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MEGniVO
Magyarorsz6g helyi6n

sz6l6 2011, 6vi 189, torv6nyben biztosfltott jogkoromben elj6rva
a k6pvisel6-testi.ilet rendklvtili til6s6t
14. m5rcius 05. napjSn 8 00 6rdra osszehi,vom.

H

EMop-+,s.

ivatal tan5cskoz6terme

-12-2012-0008 azo noslt6szd m 0 pSly lzathoz
n6lki.ili kozbeszerz6si elj6r6sban az ajSnlatt6teli felh[v5s 6s dokument5ci6

t5rgya szerinti szak6rtelemmel rendelkez6 birilo bizotts5gi tag
kivS

-

KUZUtrSZe

Ea.: Stef5n
2.

Ad6ssSg

javaslatok
Ea.: Stefdn

I nd

itvS nyok,

elj6r5sban h6rom ajSnlatt6telre felk6rni kiv5nt c6g kiv6lasztSsa
polgdrmester
kimaradt onkormdnyzatok sz5mSra kiirt p5ly5zatra be6rkezett
6s elbir.5l6sa
polgdrmester

javaslatok

Saj6kaza, 2014, m6rcius

minden napirendi ponthoz
Bundzik Attila bizottsdgi
Pdsztor J6zsef bizotts6gi
Gacsal L6szl6 bizottsdgi
Juh6sz Laszl6n6
Tamds Gyu15n6
Lazi Istv6n JSnos RNO
HegedUs G6bor intd

Ocsovszki Gy6rgy

Lakos#g hirdetm6ny

tag

JELENLETI i

V

2014.03. h6 05. napjfn megtartott rendkiviili
testiileti iil6s6re

Stefan Ldszl6

Dr. Czenke Antal
Hegedrisn6 Petk

ics Katalin

Izs6P6I

teleptil6si k6pvisel6

Kis Karoly

teleptil6si k6pvisel6

ifi.

S6rossy

teleptil6si k6pvisel6

Solt6sz Lajosn6

telepiildsi k6pvisel6

Bundzik Attila

bizotts6gi ktiltag

Gacsal Ldszl6

bizottsdgi ktltag

P6sztor J6zsef

bizottsilgi ktltag

Meghfvottak

1.

T6th Abel j egyz6

2.

Juhdsz LdszI6nei

ny vezetfi

Tam6s Gyuldn6
4.

Lazilstvdn J6nos

5.

Hesedris G6bor

6.

Ocsovszki

elndk
. int1zmenyvezet6
tigyvezet6 ig.

oNvv
K6sziilt: Saj6kaza Kdzs6gi Onkormanyzat
megtartott nyilt til6s6rol

6-testiilet6nek 2014. m6rcius 05. napjan

Polg6rmesteri Hivatal
Stef;'rn

Liszl6

polgiirmester
telepiil6si k6pviselo
telepi.il6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
telepiildsi k6pvisel6
telepiil6si k6pviselo

Dr. Czenke Antal
Hegedtisn6 Petkovics
Izs6 P6l
Kis Kdroly
Soltdsz Lajosn6

vett az iil6sen:
T6th Abel jegyz5
Ocsovszki Gyrirgy ii

Stefin Lfszl6 polsdrmester tisztelettel

ti az til6sen megjelenteket, meg6llapitja, a
k6pvisel6-testiilet hathr ozatkepes, mivel a tci
esen megvilasztott 7 f6 k6pvisel6b6l 5 f6
jelen van. Javaslatot tesz Dr. Czenke Antal leptil6si k6pviselo 6s Hegedrisn6 Petkovics
Katalin teleptil6si k6pviselo jegyz6kdnyv hi
tcirt6n6 kij eldl6s6re, megk6rde zi oket,
j
v61l alj 6k- e a e gy zokonyv hitele s itbi me gbizdst?
kijelentik,
megbizdsuk eset6n v6llalj6k a feladatot.

Stef6n Liszl6 polg6rmester megk6ri a j
Dr. Czenke Antal alpolgfrmester jegyz6konyv

Dr.

Czenke

Antal alpolgfrmester

szav azzanak
ite le

s

arr6l,

ho

gy e gyet6rtenek-e

it6 me gbizhshv al?

jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a

szavazdsban.

A

4 igen, 1 f6 nem
jegyzokdrryv
alpolg6rmestert
hitelesitSnek kije
k6pvisel6-testiilet

Steffn Lriszl6 polsdrmester megk6ri
e Solt6sz Lajosn6 telepi.ild:si k6pvisel6

a k6

je

Solt6sz Laiosn6 telepiildsi k6pvisel6 6ri

szavazattal

Dr.

Czenke Antal

ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenekyv hitel e s it o me gbizdsdv al?

jelent be, kijelenti, nem vesz rdszt

a

szavazhsban.

A k6pvisel6-testiilet 4 igen, 1 f6 nem sza
k6pvisel6t j

szavazattal Solt6sz Lajosn6 teleptil6si

egyz6kdnyv hitelesit6nek kij elcili.

Stefdn Ldszl6 polgfrmester ismerteti a meghi 6ban szerepl6 napirendi pontokat. Elmondja,
egy napirendi ponttal kieg6szfti a meghiv6
szerepl6ket. A 3. napirendi pontk6nt a
S aj 6kazai Nonprofi t Kft . i.igyve zeto igazgatoj a munkakcir6nek megt6r gy alSsht. Megk6rdezi,

van-e valakinek tov6bbri kieg6szit6se, jav
Meg6llapftja, tovribbi javaslat, kieg6szites az
hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi
szavazzanak az ismertetett napirend elfi
van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal

leti ii

tirwalt

az

a

napirendi pontokkal kapcsolatosan?

napirendi pontjaival kapcsolatosan nem
elfogad6srlra. Megk6ri a k6pviseloket,
Meg6llapftj L a szav az6skor 5 fo kepvisel6

napirendet hagyta j6v a:

irendi

napirendi pontokkal:

1.

EMOP-4.3 .UA-12-2012-0008
- hirdetm6ny n6lktili
dokumentiici6 elfo gad6sa
- kd,zbeszer:z6s tngy a szerinti

it6sz6mtpfiIydzathoz
eljrir6sban az ajanlattlteli felhiv6s
I rendelkez o bir 616

6s

bizottsilsi

tagklSlasztSsa

- kcizbeszeruesi

eljdrilsban harom

i6nlattdtelre felk6rni kivSnt ces

kivfiasztiisa
Ea.: Stefdn Ldszl6 polgdrmester

2.

Ad6ss6gkorrszolid6ci6b6l ki
javaslatok j ovlhagydsa 6s elbfr6ld
Ea,: Steffn Lfiszlf polgdrmester

3.

Saj6kazaNonrpofit Kft.
Ea.: Stef'6n L6szl6 polgdrmester

6nkorm6ny zatok szdmfir a

kiirt

p6ly azatr a

igazgat6 munkavi s zony6nak me gtitr gy alSsa

Indf tv6nyok, j avaslatok

Izsd Pdl telepiildsi kdpviselti megdrkezett a ter
1.

napirendi pont megtdrwal6sa

Steffn Lriszl6 polgfrmester elmondja, hogy

EMOP 4. 3. llA-12-2012-0008 azonosit6
ihez kozbeszerzlsi elj 6r6st kell meginditani.
Ehhez a k6pvisel6 testiiletnek elfogadnia a lhiv6st 6s dokument6ci6t. birSlo bizotts6si
tagokat kell v6lasztani 6s meg kell nevezni
cdget, amelyet ajdnlattdtelre fel akarnak
k6rni. A ehhez szi.iks6ges hatdr ozatr j avaslatot
ailben a tegnapi napon minden k6pvisel6
megkapta. Felolvassa a hathrozati j avallatot, i
i a h6rom a c6get, amelyet aj6nlatt6telre
javasol felk6rni, elmondja, hogy tril sok i
i6ja nincs a c6gekrol. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kteglszi
az elhangzott javaslattal kapcsolatosan?
Meg6llapftj a, tovabbi k6rd6s, javaslat, kiegdszit
nemhangzott el. Megk6ri a k6pviseloket,
szav azzanak a hatftr o zati i avas I at e lfo sad6s 616 1 Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pviselo
van jelen.
szdmu pillyazathoz az isk<>lai britorok

A k6pvisel6-testiilp! 6 igen szavazattal az al

ozataaz

Onkormf

hatfuozatothozta

t6nek

I

t'

elnevez6sfi
latosan

Tdrey: r,SzAIlitfLSi szerz:odds britorok
EMOP-4. 3. I I A-12-20 1 2-0008)"

saj6kazai 6ltalSnos iskola rlszdre

Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzat Kdpvisel6{testi.ilete a ,,Sz6llit6si szeruodes birtorok
beszerz6s6re a saj6kazai iltalSnos iskola rcsz(re EMOP-4. 3. IIA-12-2012-0008)" tdrgyu
kdzb e szeru6 s i e lj 6r6sb an

Kbt. 122. S (7) bekez;d6s a) pontja szeri
az ajfinlattlteli felhiv6st 6s dokument6ci6t
2.) akozbeszerzdsi elj6rrisban a kcivetkez6 bir
- dr. Zamb6 Vikt6ria, kozbeszerzestfugya
bizottsilgitag
1.) a

- T6th Abel, pdnziigyi szakdrtelemmel ren
- dr. Juharos R6bert, kdzbeszerudsi 6s jogi szprertelemmel rendelkez6 birhIl brzottsdgi tag
3.) a kdzbeszerzdsi elj6r6sban a kdvetkez6 hrirorir ajilnlattetelre felk6rni kiv6nt c6getnevezi
meg:

c6gn6v:
fax szdm:

ECOLE+STYLE Kft.
37 ts04-064

kapcsolattart6:
e-mail cim:

30124t)-4614
eco le styl

e

32OO

@freemail. hu

c6gn6v:

SZAVA Kft.3770

fax szim:
kapcsolattart6:
e-maii cim:

48/820-800
20l9s2s-5s4
info@)szavakft.hu

c6gn6v:

Keiet- Ian6rt Kereskedelmi
455 1 ).lyire gyh6za, Oros u.
42t407-\'./5

fax szfm:
kapcsoiattart6:
e-mail cim:

Felelds;

ydngycis, 016116 ut 3911.

, Dedk Ferenc

s Szole6ltat6

ifi I7.

Kft

20/93t-9345
info@kelettanert.hu

Stef6n Lhszlo trrolg6rmester

Hatirid,ji: azonn

2. napirendi pont mest{rsyal4la

Stefin _Lfszl6 poletrmester

elmondja,
az ad6ss6gkonszolid6ci6b6l kimaradt
dnkormdnyzatok szitmfna beadhat6 palyazati agyagot, a kdpvisel6k javaslatai aktp16n,
ossze6llitott6k 6s feltoltdtt6k az EBR
. Az arryag m6g nem lett v6glegesftve, m6g
m6dosithat6. Megkdri iVldcsai ivI6nik6t a
i csoport vezetojlt, ismertesse t6telesen a
feltdltott anyagokat.

Mdcsai M6nika p6nz_ilgli qlepArlfveza!6 az
pSlyfnati anyagot.

yIo adatlap" alapjtrn felsorolja a feltcilt<itt

Stefiin Lriszlri polg:irmester, hozzLfizi, a
riti 6voda kerit6se nem szerep el az: uj
6voda 6pit6s6re beadott pfilyinat kolts6gvetd
ha nem lenne p1,lydzati lehet6s6g, akkor is
meg kellene 6piteni a kerit6st. A S6lyom telepi voda kerit6se is nagyon rossz 6llapotbarL van,
lassan osszedcjl. Sajnos ezt kolts6gesebb lesz
iteni, mert bontani is kell. A bont6s ugyan
m6g megoldhat6 minim6lis kolts6ggel, de a ullad6k elhelyez6se sokba fog keri.ilni. A
felto lt o tt p 6ly 5;zatoldto z kdrt ko I t s 6 gv et6 t i s e
kivitelezcjtcj l, ho gy a szttmok megkoz elitci I e g
s

pontosak legyenek.

felsorol6st, j|rda lpitdse Ady
M6jus 1. u. teriileteken kb.

Mricsai M6nika p6nziigyi csoportvezet6 fol
Kossuth u., S6lyom telep, V6rtanrik u., R
hosszris6gb an'. 25,9 milli6 Ft.

Il. u.,
2 km

Stefrin LriszkS polsdrmester hozztieszi, kb. 10- 2 ezet forint egy m2 j6rda kolts6ge.

yatja
udvar6nak zuzott kcivel va16 feltoltdse. tomori

a

felsorol6st, Polg6rmesteri Hivatal
milli6 forintot irtak be.

erre 3, 5

T6th Abel ieeyz6 hozzfs:261, a polg6rmesteri vatal zizott kcivel val6 feltolt6s6t ci is j6nak
tartja, de fontos lenne az udvart kapukkal
i. Tobbszor tapasztalta, hogy az udvanol
lop6sok tort6nnek. A rend6rok is k6rt6k mirr ez mivel m6s megit6l6s al6 esik, ha valaki zdrt
teniletrcil tulajdonit el valamit.

Stefdn L:iszl6 pols{rmester elmondja, hogy
a Nonprofit Kft. munkaterv6ben szerepel
m6r, mivel ez nem tir halaszt6st. A piiyLzati penzhez csak 4 ev alatt. r6szletekben lehet
hozz|jutni, a kapu elk6szitdsevel nem lehet addi vitmi.

M{csai Mrinika p6nziisyi csoportvezet6 fol da a Polgiirmesteri Hivatal kortili oarkol6
6pit6sdve1, amire 20, 8

milli6 forintot tervezetek.

Stefiin Liszlri polsfrmester hozzLfliz| el6g
fontos lenne megfelelci parkol6 kialakitasa.

6llapotok uralkodnak a Hivatal kortil,

Mfcsai M6nika p6nziisyi csoportvezetd fol
szigetel6s6vel, amelyre 10 milli6 forintot terv

a a felsorol6st a Polgilrmesteri Hivatal
b

kiils6

elsci fliteskorszerrisit6sre, informatikai

korszertisit6sre cisszesen 7. 5 milli6 forin t terveztek. A Radv6nszky Kultirrh6z
nyilflszhr6inak cser6j6re 8 milli6 forintot, sz6lfo '> epitesere 1 milli6t, a Kulfiirh6z udvar'finak
t6rkoves burkolattal val6 ell6t6shra I0. milli6 3
ezer forintot. Osszesen 6pitesi c6ka94. 500.
0 0 0 forinto t, eszkozb eszer z6sr e, tel epiil 6s i tervk
it6s c6lra ig6nyelt tfimogatds osszesen 17.
500.000 forint, ig6nyelt tftmogaths cisszesen: 112 milli6 forint.
Stef:in Ldszl6 polsirmester hozzttfizi, a t&fr
hogy arra kor6bban is sor ker0lhet.

rendszer kivett6k, mert abban biznak.

hidak 6pit6se, felfjit6sa nem kertlt

megk
bele a pitlyazatba?

Stef:{n Lfszki polg{rmester vfiaszol, ott m6r
a c6lra felhaszn6lhat6 keretet a2014-2020-as i

3

milli6 forintn6l kezdddnek az 6rak. Az elre
kra is elegge kev6s.

Izs6

Pil telepiil6si k6nvisel6 hozzdsz6l, 6

keritds6t is. Olyan intezmenyt m6g nem l6tott,

tartanh a Radv6nszky Kast6ly k6rbe
I iskola nincs k<irbekeritve.

Trfth Abel ieevz6 megk6rdezi, a telepti
k<izepdn van egy kast6lypark, ennek a
kdrbekerft6se m6g soha nem keriilt sz6ba? Ya
ikor ez egyseges k6p lehetett, mivel l09lll
helyrajzi szSmon szeiepel az iskola 6s a kast6ly 5pi.ilete is. Nem krizteri.ilet, ez2012 nyartn az
6letvesz6lyes f6k kapcs5n deriilt ki.
Kis Krirolv telepill6si k6pvisel6 v6laszol,
de a koltsdgvet6se 300 mil1i6 forintra

am

terv ezt6k mdr a kast6lykert parko sitirs 6t,
Szerinte fontos lenne a gyalogfltkel6hely

kialakftrisa is.

Stefin Lr{szl6 polgilrmgS]Dr v6lemdnye szerint
az iskolaudvart a kastdly advar6t6l akezllabda
szerinte ezt az 6ves kolts6svetdsb6l is mec

Petkov
l6si
kastdlykert olyan nagy, hogy azt kdrbekeriteni
hogy a lakossrig kor6ben is feih6borod6st kel

kast6ly felfjit6sa sor6n le lehetne villasztani
Lya vegenel. Parkol6ra is sziiks6g lenne, de
oldani.

reagill a jegyzo rir felvet6s6re, a
em volna szerencs6s. arr6l nem is besz6lve,

Steffn L6szl6_polgdr*.*,.t megk6rdezi,
-e valakinek tovdbbi kdrd6se, javaslata,
kiegdszft6se az EBR 42 rendszerbe feltoltott p6i inati any agg al kap c s o I ato s an ? Me grlll apitj a,
tovdbbi k6rd6s, javaslat, kiegdszit6s nem
t el. Megk6ri a kdpvisel6ket, szavazzanak a
hatdr o zati j avas I at e i fo g ad6s 516 L M e 961 I ap itj a, szavazSskor 6 f5 k6pviselo van jelen.
A kdpviseld-testiilqL 5 igen szavazattal

flnvzatK

Sai

az

z a ta az adriss
fe i le$Z!6s

i

-.1[6

Tfreyi Az

magd4s4r

II.0s. szfmrl

isel6

h

nem vett
a_b_eA d o

tt

ad6ss6gkonszolid6ci6ban rdszt

vett onkorm

ftny zatok

szirmfra kiirt p6ly Szat

benvirit6sa
Sajokaza Kcizsdgi Cnllornalyzat Kepviselokinyilv6nftj a szfindekdt, miszerint az
ad6ss6gkonszolid6ci6b an reszt nem vett 6
nyzatokszirmhrakiirtpalydzatonr6sztkivrin
venni.
Egyben feihatalmazza a polgd.rmestert a
p6ly6zatot az EBR42 rendszerben tcirt6n6
v6 gl e g e s it6 s 6re 6 s lez6r 6s fn a az alSbbiak s zerint.

ig6nyelt tr{mogatrisi

Megnevez6s
S6lyom te[epi o"oAu o*f-o" t'etites Uon
hosszan, illetve a l{ifk6czi riti 6voda
lpitdse I41,4 m hosszan
Jfrda epitese az Ady Elilre .Jrt, Kossuth
telep, V6rtanfk rit, R fk6czi ft, M6jus 1.
teriileteken ,2 kan hosszan, dsszesen: 54
Folg6rmesteri Hivzrtal bels6 udvar6nak
alappal va16 lerakdsa, fdldmunkiival

t96,7 m
kerftds

25.900.000.- Ft

25. 000. 000,- Ft
k6
ft6ssel.

3. 500. 000,- Ft

4.

5.

Polg6rmesteri Hivatal ktilso-bels6 parko 6 dpitdse
986,25 m"

Hivatal bels6 fehij f tasa (radi6torok, csov rk cser6je,
fest6s) informatikai korszenisit6se (7 db ;zdmitogep,
1 db szerver gdp,8 db monitor, 1 db mu1 ifunkci6s
nyomtat6, 2 db wi.h router). Irodabritorol v6s6116sa:
1 db fr6asztal, 6 db irodai sz6k).
Polg6rmesteri Hivratal ktilso fehijit6sa (sr :igetel6s,

20. 800. 000.- Ft

7. 500. 000,- Ft

10. 000. 000,- Ft

6.

fest6s)

7.

Radv6nszky B 6la Kultirhfu ny il6szdr 6ir rk cser6je
ho szi getelt nv ililszftr okr a

8. 000. 000,- Ft

8.

A Kultfrhdz libeiilrure eld szdlfos6 6oitt

1. 000. 000.- Ft

SC

A Kulflirhdz els6 udvar6nak t6rkrtves bu kolattal
9.

val6 ell6t6sa 540 m2
Osszesen:

Felel6s:

10. 300. 000,- Ft
112. 000. 00.-

Ft

Lfszlo prolg6rmester
Hatrlrid6: azornal
Stef6n

3. napirendi pont mest6rsvalfsa

T6th Abel ieevz6 elmondja, decemberben
alta mfu a K6pvisel6-testrilet a Saj6kazai
Nonprofit Kft rigyvezeto igazgat6 munkaviszon nak rendez6s6t.
Jelen pillanatban az igyvezeto ur az
alkalmazottja, a v illtoztatds azt jelettene,
hogy az igyvezeto a Nonpiofit Kft.- vel I
munkaviszonyt. Munkab6rdt ffiadott
jovoben.
t6mogatiisk6nt kapja meg a
Az Onk
frnyzattal kotdtt munkaszerzld6se 03. 07.-el
megszu,nik 6s C3. 0'7 "- el rnunkaviszonl.t
a Saj6kazai Nonprofit Kft.-vel, l6nyeg6ben
ennyit jelent.
Stefiin Ldszl6 pois{rmestgr megk6rdezi,

-e valakinek tovribbi k6rddse, javaslata,
e az elhangzott j av asiattal kapc so lat
? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
pvisel6ket, szavazzanak az el6terjeszt6s
elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 f6 k viselo van jelen.

kie 96 szit6

s

A k6pvisel-64estii-lgt: 5 igen szavazattal

roz^ta

hatfirozatothozta

az

Kiizsd Onko

atit

let6nek 21

Kft.

i

munkav

messztintet6s_6r61

Trlrgy;

Saj okazai

Nonprofit Kft. tigyvezeto rgaz

munkaviszonyrinak megsztintetdse

SajSkaza Kozs6g On^oini6nyzat kepviselo-tes iete jelen hatirazatftban ugy dcint, hogy a
Saj6kazai Nonp;ofit Kft, iigyvezetojdnek,
vszki Gy<irgynek a Saj6kaza Kcizs6gi
Onkorm6nyzatfival 2013. 11. 01. napi
megkotott, hat6rozatlan id6re sz6l6
muri<aszerzodeset icozos megegyez6ssel, 201
03. 06. napjdval megszunteti. Tov6bb6
hozzfilfnul ahhoz, hogy az. Ugyvezet6 2014. 03 07. napjatSl rij munkaszerzodlst k<isstjn az

dnkormdnyzati tulajdonban l6v6 Saj6kazai N
flt Kft. - vel, amely munkaszerzod6snek
tartalmhban meg kell egyeznie a fenti hatfurnapig, az Onkorm6nyzattal fenn6llt
munkaszerz6ddssel. Egyben felhatalmazza a po g6rmestert, mint a munk6ltat6 k6pviselojdt a
munkaszer zo de s al6ir 5s6r a.

: Stef6n Ldszl6 polg5rmester
Ocsovszki Gdrgy igyv ezeto
Hatdrid6: azonnal
X'elel6s

Inditrdnyqk. i araqlalqhmgstttirsyaldsa
Stef6n Lfszl6 polgi8meSler megkdrdezi, em
szabdlyzat tewezetet adott az tigyvezet6 i

eznek-e 16, hogy decemberben javadalmazisi

fr

minden k6pvisel6nek?

villaszo , igen 6 elk6szftette.

Stefriu_Lilszt6 pqlgLrryeglsr megkdri a K6pv l<i-testtilet tagSait,
szabiiyzat tervezerer, hogy bizottsdgi iil6sen trir alni tudjrik.
l)^+l'.^r,z
'i." * r\
I Eft\rrvtus

ho

gy tanul mhny ozz6k

isel6 megk6rdezi, nem volna szi.iks6g

Onkorm6nyzatnill egv p6ly6zat figyel6 szakem

Stefdn Ldszl6 poledrmester v6laszol, a N
kapc solatb an 6Il az Onkorm 6ny zat korrekten

talin tele

az

rre?

TENDER Kft, akivel jelenleg ilyen ir6nyri
i ezt a feladatot.

hozziflizi, hivatalon beliili

segfts6gre

Stefdn Ldszl6 po_le#.r4estrr viiaszal, o ennek
4 f6re kieg6sziilt, igy el tudja lStni ezt afeladato

6rzi sztiks6g6t, mivel apenzigyi csoport

Dr. Czenke :\ntgl alpolgilfuester hozzdsz6l,
beliil is, egy kdzben lenn6nek ap1,lydzatokal

nte az lenne a legjobb, ha a p6nziigyrin
os dolgok.

viiaszol, o is rigy gondolja, ez6rt Domb6vririn6 helyett M6csai
okat 6tveruri.

Elrnondja, fontos lsnne a Practer fehiji
kapcsolatos ddnt6s meghozatala is. K6rt
kciltsdgvet6 st a pt|y Lzatban nem szerepl6
atokr6l a Nonprofit Kft-161 6s a kivitelezltSl
is. A Nonprofit Kft-6 magasabb, mint aj
gi kivitelezoj66. Rdad6sul a Kft. megfelel6
szakembei gfudfvai setn rendelkezik. A
lalkoztatottakkal csak azt a munk6t lehet
vdgeztetn| amire a szerz6d6stik sz6i.
zhst ker a k6pvisel6 testiilett6l, hogy a
munk6latok befejezdsevel kapcsolatos t6rgyaf6sokat lefojtasson, furajdnlatokat bekdrjen.
Megk6rciezi, van-e vaiakinek tov6bbi k6rd6se, j{vaslata, kieg6szit6se az elhangzott javaslattal
kapcsolatosan? Megrillapiija, rovdbbi k6rd6s, jar/aslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megkdri a
k6pvisei6ket, szavazzanak a Kossuth iLt 33. sz6m (Piactdr) sz. alatti ingatlan feltjit6si
munkrilataival kapcsolatosa. Megdilapitj a, a sza
kor 6 fo kdpvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-tqqtii_lgt: 6 igen szavazattal

az

hathrozatothozta

let6nek

fhat

kapcsolatosan

T6rw:

Kossuth

ft

33. szhm alatti ingatlan fehijitdsi munk6lataival kapcsolatos

d6nt6s

meshozatala
Saj6kaza Kozs6g Onkorm6ny zat

Kepvi
(348. hrsz-ri) ingatlan fehijft6si iigy6t, 6s
fe lrij it6si munk6latok at sa16t ko lts 6 gv et6 s 6nek
Egyben feihatalmazza apolghrmestert az ezzel

lete megt6rgyalta a Saj6kaza Kossuth u. 33.
ddntdtt, hogy a pSlyazatban nem szerepl6
be kiv6nja fejezni.
6r ai ilnlatok bek6r6 s 6re.

Hatririd6: azonnal
Felel6 : Stefrln LhszIo polg6rmester

Stefrin LdszIo polgiirmester t6jekoztatja a
szerrry v izb eruhfndssal kap c o I ato s I ako s s 6 gi f

t, hogy m6rcius 17. napjfn a

tart, mivel sok a bizonylalarrs6g 6s a
t6ves informhcio a lakossiig krir6ben. Megk6rde
van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata,
ktegeszitese az elhangzottakkal kapcsol
? MegfilIapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el a rendkiviili testrilet til6s bez6rja.
s

Dr. Czenke Antal
j egy zfkd nyv h iteles {td

r

HATARoZATT JAvAst-AT

t5r

Taryy: ,,Szilllitilsi
4.3.t I A-t2-20 I 2-0008)"

Saj6kaza Kcizsdg
beszerz6s6re a sai
kd zb

e

szerud

1.)

s

i

e

britorok beszerulslle a saj6kazai 6ltal6nos iskola r6sz6re EMopyzat Kdpvisel6ltesttilete a,,Sz6llit6si szerzodls britorok
6ltaliinos iskola r6sz6re EMOP-4.3 .IlA-12-2012-000g),, targyit

lj 6rris ban

a Kbt. 122.

$

eljtrilsban az aj

Dr.Zdmb6 Yi
bizottsilgi tag
T6th Abel,

bekezd6s a) pontjT szerinti hirdetm6ny n6rktili kdzbeszerz6si
5teli felhiv6st 6s dokument6ci6t elfogadia

kdzbeszeru6s t6rgya szerinti szak6rtelemmel rendelke zij bir6l6

R6bert, kcizbesze

i szak6rtelemmel rendelkez6 birdl6 bizottsdgi tagdr. Juharos
i 6 s j o gi s zak6rte I emmel rende I kez6 bir 6lo bizottsdgi tag

3.) a kdzbeszerzlsi
4grlezi!0e&
c6gn6v:

fax szilm:
kapcsolattart6:
e-mail cfm:

ECOLE+STYLE Kft. 3200 Gycingyds, 616116ft3glL
37 t504-064

301249-4674
ecolestyle@freemail.hu

c6gn6v:

SZAVA Kft.3770 Saj6szentp6ter, De6k Ferenc

fa>r szflm:

48/820-800
20t9525-654
info@szavakft.

kapcsolattart6:
e-rnail cim:
c6gn6v:

Kelet-Tan6rt Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft
4551 Nyiregyhdza, Oros u. 53.

fax szirm
kapcsolattart6:
e-rnail cim:

Felel<is: Stefhn Laszl6

Hatfuidf: azonnal

pol

42t407-87s
20193t-9345
info@kelettanert. u

it

17.

HATAROZATI JAVASLAT

..

Tfrgv: Az ad6ss6gkonszolid6ci6ban

rdszt nem vett <inkormhnyzatok:szitmdrakiirt p6ly6.zat

benyirjt6sa

Saj6kaza Kozs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete kinyilv6nitja sz6nd6k6t, miszerint az
ad6ss6gkonszolid6ci6ban rdszt nem vett dnkormanyzatok szdmdrakiirt pilIydzaton r6szt kiv6n
venni.
Egyben felhatalmazza a polgirmestert a beadott pilLyazatot az EBFi42 rendszerben tcirt6n6
v6glegesit6s6re 6s lez6r6sitra az alilbbiak szerint.
Sorsz

ig6nyelt teimogatrlsi

Megnevez6s

iisszes

S6lyom telepi 6voda beton kerit6s bont6sa 196,7 m
I

2.

hosszan, illetve a ltrik6czi riti 6voda beton kerit6s
6pit6se 14I,4 m hosszan
Jarda 6pit6se az Ady Endre rit, Kossuth rit, S6lyom

25.900.000.- Ft

telep, V6rtanrik rit, R6k6czi rit, M6jus 1. rit
teriileteken. 2 km hosszan. cisszesen: 540m2

25. 000. 000.- Ft

6rme steri Hivatal bel s o udvar inak zizott k6
alappal val6 lerakdrsa. fdldmunkdval. tdmdrit6ssel.

Po Ig

3.

I g6rme{eri Hivatal
986,25 m"

Po

4.

5.

ki.il so -belsri

parkol6 6pitdse

Hivatal belso felfjit6sa (radi6torok, csdvek cser6je,
fest6s) informatikai korszenisit6se (7 db szhmit6gep,
1 db szerver g6p, E db monitor, I db multifunkci6s
nyomtat6, 2 db wilE router). Irodabritorok v6s6rl6sa:
1 db ir6asztal.6 dtr irodai sz6k).
Pol g6rmesteri Hivirtal ktil s6 fehij it6sa (szi geteld s,

3. 500. 000,- Ft
20. 800. 000,- Ft

7

. 500.000,- Ft

10. 000. 000,- Ft

6.

fest6s)

Radv6nszky B61a Kulturh 6z nyilSszin6inak cser6j e
h6 szi setelt nvililszfu okr a

8. 000. 000.- Ft

7.
8.

,d Kulturh6z fobeiiirata el6 sz6lfos6 6pit6se

1.000.000,- Ft

,d Kulturhriz els6 udvar6nak tdrkdves burkolattal
val6 ell6t6sa540 m2

10. 300. 000,- Ft

9.

Osszesen:

112. 000. 00,-

Felel6s: StefrlnL6szl6
Hatfrid6: azonnal

Ft

MUNKASZEP(Z0DES

Mely l6trejott

Saj6kazai Nonprofit

(3720 Saj6kaza, Petdfi vt 2., adoszdma: 23825945-2-05). mint

Munk6ltat6,

m6sr6szr6l:

Ocsovszki Gyiirgy (an

neve: Jakab Veronika, sziil.: Budapest, 1980. februar 22., ad6sz6m:

3

8413241693. lakcim:

Munkavdllal6kdzdtt az

I
I.

A

Rudabdnya, D6zsa

Gy. utca 18., TAJ: 036968051), mint

6bbi felt6telekkel:

Munkiltatti

Munkavdllal6t 2074, m5rcius 07. napjetol hatfuozatlan

igyvezet6

id,6re

alkalmazza.

A Munkavfl

ijelenti, hogy a Munkaad6 alkalmazdshballp.

A Munkavflla

ha:i

brutt6 k

szezer Ft.

Munkavdllal6t

glpj firmiivel tort 6n6 rnnkilb a j 6r6s ko lts 6 gek 6nt munkanap o nk6nt
ak6hely kozott gFt/Iffi osszegii tdmogatds illeti meg.

a

munkahely

6s

3.

Avlgzettm

4.

Munkaid6: heti

5.

Munkavfllal6

a

alapb5re 2014. mdrcius 07. napjdt6l brutt6 ZZ0.O00 Ft, azaz

munkab6r atargyhonapot kovet6 h6nap 10. napjhig jfu.

ata: Saj6kazai Nonprofit Kft. irdnyitdsa a Gazdasdgi Torv6ny

mhs jogszabill

6s

az Alapit6 okirat, az Alapit6 hatdrozatai 6s m6s bels6 szab6lyzatok

alapjdn.

6.

A

munk6ltat6i

egy6b munk61

cirt
j

S aj

6ka

za Ko:zslg Onkorm6n yzathnak K6pvisel6-testiilete, az

ogokat a polghrmester gyakorolj

a.

A

t a

Munka

A rqunka tel

kiviil

9,

A

a

Munka

Torv6nykonyvtlben

lletik meg.

meghat6ro

8.

szabadstry tekintet6ben

helye vdrtoz6, a munkavdllal6 koteles az dlland6 munkahetv6n

is munkdt v6gezni, valamint munkakor6n kfvtil es6

esd

Munka

kotelezetts6get v61la1, hogy

teljesit6se

tuclomds6ra

tev6kenys6

el,

I gazdillko

a munkav

6gz6s ilretve

jutott izleti titkokat, illetve a

ddshv al .[rap csolato

s

a

feladat

Munk6rtat6

adatokat, informdc i6kat bizalmas an

kezeli. azoka a hhurnkdltatd engeddlye n61kri1 an:a illet6ktelen szem6lyek tudom6srira
I

nemhozza,

kba betekintdst nem enged.
I

I

I

10.

A

ben nem. 6rintelt egy6b k6rd6sekben a Munka torvdnvkon.we

eT6irdsai az

A

i

6^k.

kdt p|ldanyban lcdsziilt,
I

munkaszerzddds

Munkavdllaki kapj
megegyezdt,

j6

amelynek egyik eredeti p6lddny61:. a
,t,
,,
Alulirottak a ielen munkaszerzldlst mind akaratukkal mindenben

irt6k al6,

Saj6kaza,201,4.

Munkavdlla16

