet m6dosit6sdnak elfogadilsdra. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak a m6dositds
elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 6 fo k6pvisel6 van jelen.
A k6pvis

el6

-testiilet 6 i gen szav azattal az alabbi rendeletet alkotj

a

:

Sajr6kaza Kiizs6gi Onko.rmrinyzat k6pvisel6

- testiilet6nekll.l20l3. (XI. 06.)
iinkorminyzati rendelete az Onkorminyztt20l3.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 31201:. 1UI.
1 4.) szf mri iinkormrinyzati rendelet6nek m6dositdsf rril
Saj6kaza Kdzs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo - testiilele az illlamhdztartrisr6l sz6l6 2011. evi
CXCV. torv6ny 87.$ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjfn, a K6pviselo - testiilet
Pdnziigyi Brzottsfugdnak irdsos vdlem6ny6nek kik6rdse ut6n a kovetkez6ket rendeli el:
1.S

Saj6kazaKozs6g Onkorm6nyzatKepvrselo - testtilet aSajokazaKozs6g 0nkorm6nyzat20l3.
6vi koltsdgvet6sr6l szol6 31 2013. (IIL 14.) szhmu onkorm6nyzati rendelete (a tov6bbiakban: a
Rendelet) 2. $ hely6be a kcivetkezo rendelkezeslep:
,,(1) A k6pviselo - testtilet az onkormftnyzat2013. dvi kdltsdgvet6s6t:
640. 120 eFt kiilts6gvet6si bev6tellel
640.120
0 Ft kiilts6gvet6si egyenleggel
fillapitja meg."
2.$
Jelen rendelet a kihirdet6st kovet6 napon l6p hat6lyba.

Stef6n Ldszl6
polg6rmester

T6th Abel
Jegyzo

Stefiin Lfszk5 polgfrmester megkdri a penzijgyr brzottshg elndkdt, ismertesse a bizottshg
v6lem6ny6t az

I-II.

negyed6ves besziimol6val kapcsolatosan.

elmondja, hogy itt is t6nyadatok szerepelnek, volt egy
kiegdszit6se a Kulttrh6z kiemelkedett b6rkoltsdge miatt, de kideri.ilt, hogy a TAMOP-os
palyazat oktat6inak kifizetett bdr miatt ugrott meg. A Bizotts6g elfogad6sra javasolja a
besz6mol6t.

hozzdszSl, az onkorminyzatnak eddig szerencs6re nem volt
frnansziroz6si probldmitja, b6r a kormSny az elad6sodott rinkormfnyzatokt6l a maraddk
tartozfst is 6tv6llalta, k6rd6s az,hogy jdrna jobban az Onkorminyzat?

hozzffizi, volt a himek m6sik rdsze is, hogy aki nem

ad6sodott el, azt jutalmazni fogj6k.

hozzifiizi, tigy hallotta, azoknak az onkormfnyzatoknak,
akiknek nem volt ad6s6ga, olyan pillyhzatokat fognak kiirni, ahol nem lesz <inr6sz. Teh6t nem
d6lhetnek hfttra ajovoben sem, mert lesz boven teend6. Elmondja, elk6sziilt azuj ovoda
kiviteli terve, sajnos tiz millio forinttal t<ibbe fog keriilni a tewezettnel. TaIfn a bont6st
sikeriil null6ra kihozni. Elmondja, hogy a ptiyazat eleve szrikre szabottvolt, az 1 m2-re es6
ktilts6g eldggd vdkonyra volt megszabva. Elmondja, hogy megfontoltan gazdillkodtak, eddig
is 6s ajovoben is ez a cel.
megk6rdezi, az onreszen feltil tizmilli6?

Steffn Liiszl6 polgfrmester vdlaszol, igen, mivel a koltsdgek 6vrol 6vre nonek, az uj ovoda
6pit6s6re 2010-ben nyerl6k el apftly6zatot, az6ta az itrak emelkedtek. Itt mondja el, hogy a
j6v6 h6ten a kivitelezo kiv6laszt6s6hoz ism6t ossze kell hfvni a testiiletet.
megkdrdezi, van e hatirido az

ij

ovoda

elk6szi.il6sdre?

Stef:in Lriszl6 polgdrmester villaszol, a hatarido 2014. okt6ber, de o szeretne, ha mfr
szeptemberben a kovetkezo nevel6si 6vet ott lehetne kezdeni, ezert minden forintot meg kell
fogni, hogy a kolts6geket tudjSk fedezni. Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kiegdszit6se,
javas;lata a 2013. I-m. negyed6ves gazdiikod6sr6l sz6l6 besz6mol6val kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kiegdszit6s a besz6mol6 elfogad6sdval kapcsolatosan nem
hangzott el. Javaslatot tesz a 2013. I-III negyed6ves gazd6lkod6srol sz6l6 besz6mol6
elfogad6s6ra. Megkeri a k6pvisel6ket, szavazzanak a besz6mol6 elfogad6s 6roL Megttllapitja, a
szavazfskor 6 f6 kdpviselo van jelen.

A

k6 pvi

seI6-

te s t ti

let 6 i g en szav azattal az alitbbi hatfr o zatot hozta;

Sai6kaza

Sai6kaza Kiizs6ei

16 - testtilet6nek I
rminyzat 2013. I-[I. newed6vi sazddlkodrisrir6l k6sziilt

Tfrw:

Sajokaza Ktizsdgi Onkorm6nyzat 2013.
besz6mol6 elfogad6s6r6l

I-III. negyedevi

gazd6lkod6srir6l kdsztilt

Saj6lcaza Kozs6gi Onkormdnyzat kdpviselo-testiilete Saj6kaza Kozsdgi Onkormrinyzat2013.
sz6lo beszdmolot az eloterjeszt6s szerint elfogadja.

I-III. negyedevi gazd6lkod6s6r6l

Hatr{rid6: Felel6s : Stef6n Liszlo pol g6rmester
T6th Abel jegyzo

Stefi{n Lfszl6 polgrirmester elmondja, az iriisos anyagot kikiildtdk, hogy 2014-ben mit
szeretn6nk megval6sitani, sajnos nagy a bizonytalans6g, k6ri a Penzigyi Bizotts6g elnokdt
mondja el a bizotts6g v6lemdnyet az Onkorm6nyzat 2014. 6vi kcilts6gvet6si koncepci6val
kapcsolatosan.

TSth Abel iewz6 hozziszSl, annak tiikr6ben kell vizsg6lni a koncepci6t, mennyit l6pttink
elore a kor6bbi dvekhez kdpest. Felsorolja azokat a koltsdgvetdsi t6nyez6ket, amelyeket
csrikkenteni lehetett: o kozkifolv6k leszereltet6se
o ad6rendeietek dijtdtel6nek 6s a bdrleti dijak emel6se
o hdziorvosok 6s fogorvos praxis tfimogatils cs<ikkent6se
o kdpviselok ds alpolg6rmesteri tiszteletd{j csokkentdse
Elmondja, hogy meg kell dics6rnie a penzigyi csoportot, mivel j6l teweztek, ha valami
katasztrSfa nem tortdnik, akkor hi6ny n6lkiil sikeri.il zitmi az evet.
Ldtszlk az is, hogy minden intezmeny takar6kosan, j6 gazda m6dj6ra gazdfikodott,
megkiiszoni apenzigyi csoportnak es azirrtezm6nyvezetoknek az egyiittmrikrid6st.
Steffn LdszlS polsdrmester hozzisz5l, a Damoklesz kardja ott lebeg a fejiik felett, mert pl.
hullad6kszfllliths gondj6t is meg kell oldani. Szeretn6, ha tov6bbra is ingyenes maradna ez a
telepiildsen, ha nem sikeriil, akkor kb. 30 milli6s terhet jelent 6ves szinten. K6rd6s azrs,hogy
a lakoss6gt6l ehhez mennyi penzt lehet beszedni. Az Onkormfnyzatok azt szeretn6k eldrni,
hogy ne az Onkormfunyzat szedje be a dijat, hanem a szolgfitat6. AzEHG eddig Saj6kaz6t6l
nem k6rt semmilyen dijat, mivel itt van a hulladdklerak6, igaz errol nincs ir6sos
meg6llapod6s. Most viszont mivel szolgftltato v6ltris lesz, az ingyeness6gdt a telepiil6snek
a

fdl6, hogy nem lehet megorizni.

hozzfsz6l, ds elmondia, hogy emiatt
nem terveztek 20

1

4 -r

e ad6emel6st.

hozzfsz6I, mivel meg az rij ad6tcirvdny nincs elfogadva
minden el6ggd bizonytalan

A bizotts6g megvitatta a 2014.6vi koltsdgvet6si koncepci6t

6s

elfo gad6sra j avasolj a.

Stef:in Liszl6 polsfrmester megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kiegdszit6se, javaslata a
20I4. kcilts6gvet6si koncepci6val kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szitds a
koncepci6 elfogad6s6val kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a 2014. 6vi
koltsdgvet6si koncepci6 elfogadfisdra. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak a koncepci6
elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazfskor 6 fo k6pviselo van jelen.
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Saiokaza Kozs6g Onkorm6nyzat2014.6vi kolts6gvetdsi koncepci6jiinak elfogad6sa

Sajokaza Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testiilete megthrgyalta a 2014. 6vre s2616
k<iltsdgvet6si koncepci6t, 6s azl az elhangzottak figyelembe v6teldvel elfogadta. A

kolts6gvetdsi rendelettervezet elkdszitdse sor6n

a

kovetkezo feladatok elvegzeset taftja

sziiks6gesnek:
1. A v6gleges k<ilts6gvetdsi rendelettervezet kidolgoz6sa sor6n tov6bb kell keresni a bevdtelek
novel6sdnek 6s a kiad6sok csrjkkentds6nek lehet6s6geit.
Felel6s: polg6rmester
Hatdrid6: folyamatos, illetve a kolts6gvet6si rendelettervezet benyrijt6s6nak idopontja.

2. Az rntlzmenyek kolts6gvet6si eloirfnyzatait az int6zmdnyvezet6kkel tort6n6
ftj 6n kell kialakitani.

egyeztet6s

Felel6s: jegyzo
Hatfrid6: folyamatos, illetve a kciltsdgvetdsi rendelettervezet benyrijtds6nak idopontja.

: Stef6n Ldszl6 polg6rmester
Hatririd6: azonnal

Felelds

Stefi{n Lriszk6 polsdrmester elmondja, el kell dontenie a testiiletnek, hogy kiirj6k-e a
pLlytnatot a Radv6nszky Kultrirhdz es Konyvt6r intezmenyvezetoi munkakcir betcilt6s6re.
Elmondja, hogy tcibb lehetos6g is van ds tobb szempontot is figyelembe kell venni. Az egyik
lehetosdg, ha kiirjrik apillyitzatot, ds irgy mrikodik tov6bb, mint eddig. 0ndll6 intdzmdnykdnt.
Ebben az esetben nincs b6rmegtakaritris, csak akkor, ha a jelenlegimegbizottvezeto nyeri el a
pfilyazatot. A mrisik lehetos6g, ha nem irj6k ki a pfiytnatot 6s az rntezmeny szakfeladatkdnt,
bekeriil az Onkormdnyzat al6. Ebben az esetben is meg kell bizni vezet6t, aki felelos azott
vegzett munk66rt 6s javak6rt. A"Sv6jci aIap"- os piiyfnat kapcs6n 2 f6 foglalkoztat6st kell
v6llalni, v6lem6nye szerint ezt a lltsziimot csak akkor kell feltolteni, ha ez a k<jtelezettseg
bekiivetkezik. Az is t6ny, hogy jelenleg k6t fo tart6san beteg alkalmazott van az
int6zm6nyben, igy a feladatokat I f(5 alkalmazott 6s 3 fo kozfoglalkoztatott vegzi. K6ri a
k6pviselo testtilet vdlemdnydt, hogy mi tegyenek?

T6th Abel iewz6 a munkakcir bet<iltdsdre elkdszitett egy javaslatot, amelyet megkaptak a
k6pviselok, ezt kr lehet eg6sziteni, amennyiben 2014. janudr 01.-tol szeretn6k betolteni,
figyelembe kell venni, hogy a j6v6hagyott megbizdst 30 napon kereszttil kozze kell teruri a
weblapon, falirijs6gon, akozigallas.hu weboldalon. A vdgso sz6t ak6pvisel6-testiiletnek kell
kimondani.
elmondja, a tegnapi bizottsagi iil6sen
6rzi, azzal, hogy o nyug6llomSnyba
vonttlflsfval az on6ll6srig is sdrtilt. Elmondja, hogy a jelenleg k6t folyamatban l6vo
palyazathoz fontos az intdzmeny on6116s6ga. Az <in6l16s6g megsziintetesehez 90 nap kell. Az
is bizonytalan, hogy a ,,Sv6jci alap"- os piiy|zat mit eredm6nyez. Nem emberekdrl es penzert
harcol, de legal6bb f6l6ves haladdkot ker az intezmeny stdtusziinak megszi.intetdsdig. Kdri,
hogy legal6bb 2014.jrilius6ig adjon a testtilet haladdkot.

T6th Abel ieevz6 felolvassa avonatkoz6 jogszabdlyb6l ide vonatkoz6 rdszt, mely szerint, 60
nap sztks6 ges az on6ll6s6g me gsztintet6s6hez.

elfogadja, hogy akkor 60 nap, nem 90.

megk6rdezi,

hogy amennyiben az

intezmeny

szakfeladatk6nt mrikrjdik tov6bb, akkor nagy vSltoz6s nem tcirt6nik?

Stefin Ldszl6 polgrirmester vflaszol, vezetor p6tldk, bankkiilts6gek stb. szeretett volna k6rni
egy kimutatdst errol, de a p6nziigyi csoportb6l k6t f6 hianyzik" kb. f6l milli6 forint lehet 6ves
szinten a megtakaritiis.

roleg

az

anyagi szempontb6r,
mindenk6ppen fenn6ll.

ha

#il"X1#;"?:ruii::"7f;,t

:lffl TT.::ffiI[];

Stefrin Lfszl6 polsdrmester hozzifizi, ha idegenbol rij embert vesznek fel, akkor viszont
nem lesz megtakarit6s.

T6th Abel ieevz6 hozzdsz6I, az 6rve16s kicsit s6ntit, mert a fenntarl6 hatirozzameg,hogy az
intezmenyben h6ny fo dolgozik. Sajnos a kdt fo koll6gano komoly beteg, sz6molni kell azzal
is, hogy esetleg nem is jdnnek vissza dolgozni. Jelenleg egy fo takaito, egy fo szakember ds
h6rom f6 kozfoglalkoztatottl6tjael a feladatokat. Arra is fel kell kdsziilni, hapl. a fenntart6
aztmondja, hogy 2014. janufr 01.-tol nem 4, hanem 3 fijlatja el a feladatokat.
Stefdn Ldszl6 polgfrmester elmondja, sajnos jelen pillanatban sem mrikodik szab6lyszerien
az rntdzmeny, hisz a K<inyvt6r mrikoddsdhez foiskolai vdgzetts6gri szakember kellene.
Amennyiben felvesznek rij embert, olyan szakembert kellene, hogy ennek a feladatnak az
ellffittsira is alkalmas legyen. Nem lenne j6, ha ebb6l a jcivoben gond lenne. 6 szeretn 6 ezt az
egy rnegtiresedett 6ll6shelyet betolteni.
elmondja, tegnap a bizottstryi iil6sen a pillylzatokrol
nem is esett sz6, akkor nem l6tszott, hogy az onfilositg ennyire fontos lenne. Szerinte a
szerkezeti fel6'116s mindegy kellene, hogy legyen, ha ott kultur6lis szakember dolgozik.
Megk6rdezi, hogy mi6rt olyan fontos az onfilosdg?
villaszoI, o a tegnapi bizottsfryi iil6sen is
elmondta, csak nem ilyen reszletesen. Mindenkdppen v6gig kell j6rni a hivatalos utat, mert k6t
folyamatban levb palyazat van, ezeket be kell fejezni. Ism6telten kdri a testi.iletet, hogy hagyja
me g az rntezmeny <in6116 s6g6t a p6ly ilzatok lez6r 6s6ig.
me gkdrdezi, emberto I vagy me gfi zetett 6ll6shelyto I ftig g - e
a j6 munka? K6rd6s az, hogy tal6lnak-e olyan embert, aki ugyanolyan lelkesed6ssel tudja
csin6lni ezt a munk6t, mint az elozo vezeto.

elmondja, mtn 20 6ve dolgozik a Kultirhfnban, k6ri, hogy
pt6b6lj6k felre tenni, hogy 6k ferj-felesdg, mivel o is ott volt mindigahdtterben. Szerinte a
helyezett akkor lesz igazin aggaszto, ha o is nyug6llomfnyba vonul, mivel sajnos a
telepi.il6sen nem nagyon van olyan szem6ly, aki ezt a feladatot tov6bb vihetnd.

Steffn Ldszlt6 poleirmester javasolja, adjanak hat h6napot ennek az intdzmenynek, hogy
bizonyithassa, alkalmas az on61l6s6gra. Egyelore ne hirdessdk meg a magasabb vezetoi
6ll6shelyet, a piJyfnatot ne irj6k ki. A jelenleg megbizott igazgat6 Hegedus G6bor maradjon
az intezmeny 61dn 2014.06. 30-ig. Javasolja, hogy az intezmeny cin6ll6 intezmeny szerint

tizemeljen tov6bb. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szitdse, javaslata a 2014,
kciltsdgvetdsi koncepci6val kapcsolatosan? Megrillapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s a
koncepci6 elfogad6s6val kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a 2014. 6vi
kolts6gvet6si koncepci6 elfogaddstra. Megkdri a kdpviseloket, szavazzanak a koncepci6
elfogad6sSr6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 6 fo kdpviselo van jelen.
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T6ev: Saj6kaza Kcizs6g Onkorm6nyzat K6pviselo

a Radv6nszky Bdla
Kultrirh6z 6s Konyvt6r vezetoi feladatainak ell6t6s6val kapcsolatos megbiz6s m6dosit6s6r6l

-

testtiletdnek

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat Kepviselo - testiilete a 83/2013. (VII. 13) szitmon, a
Radv6nszky Bdla Kultrirhdz 6s Kcinyvtdr vezetoi feladatainak elltthslval kapcsolatos
megbizitstftrgyfibanhozotthatfirozatotazal6bbiakszerintm6dositja:
Saj6kaza Kcizsdg Onkorm6nyzat Kepvisel6 - testrilete rigy d<int, hogy a Radv6nszky Bdla
Kultfrh6z 6s Kdnyvtfn Szervezeti 6s Mtikoddsi Szabiiyzat6ban foglaltaknak megfeleloen
vezetor feladatok ellttitsfxal 2013. 11. 01. napj6t6l 2014.06. 30. napjaig Hegedtis G6bort
bizzameg.
Tovdbb6 a fenntart6 Saj6kaza Kozsdg Onkorm6nyzat Kepviselo - testiilete a Radv6nszky

B61a Kultrirh6z 6s K<inyvt6r intdzm6nyvezetbt (magasabb vezetoi) 6ll6shely6t a
jogszabalyban eloirt elj6r6srendben lefolytatott pilIyfntatds ut6n - 2014.07. 01. napj6t6l
kivfiqa bet<iltetni.
Hatrjirid6: azonnal, illetve 2014. 07. 0 1.
: Stefan Lhszlo polg6rmester

Felel6s

Stefi{n Lfszl6 polgdrmester 5 perc sziinetet rendel el

Stefdn Liszl6 polefrmester sziinet ut6n meg6Ilapitja, hogy Izs6 Pril telepiil6si kdpviselo
tfxozott, ennek ellen6re, a kdpviselo-testiilet hatiirozatkdpes, mivel a torvdnyesen
megviiasztottT fo kdpviselobol 5 fo jelen van.

Stefan Lfszl6 polgfrmester elmondja, hogy Kazincbarcika Onkorm6nyzatiftol e-mailben
megkerestdk, azt k6ft6k, hogy a 7012013.(Y[.19.) sz. 6s a 7112013.(V[.19.) hatinozattal
sztiletett d<jntdst 2013 szeptember 02-6t koveto iildsen hozza meg a testiilet. Erre a
m6dosit6sra azert van sztiks6g, hogy a Magyar Allamkincstin be tudja befogadm a feladatell6tasi szerzod6seseket. Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szitdse, javaslata
feladatell6t6si szerzSd6sekkel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kiegdszit6s a
szerzoddsekkel kapcsolatosan nem hangzott eI. Javaslatot tesz a 7012013.(Yil. 19.) sz
hatfirozattal elfogadott - Jelzorendszeres H6zi Segits6gnyrijt6s alapell6t6s mrik<jdtetds6re koterrdo Feladatelldt6si Szerzodds meger6sitds6re. Megkdri a kdpviseloket, szavazzanak
szeruodes elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, aszavazdskor 5 fo k6pvisel6 van jelen.

A k6pvi s e I 6 -te s tii I et 5 i g en szav azattal az alilbbi hat6r o zatot ho zta:
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Tdrgv: Saj6kaza Kdzsdg Onkormdnyzata es Kazincbarcika V6ros Onkorm6nyzata kozott
megkotendo feladat

-

ell6t6si szerzodds j6vdhagydsa jelz6rendszerrel kapcsolatosan

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6 - testiilete megthrgyalta a Saj6kaza Kozslg
Onkorm6nyzata 6s Kazincbarcika V6ros Onkormdnyzatakozott megkdtendo feladat ell6trisi
szerzod6seket, jelzorendszerrel kapcsolatosan az abban foglaltakat j6vithagy6lag elfogadja,
egyben megerositi a fenti tfngyban,70l20I3. (VII. 19.) sz6mon hozotthatfrozaffrt.
Egyidejuleg felhatalmazza a polg6rmestert 6s a jegyzot a feladat

-

e116t6si szeruldes alfuirdsfua

: Stef6n Ldszl6 polg6rmester
T6th Abel jegyzb
Hatr{rid6: azonnal
Felel6s

Steffn Lfszl6 polsfrmester Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata
feladat-ell6tfsi szerzod6sekkel kapcsolatosan? Meg6lIapitja, tov6bbi javaslat, kiegdszitds a
koncepci6 elfogad6s6val kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a7ll20l3.(VI. 19.)
szhatdrozattal elfogadott - Ejjeli Mened6khely - Nappali Melegedo alapellfutas mrikddtetds6re
- kcitendo Feladatellitfisi Szerzodds meger6sitdsdre. Megkdri a k6pviseloket, szavazzanak
szerz6d6s elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 5 fo kdpviselo van jelen.
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Tfrsv: Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzata es Kazincbarcika V6ros Onkorm6nyzata kozott
megkotendo feladat - hajl6ktalan szemdlyek nappali ellitdsilal kapcsolatos szerzod6s
j6vahagyasa

Saj6kaza Kcizsdg Onkorm6nyzat Kepviselo - testi.ilete megtdrgyalta a Saj6kaza Kozsdg
Onkorm6nyzata 6s Kazincbarcika V6ros Onkorm6nyzatakdzott megkcitendo flladat - ell6trisi
szerzodlst, hajldktalan szem6lyek nappali ell6t6sflaI kapcsolatosan, az abban foglaltakat
j6v6hagy6lag elfogadja, egyben megerositi a fenti tfrgyban,7ll20l3. (Yil. 19.) sz6mon
hozotthatfrrozatdt.

Egyidejrileg felhatalmazza a polg6rmestert 6s
al6irLshra
Felelds : Stef6n Ldszl6 pol g6rmester

T6th Abel jegyz6
Hathridf: azonnal

a

jegyzot

a feladat - ell6t6si

szerzod6sek

Stefiln Ltszl6 pole{{pester titjekozLatja a k6pvise16-testriletet, hogy az Nemzeti Tervez6si
Hivatal 6s a Megyei Onk. Tertileti 6s Vid6kfejleszt6si Iroda gyrijti azokat a projektotleteket,
amelyeket a telepiil6s fejlcidese 6rdek6ben 2014-2020 kozott szeretnenek megval6sitani. Keri
a k6pvisel6-testtilet tagtrait, hogy gyujts6k javaslatalkat, otleteiket. Ezzel kapcsolatosan
hamarosan egyeztet6st szeretne tartam, ennek idcipontj5r6l k6scibb kiild 6rtesitest. O maga is
gondolkodott mhr mit lehetne megval6sitani. Szeretne peldilul a 26-os ftirit 6s a Saj6kaza fel6
vezeto bekotcitt mellett egy ker6kphr utat, amely gyalogos forgalomra is alkalmas lenne.
Amennyiben ez megval6sulna, itrviz eseten biztositott lenne a ker6kp5ros 6s a gyalogos
kozleked6s.

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 hozzitszol, a GINOP-ra is lehetne
pl,lydzni, mivel Sajokazinak nincs m5s erdforr6sa, meg kellene celozm antisztlkirt, pl. a Saj6
melletti tertileten l6tre lehetne hozni kajak kikot6t, sz6ll6shelyeket 6s 6ttermet is lehetne
kialakitani. A Saj6kaz66rt Egyesiilet megtisztitotta 6s rendbe tette a,,gyereknapi forr6st", b6r
avize nem ihat6, de kir6ndul6sra remek hely az is. A Felscinyirdd 6s a Saj6galg6c fel6 vezetd
rit ment6n is van sok gy6gyforr6s. V6lem6nye szerint nincs m6s kitor6si pontja a telepi.il6snek,
mint a turisztika, gazdashg 6s a kultura fejleszt6se.

Steffn Lriszl6 polsfrmester hozzdsz6l, a gy6gyturizmust m6r nem igazin akarj6k t6mogatni,
val6szini elvonja a v6rosokt6l alfitogatokat.
Trith Abet ieevz6 hozzifiz\ a forr6st nem a Sajokaz66rt Egyestilet tette rendbe, hanem egy
bartfii t6rsas6g, b6r voltak koztrik egyesrileti tagok is, szerinte a forr6s vize jo, cj is ivott belcile.
Srirossv Srindor telepiil6si k6pvisel6 megfilrdezi, a Galg6c fel6 vezet1 ut melletti kiilszini
fejt6st nem lehetne e finanszirozni?

Stefiin Lriszl6 nolgfrmester vilaszoI, annak a beindit6s a ijabb gondokat vet fel, mivel nincs
megfelel6 hid a Pacs6ny patak folott 6s azit sem alkalmas teheraut6k kozleked6s6re.
Dr.Czenke Antal alpolgdrmester megk6rdezi a volt tsz. tanyinal nem lehetne e valamit
kezdeni ? A turisztlkixal kapcsolatos fejleszt6sekkel egye1srt,ugy tudja van Kazincbarcikhn
egy iroda, ahol a komy6k kltnival6it szSmon tartJilk es adnak otleteket a turist6knak hov6
6rdemes elmenni. Szerinte itt is van 16tniva16 pl. a h6rom templom 6s a Radv6nszky K.ast6ly.
Fel kellene ezzel az irod6val venni a kapcsolatot.

Abel ieevz6 tillkoztatja a testtiletet, hogy rovid idcin beliil mind en rntezmenyben el kell
vlgezni a selejtez6st 6s lelt6roz6st, tobb 6vtizedes elmaradfst kell ezen a teriileten lekiizdeni.
Felhivja a doktor rir figye1m6t, hogy a nem haszn6lhat6, selejt eszkozok selejtez6s6t ci is
vegezze el, 6s uj leltirt vegyenek fel. Elmondja, hogy az ovodftban ez mir megtort6nt. K6ri a
Tr6,th

tobbi int6zm6ny vezet6j6t, hogy tegy6k meg a sziiks6ges int6zked6seket.

Steffn L6szl6 Dolgdrmester megkerdezi, van-e valakinek tovSbbi k6rd6se, javaslata,
kieglszitfse az elhangzottakkal kapcsolatosan? MegSlIapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6r;zit6s nem hangzott el, igy a rendkivtili testtileti iil6st bezttrja.

Kmf.

ELOTERJESZTES

1. napirendi pont tSrgyalSsShoz
Saj6kaza Kiizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 2013. 11. h6 05.
napjSn taftand6 iil6s6re
T5rgv: Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat 2013. 6vi k6lts6gvet6si rendelet6nek m6dositdsa

- testiilet!
Onkormdnyzat k6pvisel6 testuilete 3l2}t3. (III. t4.)
Tisztelt K6pvisel6

Saj6kaza Kozs6gi

szSmri

onkormdnyzati rendelet6vel fogadta el az Onkormdnyzat 2013. 6vi kolts6gvet6s6t. A 2013. 6v
09. 30 - i Sllapotnak megfelel6en az alSbbi el6ir6nyzat m6dositSsok vSltak szriks6gess6:

I.

A kolts6gvet6si rendelet bev6teli elSirdnyzata: 444.110 eFt volt, amely cisszeg a rendelet
1. sz{mfi m6dositdssal 495. 380 eFt-ra vSltozott. A jelenlegi el6irdnyzat m6dositds
kovetkezt6btjn a kolts6gvet6s bev6teli el6irdnyzata: 640.120 eFt - ra novekszik.
Az el6irdnyzat - noveked6s L44. 740 eFt, amely a bev6teli oldalon az alifrbi el6irdnyzat
m6dosftdsokb6l tev6dik 6ssze :

Etkez6si normativa lemond6s (iskola, 6voda)
Ingyenes 6tkez6s visszafizet6s
Kieg6szit6 gyermekv6delmi t6mogat5s
Differenci6 I vissza p6tl5s (hd6er6 k6pess6g m iatt)
B6rkom pe nz5ci6 7-9 h6na p
et6rp6tl6 t6mogatSs
STARTMUNKA (b6r+TB)
P illy 6nati p6nz (sze n nyviz, i s ko Ia en erg eti ka )
Rend kivii li gyermekv6del m i ( Erzs6bet- uta lv6 ny)
Egye_s jiivedelemp6tl6 t6mogatds (seg6lyek 6llami r6sze)

Forditott AFA
Int6zm6nyfen ntart6i T6rsu l6s t5 mogat6sa

-2,550 eFt
-2.594 eFt
365 eFt
2,7LL eFt
2,013 eFt
1.600 eFt
21.100 eFt
61.555 eFt
9.489 eFt
32.300 eFt
13.400 eFt
5. 341 eFt

Bev6tel mindtisszesen: L44.7 4O eFt

II. Az el6irdnyzat - noveked6s figyszintdn L44.740 eFt, amely
elSirdnyzat m6dositdsokb6l tev6dik ossze:
V5s5rolt 6lelmez6s
Ingyenes 6tkez6s kieg6szit6s
Ataa6s Int6zm6nyfen ntart6i t5 rsu t5snak
Taftal6kba (kereset kieg., b6rp6tl6 juttat6s)
Seg6lyek 6llami r6sze
Rendkivii li gyermekv6delmi t5mogatSs
Iskola fehijitSs (pa ly5zat)
Szennyviz (p5ly6zat)
Kieg6szitS gyermekv6del m i ( Erzs6bet- uta lv5 ny)
STARTMUNKA tisszesen:
-dologi
-b6r
-jSrul6kok

a kiaddsi oldalon az alitbbi
-2.550 eFt
-2,594 eFt
5.341 eFt.
6'.324eFt : '
32.300 eFt
365 eFt
39;765 eFt '
2t.gb'o ert
9.489 eFt
21.1O0 eFt
0 eFt
18.000 eFt
3.1OO eFt

Forditott ArR befiz. Isk. energ.

13.4OO eFt

Kiad6s mind6sszesen: L44.74O eFt

III. A szriks6ges el6irdnyzat

m6dosit6sokat r6szletesen a k6lts6gvet6si rendelet vonatkoz6

t5blSzatai tartalmazz6k.
Saj6kaza, 2013, L0.22.

:flffiT
Saj6kaza Ktizs6gi Onkormfnyzat k6pvisel6 - testiilet6nek..../2013. (....) iinkormdnyzati
rendelete az Onkorminyzat20l3.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 312013. (III. 14.) szhmtr
iinkorminyzati,r endelet6nek m6dosit6s6r6l

TERVEZET
Saj6kaza Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel5 - testi.ilete az SlIamhaztartSsr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. tcirv6ny 87.$ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjdn, a K6pvisel6 testiilet
Pdnziigyi Brzottshghnak ir6sos v6lem6ny6nek kikdr6se utiin a kdvetkez6ket rendeli el:

-

'

1.$

Saj6kazaKozs6g Onkorm6nyzat Kdpvisel6 - testi.ilet aSq6kaza Kdzs6g 6nkorm6nyzat20I3.
6vi kcilts6gvet6sr6l szoI6 31 2013. (III. 14.) szftryu cinkorm6nyzati rendelete (a tov6bbiakban: a
Rendelet) 2. $ hely6be a kcjvetkez6 rendelkezeslep:
,,(1) A kdpvisel6 - testtilet az onkormfinyzat2013.6vi k6lts6gvet6s6t:
640. 120 eFt kiilts6gvet6si bev6tellel
640. 120eFt kiilts6evet6si kiadfssal
0 Ft kiilts6gvet6si egyenleggel
itllapitja meg."
2.S

Jelen rendelet a kihirdet6st krivet6 napon 16p hat6lyba.

il*#}
A rendelet kihirdetve: 2013. ev

f,$T

T6th Abel
jegyz6

EL6TERJEszrfs
2, napirendi pont t6rgyal6sAhoz
Saj6kaza Ktizs6g On kormS nyzat K6pvisel6 - testii let6nek 20 13.
napj5n taftand6 iil6s6re

- il,

T6rgv: Saj6kaza Kozs6gi Onkormiinyzat2}l3.I

1 1.

05.

negyed6vi gazditlkoditsSr6l sz6l6

besziimol6

Tisztelt K6pvisel6

- testiilet!

Az SllamhdztarLiisr6l sz6l6 2011.6vi CXCV, torv6ny 87. 5 - Snak 6rLelm6ben n potgdrmester a
helyi onkorm{nyzat gazd5lkoddsdnak (...) hSromnegyed 6ves helyzet6r6l a kolts6gvet6si koncepci6
ismertet6sekor irdsba n t5j6koztatja a k6pvisel5-testti letet.

Ennek megfelel6en Saj6kaza K6zs6g 6nkormdnyzat 2013.

6vi

I - ilI.

gazd5lkod5sSr6l sz6l6 beszdmol6t az alSbbiak szerint terjesztem a T. K6pviselS

-

negyed6ves

testulet el6:

Onkormdnyzatunk a feladat ellSt6s6ndl az alaptev6kenys6ggel szorosan osszefiigg6
mfikod6si kiaddsok zavaftalan biztositdsdt tartotta szem el6tt,
. Jelen el6terjeszt6shez of szdmozott mell6klet taftozik, az alSbbiak szerint:

2. szSm(t mell6klet Miikiid6si, fejleszt6si bev6telek 6s kiad5sok m6rleg szerinti
bemuta
tSsa

3.

szSmri mell6klet 2013. Ir.
III. negyed6vi bev6telek alakul6sa
szakfeladatonk6nt
4. sz6mf mell6klet 2013. I. - III. negyed6vi kiad5sok alakul5sa szakfeladatonk6nt
5. sz6mri mell6klet Beruh6z6si 6s fejleszt6si kiad5sok alakul5sa
6. szSmf mell6klet A 2013. 6v I. -III. negyed6v6ben foly6sitott seg6lyek alakul5sa

2. szdmf mell6klet

A bev6telek 6llomSny6ban a m6dositott el6ir6nyzat 85 olo - orr teljesiilt az I. - ilI.
negyed6vben
A mfikod6si bev6telek a m6dosirtott el6irdnyzathoz k6pest 79 o/o - on teljestilte( ezen behil
az int6zm6nyi mfikdd6si bev6telek 189 o/o - en, a helyi ad6k 90 o/o - orr teljesultek. A
kolts6gvet6si t5mogatdsok a m6dosiltott el6ir5nyzathoz k6pest BB o/o - on teljesriltek, a
mfikod6si c6lri pdnzmaradv6ny 100 % - ban felhasznSlSsra kerrjlt, a TB t6mogatls74,6o/o a 6rkezett meg az 6v els6 kilenc h6napjdban

A felhalmozdsi t6ke jellegfi bev6telek SllomSnydban a m6dositott el6ir(tnyzat 108 o/o - a
teljesrilt, ennek els6dleges oka a felhalmoz5si c6l( Swett p6nzeszkdzdk(START
M UN

KAPROGRAM beruhdzdsai) n6veked6se.

A kiad6sok 6llom6ny5ban a m6dositott el6ir6nyzat 7L,8 o/o - on teljesi,ilt azl.

III.

negyed6vben

-

A mfikod6si kiaddsok a m6dositott el6iriinyzathoz k6pest 66 o/o - on teljesUlte( ezen behjl a
szem6lyi juttatdsok fi5rul6k n6lkril) 81 o/o - a teljesUlt a m6dositott el6irSnyzathoz k6pest. A
dologi kiadSsok Sllom6ny6ban 55 9/o - os volt a felhaszndlSs, a seg6lyek Sllom6ny6ban 69 o/o
- os volt a teljeslt6s a m6dositott el6irdnyzathoz k6pest.
A m[ikdd6si c6hi tartal6k felhaszn6lSsdra nem kerrilt sor. A miikdd6si c6lra Stadott
pdnzeszkdzok 5llomdny6ban (orvosi rlgyelet, Nonprofit Kft. trimogat6sa) 63 o/o - os teljesit6s.
A fejleszt6si kiaddsok (beruhiiz6sok) 92 o/o - d teljesUlt a m6dositott elSirSnyzatnak: ez
l6nyeges noveked6s az I. f6l6vi 40 o/o -os teljesit6shez k6pest,
3. szdmf mell6klet
A dsszes teljesuilt bev6telb6l az intdzm6nyi miikdd6si bev6telek 4, 2L o/o - ot, a helyi ad6k 5,
29 o/o - ot, a kdzponti feladatfinansz[rozls keret6ben kapott p6nzeszkozdk 44, 2 o/o - ot, a
m[ikod6si c6hi 6Wett pdnzeszkdzok 15, 7 o/o - ot, a felhalmoz5si c6lri Swett p6nzeszkozok
L3,5o/o - ot, a felhasznSlt p6nzmaradvSny pedig L7 o/o - o tett ki.

4. sziimri melldklet
Szemdlyi kiaddsok fi5rul6kok n6lkUl) az osszes teljesitett kiadds 26,7 o/o - At tett6k ki. A
teljesitett kiaddsok int6zm6nyi szinten a m6dositott el6iriinyzathoz k6pest:
Kozs6gi Onkormiinyzat: 85, 2 o/o
Polgiirmesteri Hivatal: 69 o/o
Napkoziotthonos Ovoda: 73 o/o
Radvdnszky B6la Kultfrhdz 6s Konyvtdr: L!7,3 o/o
Nappali Szoc. Kozpont: 79, 5 o/o
A dologi kiaddsok az dsszes teljesitett kiadiis L7,77 o/o - 6t tett6k ki, A teljesitett kiaddsok
int6zm6nyi szinten a m6dositott el6irttnyzathoz k6pest:
Kozs6gi Onkormdnyzat: 54, I o/o - ennek els6dleges oka a L,3, LZ, L4, L5
szdmfr sza kfel a datoko n bek6vetkezett a a cso ny te lj esit6s,
Polgiirmesteri Hivatal: 73,34 o/o
i
Napkoziotthonos Ovoda: 64, 4
Radv6nszky B6la Kult6rhdz 6s Kdnyvtdr 35,25 o/o
Nappali Szoc. Kozpont: 68, 5 o/o
A p6nzeszkoz Staddsok iillomdnya az cisszes teljesitett kiadds 24, 7 a/o - dt tette ki, A teljes
osszeg (113. 601 eFt) 73 o/o - 6ta Polgdrmesteri Hivatalt 6rint5 plnzeszkozdtadds jelentette:
a szociSlis .ell6tdsokhoz kapcsol6d6 tdmogatdsok (aktiv korilak ellStdsa, LFT), A pdnzeszk1z
iitaddsok Sllomdnydnak kisebb r6sze a kozs6gi dnkormdnyzat int6zm6ny-kiaddsai koz6tt
jelenik meg: hdziorvosok/r.igyelet tdmogatdsa, dtmeneti seg6lyek, vdros 6s
kozs6ggazdS kod 5 si szo gd tatds sza kfe a d ato k.
A felhalmozdsi kiaddsok 6llomdnya az osszes teljesitett kiadiis 24, B o/o - dt tette ki ( f6l6ves
11 o/o kal szemben), amelynek r6szletes (t6teles) tartalmdt az 5. szdm0 mell6klet
tartalmazza.
6, szdmil mell6klet
Az dsszes dnkormSnyzat Sltal foly6sitott segdlyb6l (98. 944 eFt) a legnagyobb r6szt (7I, 5
% - ot) az FHT tette ki, Az id6skorriak jdrad6ka, az Spolssi drj, 6s a k6zgyogyellStds 2013.
0i, 01. napjdt6l j5rdsi hatdskorbe kerult, azonban a tavaly decemberi'kifzet6s az idei
kolts6gvet6s kiaddsait novelte 2013. janudrjdban. Az onkormdnyzat Sltal teljes eg6sz6ben
finanszirozott seg6lyek dllomdnydt (l<oztemet6s, Stmeneti seg6ly, temet6si seg6ly)
igyekszUnk a legalacsonyabb szinten tartani.

-

-

-
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-

A

fentieknek megfelel5en k6rem

a T. K6pvisel6 testrilett6l az Onkormdnvzat

III. negyed6ves besz6mol6jd nak elfogaddsdt.
Saj6kaza, 2013, okt6ber 31,
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KIMUTATAS
Saj6kaza Krizs6gi OnkormAnyzat beruhSz6s 6s fehijitds kiadisdr6l
2013. 3. negyed 5v TAj6kozat6 adat
5. sz. mell6klet
Adatok E Ft-ban
Eredeti el6irdnyzat

M6dosftott
ol Hiw4'

nvr

lt

dnkorm6nvzat STARTMTINKA

o

Teljesft6s

I

329

16 s05

7 57,t

8 468

220

220

Biomassza kaz6n

6 350

6 350

Aprit6k t6ro16

1 000

I

KazdrrproEram

Motorfrir6sz

Aprit6k t6ro16 tervez6si dija

0

298

Kaz6n elhelyezeslhez bont6si munk6latok

0

600

Kdzft progsaru
Aszfalw696

tl

5't2

J

572

1/Z

Illeg6tis h*l'1ad6k prcgram

795
495

541

Bont6kalap6cs

Aramfeileszt6

300

r 961

Mez6eazdas4gi Frsgrarn

Komplett f6lias6tor

0

3 vasri fi.iss.6syeke

|

Szhrzrtzo

5 985

I

6.fogasborona

0

361
1 278

495
LJ/

0

|

Homlokrako d6+Raklapvilla

Kan6l
Belvizes progranl
Pacs6ny patak mederrendez6s, tervdokument6ci6

651

278
495

T.fiiss.t6rcsa
I

000

775

188

188

685

685

685

685

508

5SCI

7tt

3 db sz6mit6e6p

300

300

zol

2 db nyomtat6

200

200

324

0

t20

+95

371

158

158

Polgiruresteri Hivatal

Riaszt6 rendszer b6vit6se

Redvt*szky B6Ia Kultui rhri z

p Afu

6zat

1 db asztali szdmit6g6p

2 db notebook

338

338

5 895

64 318

67 538

Svr[iei Eeviifttrriiftiidfsi prcgr*la {Leader p*Iy{zat}

34 035

34 03s

4 445

\a pkiiziotthonos Ovoda Epites
Erdefref ts6gi *arafi*r *tis Yizlkiizm,ii

10 18

1i0 181

2 015

fsLola Energetika

i p*:ly itzat

Tir.s,urla

t

2 828

2 828

Szennwiz beruh*r*s
Okt.Inf .Feileszt6se/Konvha.To rnaterem/
94

4 748

hrsz R{k{tczi u ftild ieriilet visrirldo

Or korru,inyzatok rilta.l folyf sitott ellftfsak iissses+n

I
17 891

60
53 439

723 68J

11427,5

6 n ko rm

6n

yzat 6ltal fo ly6s itott s eg6 lye k r6sz letez6s e
2013. 3. negyed 6v
6. sz, mell6klet
Adatok E

Eredeti elfiirhnyzat
Foglaikoztat6st helyettesit6 t6mogat6s

65 341

M6dositott

elfirinvzat
90 645

Id6skoruak j6rad6ka

n

Teljesft6s
70 813
130

Lak6sfenntart6si t6mogat6s

13 541

t+-841

Apol6si dij

11 646
62

Kieg6szit6 gyermelw6delmr t6mogat6s

200

200

150

Atmeneti seg61y

300

300

198

Temet6si seg6ly

400

400

80

Kciztemet6s

400

400

oo

1 000

1 000

J/L

kieg gyermek v6delmi

2l t40

4 489

Ny6ri €tkeztet6s

10 551

10 551

360

360

Egy6b, az dnkormdnyzat rendelet6ben meg6llapitott juttat6s

Ov o dhztathsi t6mo eat6s

Kdzgy6gy

ddiorrnfnyzatok Sttal folydsitott efLit{sok

28

tisszesen

8t

1€?

139 837

98 944'

EL6TERrEszrEs
3. napirendi pont t6rgyalSs5hoz
Saj6kaza Kdzs6g dnkorm5nyzat K6pvisel6 - testiilet6nek 2013. 6v 11. h6 05. napj6n
tartand6 iil6s6re
T6

rqvr saj6kaza Kiizs6g dn ko rm5 n yzat 2014. kiilts6gvet6si koncepci6ja

Tisztelt K6pvisel6

- testi,ilet!

20tt.6vi CXCV, torv6ny 24, S (1) pontja alapjdn a jegyz6, f5jegyz6,
k61egyz6, megyei f6jegyz6 (a tov5bbiakban egyUtt: jegyzS) Sltal elk6szftett, a k6vetkez6 6vre
vonatkoz6 k6lts6gvet6si koncepci6t a polgSrmester okt6ber 31. napjdig benyrijtja a k6pvisel5testUletnek. A t6rv6nyi kotelezetts6gnek eleget t6ve, az alSbbiak szerint terjesztem be Saj6kaza
Kozs6g 0 n korm5 nyzatd na k 2014. evi k6lts6gvet6si ko ncepci6jdt,
Az 5llamhSztart5sr6l sz6lo

Az Sllamh5ztartdsr6l sz6l6 torv6ny v6grehajtdsdr6l szolo 36812011, (XIL31,) Korm6nyrendelet
26.5 (1) bekezd6se 6rtelm6ben a jegyz6 a helyi onkorm5nyzat koltsegvet6si koncepci6jSt a
tervezett bev6telek, a kotelezetts6gv5llalSsok, mds fizet6si kotelezetts6gek 6s Magyarorsz5g
2074. evi kdzponti kolts6gvet6s6r6l sz6l6 T|I24I5. szSmf torv6nyjavaslat (a tov5bbiakban:
Torv6nyjavasl at) tdrv6nyjavaslat fi gyelem bev6tel6vel 5 itja 6ssze.
A koncepci6 els6dleges c6lja a kovetkez6 6vi kolts6gvet6s kialakft5sShoz szUks6ges alapelve(
f6bb c6lkitfiz6sek meghat6rozdsa.
||

A

koncepci6 elk6szit6s6hez a Magyar K6ztdrsas5g 20t4. evi kdlts6gvet6s6nek tervezete 5ll
rendelkez6sre, E torv6nyjavaslat egyes el6irSnyzatait megalapoz6 t6rv6nyek (ad6toru6nyek,
szakmai, {gazati szabSlyoz6sok) v6lem6nyez6se m6g folyamatban van,

I . A kiizoonti

kiilts6qvet4s tervez6s6nek alaoelvei

A Konvergencia programban 6s a Magyarorsz1g gazdas6gi stabilitds6r6l szol6 20Lt.6vi CXCIV,
Torv6nyben rdgzitett kolts6gvet6si pSlya 6rtelm6ben 20L4-ben az 6llamhSztartds uni6s
m6dszeftan szerinti hiSnya a brutt6 hazai termdk (GDP) 2,7o/o-6t6rheti el,

Az Alaptorv6nnyel 6s

a

Magyarorszdg gazdasSgi stabilitdsdr6l sz6l6 sarkalatos t6rv6nnyel

Osszhangban a k6lts6gvet6si politikdnak v6ltozatlanul kiemelt prioritdsa az el5z5 idSszakb6l
drokolt magas 5llamad6ssdg csdkkent6se. A brutt6 Sllamad6ss6g GDP-hez viszonyirtott arSnya a
2010. 6vi 81,80lo-161 20L2-re79,2o/o-rd m6rs6kl5dott. A Korrndny a konvergencia programban a

k6vetkez5 6vekre

is olyan hiSnypSlySt tfiz ki, amely

biztositja

az ad6ssdgrdta

tovdbbi

csokken6s6t.

A

Korm6ny
a Konvergencia programban r6szletesen is kifejtett tdrekvdse, hogy az
5llamh5ztartSsi hiSny 6s ezzel egyUtt az Sllamad6ssSg csdkkent6s6vel, a tart6s egyensrilyon
alapul6 ndveked6s felt6teleinek megteremt6s6vel Magyarorsziry gazdasitgi fejletts6ge, illeWe
foglalkoztat5si rStdja ndvekedjen,

-

-

IL

A helyi iinkorm6nyzatok tfmooat5sa

A

2013. 6vt6l az onkormSnyzati feladatellStds, ezzel egyUtt a finansziroz6si rendszer is
alapjaiban vSltozott meg. A kordbban az 6nkormdnyzatok Sltal ellStott feladatok egy rdsze az
Sllamhoz kerrllt.
A vSltoz5sokkal pdrhuzamosan,- a megmarad6 feladatok tekintet6ben a forrdsszab5lyozfis
Stalakitdsa sem maradhatott el. Ui finanszftozilsi struktrjra kerrilt kialakitSsra, amely elszakadt az
eddigi jellemz6en normatlv tSmogat5si rendszert6l. E szempontb6l kiemelked6 szerepe van az
1gazati feladatok meghatSroz5s5nak, a kotelez6 onkormSnyzati feladatok 6s helyi kdzUgyek
sz6tvSlasztSsSnak. JellegUkb6l fakad6an ugyanis az egyes kozszolg5ltatdsok elt6r6 finansziroz5si
technik6t ig6nyelnek, igy a kolts6gvet6si torv6nyjavaslat
a 2013. 6vihez hasonl6an - az
onkormSnyzati tSmogatSsokat a szakmai torv6nyek (illeWe az ezek m6dositdsdra vonatkoz6
kormSnyzati ddnt6sek) logik6jdt koveWe hatSrozza meg,

-

Az

onkormdnyzati szervek (Jegyz5, pol96rmester, kiv6telesen ugyint6z6) Sltal elliitott
Sllamigazgat5si feladatok m6rt6ke - egy 6v tSvlat6bol n6zve - kev6sb6 m6rs6klSdott 2013. 01.
01, napjdt6l l6trejott jdrdsi hivatalok felSllitdsiival. A helyben maradt ilgyek tipusa 6s
nagysdgrendje (6vod6ztatiisi tSmogatds, RGWK, lakdsfenntartdsi t5mogat5s, aktiv korriak
ellStSsa) v6lem6nyUnk szerint nem indokolta 4 f6 k6ztisztvisel6 v6gleges 5thelyez6s6t.

A kozoktatds rlj alapokra helyez6se 6s az oktatds szinvonalSnak emel6se a t5rsadalom 6vek 6ta
jelentkezS jogos elvSrSsa volt. Ennek kiv6nt megfelelni a nemzeti koznevel6s16l sz6l6 2011. 6vi
CXC. t6rv6ny azzal, hogy a nemzeti koznevel6s biztositSsdban az els5dleges felel6ss6g az
Sllamot terheli. A 2012. 6vben Saj6kaza Kozs6g Onkorm5nyzata tigy dontott, hogy 5ltalSnos
iskolSjdnak mfik6dtet6s6t saj5t maga oldja meg.
Az figazatban az onkormdnyzatok f6 feladata az 6vodai ell5t5s megszervez6se 6s fenntartSsa
maradt, amelyhez a k6zponti k6lts6gvet6s tobb elemfi t6mogat5ssal j5rul hozz6. A jogszab5lyi
el6frdsok alkalmaz6sdval biztosftja az 6vodapedag6gusok idei 6v szeptember6tSl megemelt
illetm6ny6t, ami a Magyar Allamkincstdr kozponti illetm6nysz5mfejt6s6n alapul.
Tov6bbra is Onkormdnyzati feladat maradt a gyermek6tkeztet6s, amit a k6lts6gvet6s tdmogat,
figyelemmel a rdszorul6 gyermekek szociSlis helyzet6re is. A telepril6si 6nkormdnyzatok alapfokrl
eg6szs6gUgyi ellStdsi kdtelezetts6g6taz Sllam a 2014. 6vben nem kilvdnja tovSbb b6viteni.
dnkorm5nyzatoknSl marad6 feladatok nagyobb r6sz6t a klasszikus 6rtelemben vett
6nkorm6nyzati feladatok (igazgatdsi feladatok, telepUl6srizemeltet6s, kozvilSgit5s, helyi
ad6ztatSs, stb.) teszik ki a2013, 6vhez hasonl6an. Ezen helyi kdzUgyek ellStdsdt egy - az
6nkormdnyzatok jovedelemtermelS k6pess6g6t6l fUgg6
5ltalSnos jellegfi tdmogat5s (a
tel epril6si 6nkorm5 nyzatok m iikod6s6nek t5mogatdsa) szolgiilja 20 1 3-t61,

Az

-

-

A helyi dnkorm5nyzatokat megillet5, helyben marad6 szem6lyi jovedelemad6 r6szesed6s 2013t6l megsz[int, eza20L4.6vi tdrv6nyjavaslat szerint sem fog vSltozni.
A helyi ad6k - Qy az iparfiz6si ad6 -' rendszer6t a torv6nyjavaslat nem 6rinti. Az ebb6l szilrmazS
bev6tel tovdbbra is teljes eg6sz6ben az onkormSnyzatok saj5t bev6tele marad, 6s helyben jiirul
hozz| a feladatokhoz.

III. Sai6kaza Kdzsdqi dnkorm5nvzat 2014.6vi k6lts6qvet6si koncepci6ja a kiizponti
6s helyi v6ltozSsok figyelem bev6tel6vel
A korSbbi 6vek tervez6si gyakorlat6nak megfelel6en a 2014.6vi k6lts6gvet6si koncepci6 is egy
rendkivUl bizonytalan nemzetkozi 6s hazai gazdasdgi, p6nzUgyi 6s jogi kdrnyezetben
fogalmazhat6 meg. Bizonytalans5gi t6nyez6k6nt kell szdmolnunk a jogi-szabSlyozSsi kdrnyezet
v6ltoz5saival, a stagn616 gazdasdgi fejlSd6s miatt a helyi ad6k vdrhat6 hagysdgrendj6vel,
valamint az iSllami tdmogat6sok jelent6sen Stalakul6 rendszer6vel. Az 6w. feladatainkat
meghatdroz6 r6sz6nek hatSlyba l6p6se, a fokoz6d6 dllami szerepvSllal5s a kozszfdrttban

m[ik6d6sunk szervezeti kereteit, int6zm6nyh 6l6zat1t, a form5l6d6
feladatfinanszkozAsi rendszer pedig hosszabb tdvon is behatiirolja az 6nkormSnyzat

Stalakitja

a

mozgdsterdt.

A 2011, 6vi CDOC(IX, torv6ny (tov6bbiakban Mdtv,) 1115 (2)-(3)

bekezd6se 6rtelm6ben az
forr6sdt
6s
kiaddsiit
a
20L4.6vi
kolts6gvet6si
6nk6nt vSllalt feladatok
rendeletnek elkuldnitetten
kell tartalmaznia. Az OW. 1115 (4) bekezd6se 6rtelm6ben a kdlts6gvet6si rendeletben mfikod6si
hiiiny tovdbbra sem tervezhetS,
Magyarorszitg gazdasitgi stabilitdslr6l szol6 2011, 6vi CXCN. tdrv6ny 2014. 0I. 01, napjSt6l
hat5lyos m6dositSsa 6rtelm6ben

A. Bev6telek:
A kiizponti k6lts6qvet6s t6mooatSsa

:

A telepiil6si 6n korm5 nyzatok mfi kod6s6nek tdmogatSsa

:

A

a
meghatSrozott egyes feladatok, igV az igazgat6ssal, 6 telepUl6sfejleszt6ssel,
telepul6srendez6ssel, telepUl6srizemeltet6ssel, a k6rnyezet-eg6szs6gUggyel, a lak6s- 6s
helyis6ggazdSlkodSssal, a helyi kornyezet- 6s term6szeW6delemmel, vfugazditlkoddssal,
v[zk5relhiiritdssal, iv6vizellStdssal, szennyvlzkezel6ssel, a v6delemmel, a helyi ad6val,
gazdasigszervez6ssel, turizmussal, a kistermelSk, 6stermel6k 6rt6kesit6si lehet6s6geinek
biztositiisdval, a spott, ifjtisitgi, nemzetis6gi Ugyekkel, a kdzbiztonsdggal, a helyi kdzdss6gi
k6zleked6ssel, a hullad6kgazdSlkodSssal 6s a t6vh5szolgSltatSssal kapcsolatos feladatok
kdzponti kolts6gvet6s tdmogatdst biztosit
telepUl6si onkorm6nyzatok szlm{ra a
Magyarorszdg helyi 6nkormSnyzatai16l sz5l6 20i1. 6vi CLX)OflX, torv6ny 13. $-5ban

ellStdsiShoz.
Ezen jogcimcsoporton belUl:

.

Onkormdnyzati hivatal m[ikdd6si t5mogatdsa: 4, 580,- eFtlf6. A k6zponti k6lts6gvet6s igy
nyfjt tdmogatiist a polgSrmesteri hivatal mfik6d6si kiadSshihoz * a 20L4. 01. 01. napi
5 la potot figyelem be v6ve m utat 6szim ala pjd n,
Zdldteri.ilet - gazdSlkodSssal kapcsolatos feladatok: 22.300 Ft/hektiir;
Kdzvil6gitSs fenntartdsdnak tdmogat6sa: a teleprjl6sen kidpi'tett kisfeszults6gfi villamos
hdl6zat hossza, 6s20L2.6vi beszdmol6 vonatkoz6 kiadiisi alapjdn,
K6ztemet6k fenntartdsdval kapcsolatos feladatok tdmogat5sa: szint6n
tel epu l6skateg6riS n k6nti, faj la gos m utat6 a a pj6 n szd m itva,
I

'.
'

I

' Kdzutak
.

fenntartSsSval kapcsolatos feladatok tSmogat5sa: szint6n
telepril6skateg6ridnk6nti, a 2072.6vi beszdmol6 adatai alapjdn szdmolt mutat6k alapjdn
sz6mitva,
Egydb kdtelez6 dnkorm6nyzati feladatok: 2. 700,- Ftlf5, de legalSbb 3. 000 eFt. A fent
nem emlftett onkormdnyzati feladtok ell6t6sdra,

Az

ltgazalban az dnkormdnyzatok f5 feladata az 6vodai ell6tds maradL. Az onkormSnyzatok
egyes k6znevel6si feladatainak tSmogatitsAhoz a kdzponti kblts6gvet6s tdbb elem[j tSmogatdssal
j{rul hozz6.

a

is onkormdnyzati feladat gyermek6tkeztet6s, amit kolts6gvet6s tSmogat,
figyelemmel a i5szoru16 gyermekek szoci5lii helyzet6re is. Osszege: fi2 eFtl6vifS,

Tovdbbra

a

Az onkormdnyzatok kulturdlis feladatainak - a kdzmfivel6dds 6s a nyilvSnos konyvt6ri ellStds
biztosit5sdhoz a kdzponti k6lts6gvet6s 2014, 6vben is 6n5l16 el6irdnyzaton biztoslt tiimogatiist,
kozmfivel6d6s 6s a nyilvdnos konyvtdri ellSt6s - biztositdsAhoz: L740 Ftlf5.

-

.

A tervezet szerint a

a

kdzpontositott el6irdnyzatok k6zdtt lesz lehet5s6ge
telepril6si
6nkormdnyzatoknak feladatell6tiist szolgS16 fejleszt6sek (int6zm6ny fejleszt6s,lelrjjitds, 6vodai,
iskolai, ytanp6tlSs sport infrastruktfra fejleszt6s, kdzbiztonsdg ndvel6s6t szolgSl6 fejleszt6sek)
megval6sitds6hoz tSmogatiist ig6nyel ni.
Aziparfrzdsi ad6 m6rt6ke (ad6alap 2o/o-a) 2014. 6vbeR nem vSltozik.
G6pjdrmfiadd eset6ben figyelembe v6ve a kordbban leirt indokokat
csak kb. 4. 000 eFt az
dnkormdnyzatot illet6 bev6tel 6sszege, ugyanis a telepril6si onkormSnyzat Slatl kivetetL 6s
beszedett g6pjdrmiiad6 40 o/o - a marad helyben, a tdbbi 60 o/o a k6zponti kolts6gvet6s
bev6tele.

-

-

Magyarorsz1g gazdasitgi stabilit6sdr6l szolo 2011. 6vi CXCN. tdrv6ny 32. g - a 6rtelm6ben a
helyi a_d6fizet6si kotelezetts6g noveked6s6t eredm6nyez6 ad6rendeletet, annak hatiilyba l6p6s6t
megel6z6 30 nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az 6nkormSnyzat helyi ad6'rendeleteit
2014. 01. 01. napjdval kiv6nja hatdlyba l6ptetni, akkor azt 20t3. december 02. napj6ig ki kell
hirdetnie. A helyi addk 2014. 6vi vSltoz6sair6l el5reliithatSan 2013. 11. h6 19. napjdn szavaz
majd az Orsziiggyfil6s,

Az ad6bev6telek realiziil6sdban szerepet j6tszik az ad5behajtilsi 6s ad6ellen6rz6si feladat
ellSt6sdnak hat6konysdga, a kintl6v6s6gek min6l nagyobb ardnyri beszed6se is, c6l az
ad6behajtdsi 6s ad6feltdrdsi, ellenSrz6si tev6kenys6g szorgalm azitsitval a lehet6 legkisebbre
szori'tani a hdtral6k6llomSnyt.

A sajdtos mfikdd6si bev6telek kdz0tt kerril megtervez6sre 6s a telepril6si onkormSnyzatot illeti
meg:

o

a telepUl6si dnkormdnyzat
birs5g teljes osszege,

jegyzSje 6ltal jqgerdsen kiszabott kdrnyezetv6delmi

o
o

o
'

a kdrnyezeW6delmi, term6szeW6delmi 6s vizrigyi felUgyel5s6g Sltal a telepUl6si

-

dnkormdnyzat terrilet6n a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6t megalapoz6 esem6nnyel
osszefUgg6sben joger6sen kiszabott kornyezetv6delmi blrsdgok kiv6tel6vel
kiszabott, 6s abb6l befolyt kdrnyezeU6delmi birsSgok 6sszeg6nek 30o/o-a,
a szabSlys6rt6sekr6l, a szabSlys6rt6si eljiirSsr6l 6s a szab5lys6rt6si nyilv6ntartdsi
rendszerr6l sz6l6 20L2.6vi IL tdrv6ny 252. g (1) bekezd6se alapjdn kiszabott 6s
v6grehajtott szabSlys6rt6si p6nz- 6s helyszini birsSgb6l sz1rmaz6, a telepUl6si
dnkormdnyzat fizet6si sz6ml6j6ra vagy annak valamely alsziimliijdra 6rkezett
bev6tel 100o/o-a,
- d birsSgot kiszab6 szervre tekintet n6lktil - a kdzriti kdzleked6s16lsz6l6 tdrv6ny
felhatalmazdsa alapjdn kiadott korm5nyrendeltben meghat5rozott jogs6rt6sre
teki ntettel kisza bott kdzigazgatlsi birsdgb6l 6s v6g rehajtSsd b6l sz1rmaz6 bevdtel
4Oo/o-d, ha a v6grehajtdst a telepril6si dnkorm5nyzat jegyzdje dnkormdnyzati
ad6h at6s5g i jogkd r6be n e lj6 rva foga natosftotta.

Az int6zm6nvi mfikod6si bev6teleket - mely a szolg5ltatdsok ellen6rt6k6t, b6rleti 6s lizing
bev6teleket, int6zm6nyi ellStSsi drjakat, egy6b sajiit bev6teleket, kamatbev6teleket foglalja
magdba

-

sztiks6ges felUlvizsgSlni 2013, L2. 31. napjdig,

B. Kiaddsok:
kiad5sok tervez6s6n6l 6s a gazdSlkodSs folyamatSban kiemelt szempont tovdbbra is a
takar6kossdg 6s a hat6konysSg 6rv6nyeslt6se. Alapvet6 szempont, hogy az onkormlnyzat
k6lts6gvet6si szerveinek zavartalan m[ikod6s6t a takar6kossSg maximSlis figyelembev6tel6vel

A

biztosftsa.

A szem6lyijuttatiisok teruez6sekor l6tszSmndveked6s kiz{rSlag feladatb6vril6s eset6n tervezhetS
- eredeti k6lts6gvet6s tervez6s6n6l ismert t6nyez5k eset6n c6ltartal6kk6nt,
A 2013. 6vben Magyarorsz69 Orsz6ggyfil6se jogszabSlyi keretek kdzdtt rendezte a pedag6gusok,
6vodapedag6gusok valamint a v6d6n6i b6rfejleszt6s6t. Az el5z6ekben emlitetteken kivirli
6nkorm6nyzat 6s int6zm6nyeiben munkaviszonyban 5l16 kozalkalmazottak, munkavSllal6k illeWe
a kdztiszivisel6k szint6n 6vek 6ta elmaradt torv6nyszintfi b6rfejleszt6s6re a 2014. 6vi
kolts6gvet6si tdrv6nyjavaslat nem taftalmaz el5lr6sokat, Qy a k6pvisel6-testUlet a feladatot sajdt
er6b6l oldja meg (ha tudja).

-

-

A k6pvisel6-testUletnek a hatSlyos jogszab6lyokban rdgzitett feladatok - krilonos tekintettel a
Munka Tdrv6nykonyv6re 6s a kozalkalmazottak, valamint a kdztisztviselSk jog5ll5s6r6l sz6l6
jogszab5lyokra

-

ellSt5sdhoz szriks6ges felt6teleket, forr5sokat biztositani kell.

Az Sllam Sltal t6mogat5ssal fedezet feladatokat - lehetds6g szerint
fi na nszlrozott m ij kod6si kolts6g keretek kozott ol dja meg,

-

az Sllam Sltal elismert 6s

A kolts6gvet6si szervekn6l foglalkoztatottak 6ves kafetdriakeret6nek osszege br, 200 eFt/fd 6s
mdr mag6ba foglalja a munkSltat6t terhel6 k6zterhek 6sszeg6t is. Ezeknek megfelel6en kell
elv6gezni a szem6lyi juttatdsok 6s jdrul6kok tervez6s6t, figyelembe v6ve a soros el6rel6p6sekb6l

a k6ztisztvisel5k illetm6nyalapja
kdzalkalmazottak illetm6nyp6tl6ka pedig 20. 000,, Ft marad.

ad6d6 kdtelezetts6geket. ElSrelSthat6an

38. 650,- Ft,

a

A dologi kiad5sokon belUl legnagyobb hdnyadot a kozUzemi dfiak, 6lelmez6si 6s karbantartdsi
kiadiisok tes,zik ki, ezeket az el6irAnyzatokat tovSbbra is kiemelt ei'l6iritnyzatk6nt kell kezelni a
dologi kiadSsokon beltil. Az egy6b dologi kiad5sok eset6ben tekintettel a gazdasdgi
neh6zs6geinkre - fontos azok t6teles megvizsgSlSsa, a megtakarlt5si lehet6s6gek feltdrjsa,
Tekintettel a szfikUlti forr5sokra a 2013. 6vihez k6pest a dologi elSirdnyzatok emel6s6re
minimSlis (inflSci6nak megfelel6) m6rt6kben van lehet6s6g.
Az OnkormAnyzat egy6b - elsSsorban dologijellegff - ki'addsait vizsg5lva az alSbbi terUleteken
lehet megtakarltdst realizSl ni :

-

'

Hasonl6an a 2013. 6vhez a kolts6gvet6si egyensrily megtart6sa 6rdek6ben az
onkormdhyzat Sltal kor5bban a t5rsadalmi szervezeteknek nyrijloft tSmogatSsok 2013-

'

A gyermek6tkeztet6s tov5bbra is dnkormSnyzati feladat maradt, igy

ban nem tervezhet6ek;

'

megvizsgSland6,
hogy milyen form6ban (onkormdnyzati fenntartdsban, vagy vSllalkoz6 bevonSsSval) fogia
m fi k6dtetn i az O n korm itnyzat 20t4. TI. f6l 6v6t5l ;
A kdzkifoly6k k6lts6g6nek csokkent6se, a kotelezS szolgitltatSs radikSlis csokkent6se 6s
racionalizSl5sa, valamint a. kolts6gt6rrks szabSlyainak kidolgozdsa 6s alkalm azilsa.

A szociSlis kiad6sok, eset6ben azon juttat5si formdkat kell elsSdlegesnek tekinteni, amelyekhez
Sllami forrSsok is ig6nybe vehet6k.

A.20L4.6vi el6rejelz6sek alapjdn aszociSlis p6nzbeli 6s term6szetbeni ellStdsok kor6ben jelent5s
vSltozdsokkal kell sz5molni.

A

20L4. janu5r 1-j6t6l hatSlyos szociSlis igazgatdsr6l 6s ellStdsokr6l sz6l6 t6rv6nyt 6rint6
m6dositdsok az onkormdnyzati seg6ly kialakitdsiival dsszefUggs torv6nym6dositdsokrol szolo
2013. 6vi LX(V. Torv6nnyel, valamint a L97120L3. (VI.13.) Korm. rendelettel elfogadSsra
kerUltek.

A torv6nym6dositds 6rtel m6ben

:

janu5r 1-j6t6l az

Stmeneti seg6ly, a temet6si seg6ly 6s
rendkivUli
gyermelcv6delmi tdmogatds 6n5ll5 ellStSsi formak6nt megszfinik, 6s onkormdnyzati
seg6lly6 olvad ossze. A torv6ny felhatalmaz6 6s 6tmeneti rendelkez6sei szerint a

L.) 2OL4.

a

telepril6si dnkorm5nyzatnak legk6s6bb 2013. december 31-6ig kell
megalkotnia az,onkorm6nyzati seg6ly megilllapit5sdna( kifizet6s6nek, foly6si[5sdnak,
vala mi nt fel hasznS l5sa ellen6rz6s6nek szab5lyai 16l sz6l6 rendelet6t.

;

2.) A m6lt5nyoss6gi klizgy6gyellStSs megSllaprtasdval kapcsolatos feladat 2014. januiu
1-j6t5l iegyz6i hatSskdrb6l a telepiil6si dnkorminyzat k6pvisel6testiitei6nek
hatSskdr6be kerlil.

a 2014. 6vben is folytatni kivSnja a tavalyi 6vben
indul6 term6szetbeni ellSt6s kert6ben nyrijtott ,,tizel6 seg6ly" megnevez6sd iljzifa
Fentieknek megfelel5en az dnkormdnyzat

megvdsdrlSsdnak 6s rdszoru16 saj6kazai csal6doknak tdrt6n6 kiszSllit6sSt.

n tdmogat6s m6rt6k6t

a BelUgyminiszt6rium 6llapitja meg, amelynek hSzhozsz6llitdsdt a Saj6kazai Nonprofit Kft. v6gzi.
Az egy6b szociSlis juttatdsok 6s gyerekv6delmi ell6tSsok szdmitSsi alapja 6s osszege vSltozatlan
marad (5pol5si dij havi osszege, a gyermekv6delmi tdmogatds 6sszege, stb...),
Osszess6g6ben figyelembe v6ve a gazdasilgi v5ls6g okozta hatSsokat, valamint az anyagi
neh6zs6gek el6ti 5116 csal6dok mindennapi megpr6bSltat5sait a legtdbb ellStdsi formdban az
ig6nylSk sz6mdnak emelked6se prognosztizSlhat6 a 2014-es 6vben,

Az idei 6vben a K6pvisel6testUlet tobb k6lts6gvet6si kihat6ssal jiuo 20t3. 6vre vonatkoz6
ddnt6st hozott, melyeket viszont terveznrink kell a kdvetkez5 6vben:

.

dnkormdnyzatunk csatlakozott a Bursa Hungarcia Osztondrjhoz, amelyben a
2Oi2l2OL3. 6vben kotelezetts6get v6llalt 2 eFt/hallgat6/h6nap osszegben'onr6sz

.

Az eg6szs6gUgyi alapellSt5sok kor6ben az orvosi tigyelet ellSt5sdnak biztositSsa osszege kortilbeltil 2. 800 eFt, a hdziorvosi praxisok tdmogat5sa 2650 eFt - ot tesz ki
a 20t4.6vben,
A Saj6 - B6dva Volgye 6s Korny6ke Hullad6kgazdSlkoddsi TdrsulSs r6sz6re 306 eFt,-

.
.
.

biztositSsdhoz,

tagdrj befizet6se,
A szennyvizberuhSzlshoz kapcsol6d6 onkormdnyzati 6nr6sz: a tdmogatdsi arSny
i{tsziimitSs alatt 5ll, vdrhat6an 95 o/o - os tdmogatdsi ardnyt fogad el a kozremfik6d6
szervezet. A kolts6gvet6s tervez6skor r6s elk6szit6sekor mdr adott lesz,
Az rij 6voda6prjlet l6tesit6sre benyrijtott 6s elnyert pitlyinat lEtrlOe 43.tlA-L2-2I0LZ0022.) onr6sze: 6. 000 eFt,

A saj5t bev6telek a2074.6vben sem fogjdk fedezni az Onkormdnyzat osszes kiad5si osszeg6t,
ez6ft rendkivril fontos k6rd6s az, hogy kozponti tdmogat5sk6nt mekkora osszegre szdmithatunk
jov6re. Erre a k6rd6sre viszont a k6lts6gvet6siJdq(
nem kapunk vSlaszt.
Saj6kaza,2013. 10. 28.

HATAROZATI JAVASLAT
..../2013. (.....) szfmri KT. hathrozat

T6rgy :

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6ny zat 201 4. dvi kdltsdgvetdsi koncepci6j a

Saj6kaza Ktizs6g Onkormdnyzatinak Kdpvisel6-testiilete megtlrgyalta a 2014. 6vre sz6l6
kdltsdgvetdsi koncepci6t, 6s azt az elhangzottak figyelembe vdteldvel elfogadta. A kolts6gvetdsi
rendelet tervez6se ds elkdszit6se sorSn a kovetkez6 feladatok elvegzesettartja sziiks6gesnek:

1.

A vdgleges kolts6gvetdsi rendelettervezet kidolgoz6sa sor6n tov6bb kell keresni a bev6telek

n<ivel6s6nek 6s a kiad6sok csdkkent6s6nek lehet6sdgeit.

Felel6s: JAVASLAT!
Hat6rid6: folyamatos, illetve a kdltsdgvetdsi rendelettervezet benyrijt6s6nak id6pontja.

2. Az int6zm6nyek kdltsdgvet6si el6ir6nyzatait az intlzm5nyvezet6kkel tdrt6n6 egyezte,tes utjdn
kell kialakitani.
Felel6s: jegyzo
Hatr[rid6: folyamatos, illetve a kdltsdgvet6si rendelettervezet benyrijt6s6nak id6pontja.
3. Azintlzmdnyi mtikod6si bevdtelek
Felel6s: JAVASLAT!
Hatfrid6: 2013. 12.31.

6s bdrleti

dijak feltilvizsgillata

4. Helyi ad6rendeletekben foglalt fizetdsi kdtelezetts6gek feliilvizsg6lata

Felel6s:

JAVASLAT!

Hatririd6: 2013. 11. 30.

l .'1-
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Sajokaza Kcizs6gi Onkorm6
a "Kdzalkalmazottak jog6llasdrol szolo" 1992. 6vi
pAlyAzatot hirdet

Xlll. torv6ny 2014. S alapjan

Radv6nszky B6la Kulturh6z 6s

<inyvt6r

nt6zm6nyvezet6 lmagasa

vezetS)

I

munkakor bet6lt6sere.

A kdzalkalmazotti jogviszony id6tartama:
hatAr ozatla n idej U koza ka I ma zotti j ogvi szo ny
I

Fog lalkoztatAs jellege:

Teljes munkaido
A vezet6i megbiz6s id6tartama:
A vezet6i megbiz5s hatArozott idore, 2014.01.01-2018. 2.31.-ig sz6l.

A munkav6gz6s helye:
Borsod-Abauj-Zemplen megye,3720 Sajokaza, Kossutl''l Lajos ut 6.

A munkakdrbe tartoz6, illetve a vezet6i megbiz6ssallj6r6 l6nyeges feladatok:

Hatdlyos jogszab6lyi eloirdsok 6s szakmai elv616spk, kdrnyezet igenyei szerint
odoi jogk6r gyakorl6sa, az
megfelelo mr-lkodes biztosit6sa. MunkiAltat6i, b6rg
i

nt6zm6ny k6ltsegvet6s6nek

el

keszitese, szab6 lyszeru $azddr koddrs.
I

llletm6ny 6s juttatisok:
lkalmazottak jog6llds6r6l sz6l6"

Az illetmeny megdllapitSsdra 6s a juttatdsokra a "K6
1992.6vi XXX|ll. torveny rendelkez6sei az ir6nyadok.
P6ly6zati felt6telek:

.

Felsofokf kepesft6s, A Kjt.v6grehajtdrsdrrol szolo 15011992.(X|.20.)
Korm. ren delet (tov6bbiakban : Kjt.Vh r. )6/A$ ( 1 ) pek. alapj6n kozmuvelod6si
int6zm6nyben az intezm6ny vezet6s6re i16nyu{o magasabb vezeto beosztds
ell6t6s6val csak olyan kozalkalmazottbizhato {neg, aki a) rendelkezik aa)
felsofoku kdzmuvelodesi v6gzetts6ggel es sza(kepzettseggel vagy ab) nem
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szakir6ny0 egyetemi vrSgzettseggel 6s fels6fok szakirdnyu
munkakori
szakvizsgdval. A kulturdlis szat<-ehnerek szervr
tt kdpz6si rendszer6rol,
kovetelmenyeirol 6s a k6pz6s finansz iroz6s6rc szolo 1 /2000. (t.
1 4. )N KOM
rendelet szerint akkredit6lt vezet6si szervez6si pdnzUgyi-gazdas69i,
d a m h 6 zta 116 s i
u" iElYi;f i3 i
si intezmeny-vezeto
tanfolyam. A fels6foku kozmrjveiOOesi v6gzettsr genek
6s szakk6pzettsegenek
yagl gz ab) alpontban megnevezett szakvizsg 6nak megfele16 feladatkdrben
legaldbb 6t 6ves szakmai gyakorlatot szerzett. Kjt. Vhr.6/H
S(4) bekezd6se
szeri nt kozmrjvelod6si int6zmenyben jogsza bd ban
eloirt felsofoku szakirdnyu
munkakdri szakvizsg6val egyen6rt6ku iz OKJ_ en meghat6rozott
felsofoku
kdzmrivel6desi szakember, a fels6foku kultu16li menedzser
6s a fels6fokri
kdzmrjvelodesi menedzser megnev ez6sij sza 6pesft6s
megszerz6s6t
igazolo bizonyltv6ny
Vagyonnyilatkozat teteli eljdr6s lefolytat6sa,
Az 1997. 6vi CXL. torv6ny 94. S (1)
zd6se szerint az lllami 6s
6nkorm6nyzati fenntartdsrj muze6lis
intezm6nyekben, nyilv6nos
konyvtdrakban, kozlevelt6rakban es
nrivel6d6si int6zm6nyekben
alkalmazottk,5nt csak olyan szenr6ly foglalkozta hato, aki bUntetlen
elo6letri, es
nem el muze6lis intz6m6nyben, nyilvdnos k vtdrban, kozlev6ltdrban
6s
kdzmtjvelodesi int6zm6nyben v6g-ezhet6
kenysrSg folytat6sdt kizilro
foglalkoz6stol eltiltds hat6lya alatt.
||

.
.

i##i:?:ffiffi

i

,

Elvdrt kompetenci6k:

.

KivSlo szintrj pontos, prec[z munkav6gz6s,

ai elkotelezetts6g,

A pAlylzat r6szek6nt benyrijtando iratok, igazol6sok:

.
.
I

Szakmai 6n6letrajz
az int6zmeny vezet6s6re, fejleszt6s6re vonatk
program
? hAnonn,4l
nnm .A^^LL:
| :
^,-r-rr^-:
3
h6napn6l nem
regebbi erkolcsi
bizonyilvA annak igazoldsdval, hogy a
p1ilyAzo nem dll kozmuivelod6si teruleten v6ge
et6 tev6kenys6g folytat6s6t
kizar6 foglalkoztat6stol eltiltds hatdrlya alatt
nyilatkozat arra vonatkozoan, hogy a p6ly
anyagban foglalt szem6lyes
adatok kezel6s6hez
pAlyazati- eljdrdssal 6sszefUgg6sben
p1lyAzo
hozzAjArul.
pfly1zo nyilatkozata arr6l, hogy a szem6ly6t eri
k6rdes t6rgyaliisakor nyf lt,
vagy zdrt Ul6s tart6s6t keri

a

.

a

A munkakdr betcilthetds6g6nek id6pontja:
A munkakor legkordbban 2014.janu6r 1. napjdtol toltheto

A pAlyazat beny0jt6s6nak hat6rideje : 201 3. december

A

palyazati kiirdssal kapcsolatosan tovdbbi informdciot Stef6n
L6szlo polgdrmester
ny0jt, a 481355-001 -os telefonsz6mon.

A pillyflzatok beny0jtis6nak modja:
. Postai 0ton, a pAlyazatnak a Sajokaza Kozsegi

nkorm6 ny zat cimlre torten6
megkUldes6vel (3720 Sajokaza, petofi Sandol ft 2. Ker)Uk a
borit6kon
).
feltUntetni a pitlylzati adatbdzisban szereplo azo osito sz6mot.
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kozigAll6sl1532-2120, valamint a munkak6r
(magasabb vezeto).
Szem6lyesen: Stef6n L6szl6 polgdrmester,
3720 Saj6kaza, Petofi Sdndor 012.
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nevez6s6t: Intezm6ny vezeto

ba(j-Zempl6n megye,

.

A pitly 6nat

e Ib

ird | 6s 6 n a k
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at6 ri d eje : 20
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