JEGYZ6K6NYV
K6sziilt: Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat kepviselo-testtilet6nek 2015. febru5r h6 26. h6
napj6n megtartott nyilt i.il6s6rol

Az iil6s helve: Polgarmesferi Hivatal Tan6cskoz6 terme
Jelen

Ldszl6
Izs6 P6l
Domb6vari S6ndorn6
Dr Czenke Antal
Harzs6 Bogl6rka
Solt6sz Lajosn6
P6sztor J6zsef

vannak:

polg6rmester
alpolg6rmester
telepiil6si k6pviselo
teleptil6si k6pviselo
telepiil6si k6pviselo
telepi.il6si k6pviselo
teleptil6si k6pviselo

Stef6n

Taniicskoziisi iossal r6szt vett az iil6sen:
Tclr<ik Zsuzsanna j e gy zo

Meehivottak:

Dr. Kov6cs Ldszl6 Zdld Vdlgy Kft. jogi kdpviseloje
Gondrir Judit Z<ild VdlgyKft. k6pviseloje
Halisz Bela Zold Viil gy Kft Mriszaki igazgat6
Bakos Leheln6 intezmlnyv ezeto
Tam6s Gyulan6 mb. int6zmlnyvezeto
Hegedris G6bor mb. int6zm 6nyv ezeto
Handa Gergely tigyvezeto ig.
Hegedtisn6 Petkovics Katalin nem k6pviselobiz. tag
V6radi M6rton RNO elncik
Lakatos G6bor RNO tag nem k6pviselo bizotts6gitag
.

Stefiln Lriszl6 poleirmester tisztelettel k<isz<inti az iil6sen megjelenteket, megilllapitla, a
k6pviselo-testiilet hathrozatkepes, mivel a torvdnyesen megv6lasztott 7 fo k6pviselobol 7 fo
jelen van. Javaslatot tesz Dr. Czenke Antal 6s P6sztor J6zsef telepiildsi k6pviselo
jegyzokcinyv hitelesitonek tort6no kijel6l6sdre, megk6rdezi oket, v6llalj6k-e a jegyzokonyv
hitelesitoi megbizfst?

Dr. Czenke Antal 6s Pdsztor J6zsef telepiil6si k6nvisel6 kijelentik, megbizdsuk

eset6n

v6llalj6k a feladatot.
Stefdn Liszl6 poledrmester megk6ri a jelenl6voket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Dr. Czenke Antal telepiildsi k6pviselo jegyzokcinyv hitelesito megbizistxal?

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6

6rintetts6get jelent be, k<izli, nem vesz rcszt a

szavazhsban.

k6pvisel6-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal telepiil6si
k6pviselot jegyzokonyv hitelesitonek kijeloli.

A

Stefiin Lriszl6 pole{rmester megk6ri a kdpviseloket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Harzs6 Boglarka telepiil6si kdpviselo jegyzokonyv hitelesito megbiz6s6val?

Pisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 drintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt
szavazdsban.

a

A k6pvisel6-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazott

szavazattal Phsztor J6zsef teleptil6si

k6pvisel6t jegyz6konyv hitelesit6nek kij eloli.

Stefin L6szlt6 polsdrmester ismerteti a meghiv6ban

szereplci napirendi pontokat.
javaslata
a napirendi pontokkal
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se,
kapcsolatosan?

Tiiriik Zsuzsanna iesyz6 az rnditvhnyok 6s javaslatok

utSn

zirt iil6s tart6s6t k6ri szem6lyes

iigyben.

Stefiin Lriszki noledrmester megdllapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iles napirendi
pontjaival kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6s6ra a
jegyz6 asszony 6ltal javasolt kieg6szit6ssel. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az
ismertetett napirend elfogadSs6r6l. Meg6llap itja, a szavazhskor 7 f6 k1pvisel6 van j elen.

A k6pvisel6-testiilet 7 igen szavazattal az alilbbi napirendet

hag7rta j6v6:

trlrwalt napirendi pontokkal:

1.

A Zold Volgy Nonprofit Kft. t6j6koztat6ja

a

hullad6kszillliths aktu6lis

k6rdeseir6l
Ea; Zold VolgyNonprofit Kft. megbizottja

2.

Radv6nszky B6la Kulturh6z 6s konyvt6r besz6mol6ja a 2014. 6vben
v 6 gzett tev6kenys 6 g& 61, d<i nt6s az int6zm6ny to v 6bb i mrikci d 6 s 6rci I
Ea.: Heeedris G6bor mb. int6zmdnwezet1

3.

Ovodaibeiratkozdsidcipontjrinakjovithagyisa
Ea. : Tam6s Gyu16n6 intezmlnyv ezet6

4.

Tiljlkoztatits a lakcim bejelentkez6ssel kapcsolatos szabillyokr6l 6s azok
alkalmazilsirol
Ea. : Tortik Zsuzsanna jegyzS

5.

Helyi szocidlis ell6t6sokr6l s2616 rendelet m6dosit6sdr6l
Ea.: Torok Zsttzsawn jegyzt

lnditv6nyok, j avaslatok

6.

Horb6szJ6nosk6relm6nekmegffirgyalilsa(Zhrtil6s)

1. napirendi pont mestdrwaldsa

Stefiin Liszlt6 poleirmester elmondja, azPUC 2000-es 6vek elej6n Sajokazakozigazgathsi
hatfuilbanlltrehozta a hu11ad6klerak6t. A teleptil6s lakoss6ga 6s az EHG kozott kem6ny vit6k
zajlottak. A lakosok azzal a felt6tellel egyeztek bele a hullad6klerak6 meg6pit6s6be, hogy
cser6be a hul1ad6k szilllithsa ingyenes lesz.20I4.okt6ber 01. napj6t6l a hullad6ksziilitist a
Zold Volgy Nonprofit Kft. v6gzi. O toUt forumon is kerte, hogy vegy6k figyelembe az el6z5
meg6llapodfst. Egyelcire jogi megold6st nem tal6lnak 16. Nagy val6szintis6ggel Saj6kaza
elesik az rparizlsi ad6t61 is. Az onkorm6nyzatnak viszont ki kell fizetni a hat6s6gi it 6s az
onkolts6gi tn kozotti kiilonbs6get.

Pr[sztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 hozzhsz6l, elmondja, nyilvan nem a Zold Volgy Kft.
btine, de a torv6nyvilltozhsnak Saj6kaza a legnagyobb vesztese. 116 telepiil6s hullad6k6t
szfillitjik ide. A teleptil6sen jelentkezik ennek minden hhtrinya, pl. a r6gcs6l6k nagyszfrrft
megjelen6se, az utak rong6l6d6sa a sok tonn6s teheraut6k forgalma miatt. Sok
kellemetlens6g eri a telepiil6sen 6l6ket.

Stefin Liszl6 poleirmester hozzbsz6I, tudja, hogy a 116 telepiil6s kozott nem lehet
ktildnbs6get tenni, de m6gis megold6st kell tal6lni. A lakosok is neh6z helyzetben vannak,
sokan nem fognak tudni fizetni, m6sr6szt az tinkorminyzat is tulajdonos a Kft.-ben, a
fenntart6sa Saj6kaza feladata is. Atadja a sz6t a Zold Volgy Nonprofit Kft. megbizottjinak,
mondja el 6ll6spontjukat.
koszcinti a jelenl6v6ket,
elmondja, nem konnyti ahelyzet a Zold Vrilgyn6l, de orsz6gos szinten sem . A korminy az
rinkormanyzatok nyakilba varrta a feladatot, finansziroz6st pedig nem adott hozz6. A
hullad6ksz6llit6s dijht a rezsidijak befagyaszt6sa miatt maxrmaliziLltik, ez&. a t6nyleges
kolts6g 6s a kiszabhat6 dij kozotti ktikinb<izetet az onkorm6nyzatoknak kell kifizetni. A
hullad6klerak6s tonnilnklnti itra 6000 forint. Az 6ves bev6tel 33-35%-6t ad6ra kell befizetni.
Ldtszlk az a c6l, hogy min6l kevesebb legyen a hullad6k. Elmondja, Saj6kaza helyzete ellggd
speci6lis, mivel a 116 teleptil6s alakitotta a Kft-t a Tiirsul6s sz6ttibbs6ggel donthet abban,
hogy kap e a teleptil6s kedvezm6nyt.. A Zold Volgy nem dtinthet ebben a k6rd6sben. Sok
teleptil6sen a ktilonbrizet kiftzet6se is gondot okoz. Az onk<ilts6g egys6ges iiron lett
kalkul6lva, azt mindenkinek ki kell fizetni.

Halrlsz B6la miiszaki ieazeat6 elmondja, neh6z ez a szituhci6, mert cik v6tlenek a kialakult
helyzetben. Az illlarn terheket r6tt a kozszolgilltatolaa, ennek ellen6re min6s6gi
szolghltatat6st szeretn6nek v6gezni. Pr6b6lnak olyan mriszaki megold6sokat ta161ni, amivel a
lerakott hullad6k mennyis6g6t kb. 5\o/o-al csokkenteni lehetne. Pillyinatokat nyrijtottak be
mechanikai 6s biol6giai rendszer kiepit6s6re 6s olyan hullad6ktrirol6 ed6nyek beszerz6s6re,
amelyek chippel rendelkeznek, igy m6rhetci lenne az i,irit6sek szhma. A jogszabrily egys6ges
dijrendszert tesz k<itelez6v6, a Zold Volgy Kft. is a mrikod6k6pess6ge fenntart6sa 6rdek6ben
k6nytelen volt az egyseges dijrendszert alkalmazni. A r6gcs6l6irt6sban 6s a k<izleked6s
forgalom irinyithsdban pr6brllnak elj6rni, megold6st tal6lni. Igyekeznek a SzuhakSll6t
elkertil6 irj ritvonalon sz6llitani a hullad6kot.
hozz6sz6l, ortil, hogy erre a megbesz6l6sre sor
ellen6re 6lvezhet e Saj6kaza kedvezm6nyt?
elhangzottak
az,hogy
az
kertilt, az 6k6rd6se

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6

Stefin Ldszl6 poledrmester vflaszol, ebben, mint el is hangzott nem a Zold Volgy Kft.
dont. Az 6nk<ilts6gi irat a 1 16 telepiil6snek kell kifizetni, de van olyan is, aki m6g a tagdijat
sem tudja kifizetni, nem hiszi, hogy brirki is belemenne, hogy Saj6kaza ne fizessen, vaEY
akilr kevesebbet fi zessen.

Pisztor Jrizsef telepiil6si k6pvisel6 hozzhsz6l, ti nem az <inkorminyzatnak szeretett volna
n6mi kedvezmlnyt, hanem a lakosok r6szere. Mar most is, miutiln egy lcuk6t visznek el, sok a
szem6t a faluban, mi lesz, ha rn6g fizetni is kell a hullad6k elsz6lIiths66rt.

Izsri Pil alpoledrmester megtregyzi,biztat6tigylfutjanem tudnak mondani, megk6rdezi, van
e a testtiletnek egy6ltalln r6hatilsa akedvezm6ny k6r6s6re?

Stefin Lr[szl6 poledrmester villaszoI, szerinte, ha ezzel el66llnak, egyb6l el fogjrik stiporni.

elmondja, ahogy emlitette

lk ezt miir Budapesten is, rigy gondolja, az ido
el6rehaladt

Izs6

6v

aI talin lesz megold6s.

Pil alpolsdrmester

megtregyzi, ebb6l nem lesz semmi, ha milr a kezdetekt6l nincs.

Halisz B6la mflszaki ieazeat6 elmondja egy el6g komoly technikai probl6ma is ad6dott,
osszeomlott a teljes informatikai rendszer. N6gy hetes csrisz6sban vannak, 42 ezet hir,tartils
adatait kell bevinni l6jra a rendszerbe.

Stefin Liszl6 poledrmester elmondja, az onkorminyzatvilllalta, hogy a csekkeket eljuttatja
a lakoss6ghoz, a dijbeszed6st nem v611alta. K6thavi dijat hrtalmaz majd a csekk, mert 146
forint a csekk kolts6ge, 6s nem mindegy, hogy 12- szer kell megfizetni, vdEY csak 6 - szor.
Izsti Pril alpolsirmester felveti, vannak int6zm6nyek, ahol az egy kuk6s rendszer nern fog
miikridni.

Halisz B6la miiszaki ieazeat6 elmondja, minden
vonatkoznak . A

int6zm6nyre

ktiltin

szab6lyok

szeru6d6sben meg6llapitott mennyisdg lesz a szimiiuils alapj a.

Stefin Liszl6 polsdrmester megkoszoni a Zold Volgy Kft. kepvisel6inek a r6szv6telt, 5
perc sziinetet rendel el.

A Zdld Vdlg,, Kft. kdpviselcii elkdszo;nnek,!s elhagyjdk a termet.

Steffn Lriszl6 poledrmester a sztinet utrin meg6lIapitja, hogy a k6pvisel6 testtilet tov6bbra is
szavazokepes, mert a7 f6 kepvisel6bll7 fSjelen van.

2.

napirendi oont mestdrwsldsa

Stefdn Lriszl6 polefrmester megk&dezi, Hegedris G6bor tnt6zm6nyvezet6t kivrinja

e

kieg6sziteni a besz6mol6j 6t.

Heeediis

Gibor mb. int6zm6nwezet6 villaszol, az ir6sos

anyagban

6

mindent leirt,

kieg6szit6ssel nem kivrin 61ni.

Harzs6 Boeldrka telepiil6si k6pvisel6 megkfirdezi, az int6zm6nyvezet6t6l, milyen villtozils
lenne, ha nem maradna megazint6zm6ny on6ll6s6ga?

Stefin Liszl6 noleirmester hozzhsz6l, szerinte el6sztir a beszilmol6 tigy6ben dtints<in

a

testtilet, ut6na az on6ll6s6gr6l.

Heeediisn6 Petkovics Katalin bizottsiei tae villaszol a k6pvisel6 asszony k6rd6sre,
szakmailag megnehezitenl amunk6t, nehezebb6 v6lik minden, lesziiklil amozgilstlr.

Stefin Liszl6 polsirmester elmondja, a besz6mol6ban a 252 f6l 6v

k<inyvt6rl6togat6

szitttthoz p azarlfusnak tartana 8 6r6s szakklpzett konyvtrlro s felvenni.

Heeediis

Gibor mb.

int6zm6nwezet6 villaszol, mivel nincs konyvtriros, nincs

kapcsolat, szerinte tcibben lenn6nek, ha lenne.

Stefin Liszkf noledrmester megtregyzi, amikor volt, akkor sem volt kitciltve a munkaid6.

616

Hesediisn6 Petkovics Katalin bizottsiei tae elmondja, a szakmaisttghoztartozik az is, hogy
a II. R6k6czi Ferenc kdnyvt6rral megldvo szerzod6sben foglaltak szerint k<inyvtarosnak
kellene lenni.

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 elmondja, a letszftmgondok ellen6re szerinte sokat
tett a Kultirhlz. A, v6radds megszervez6se m6g nincs is benne a besz6mol6ban, pedig az is
ott keriil megrendezdsre 6vente tobb alkalommal. Sajnos manaps6g ink6bb intemetet
haszn6lnak az emberek olvas6s helyett, nem j6rnak k<inyvt6rba. Javitani lehetne ezen, de
nyilv6n nem nyolc 6r6s nyitva tart6ssal, hanem meghat6rozott napokon.

Heeedfisn6 Petkovics Katalin bizottsdsi

tag elmondja

kcitelezo nyitva tart6s van

megszabva.

Heeediis Gibor mb. int6zm6nwezet6 elmondja, azt tudni kell, hogy az \ntezmenyben
mindenki csin6l mindent. A kcinyvt6ros sem csak a konyltarban tilne, egydbk6nt is a
konyvtarosnak nemcsak az a dolga, hogy kiadja a k<inyveket, azt a rendszerbe be is kell
rogziteni 6s helyre is kell pakolni. Elmondja, a besz6mol6 kieg6szi.ilt a m6jus 1.-i
i.inneps6ggel is. Az volt a c6l, hogy minden 6vszakban legyen valamilyen program.
Heeedtisn6 Petkovics Katalin bizottsfei tae elmondja a besz6mol6 komoly szakmais6got
6s h6tt6rmunkiit takar, ha van m6g a k6pviselo testiilet tagjainak <itlet, vagy segiteni akar6s,
szivesen fogadjak.

Stefdn Lriszl6 polsirmester megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a
Radv6nszky Kultrirh6z2014.6vi besz6mol6j6val kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rdes,
javaslat, kieg6szitds nem hangzott el. Megk6ri a k6pviseloket, szavazzanak a besz6mol6
elfogad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alilbbihattrrozatothozta'.

sz6l6 beszfmol6 elfoeaddsdr6l.
Saj6kaza Kcizs6gi Onkormrinyzat Kepviselo-testtilete a Radv6nszky B6la Kultrirh6z
Konyvt6r 20I 4. 6vben v lgzett tev6kenys6g6r6l sz6l6 beszilmol6t elfogadj a.

6s

Hat6rido:
Felelos: Hegedtis G6bor mb. int6zmenyvezeto

Stef6n Lfszl6 polefrmester, megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a
Radv6nszky Kulturh6z2015.6vi munkaterv6vel kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a kdpviseloket, szavazzanak a munkaterv
elfogad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 fo k6pviselo van jelen.

A k6pvisel6-testtilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alirbbrhatfirozatothozta:

Saj6kaza Krizs6gi dnkormrinyzat K6pvisel6-testtilete a Radvrlnszky B61a Kulturhin
Konyvtar 201 5 . 6vi munkat erv Et az el6terj eszt6snek megfelel6en elfo gadj a.

6s

Hat6ridri: azonnal
Felel6s: Hegedris G6bor mb. int6zm6nyvezet6

Stefin Liszl6 poleirmester elmondja, az intlzmdny tov6bbi mtikod6s6vel kapcsolatban kb.
egy 6ve hirz6dik a drint6s. Egyrk dont6s sem jelent l6nyeges kolts6gmegtakaritSst. Az iilarrt
3,5 milli6 forintot ad erre a c6ka, az 6nkorminyzat tov6bbi l0 milli6t teszhozz| Kulturhaz
krilts6gvet6s6hez. Amennyiben az int6zm6ny on6116s6ga megsziinne mindossze egy f61
vezetli p6tl6kot tudnanak megsp6rolni, 6 javasolja, hogy maradjon meg az tnt6zm6ny
harom dolgoz6 l6tsz6mmal iizemeljen, iiilr.ki a pillyazatot a vezet6 6ll6shelyre.
Az alapvet6 c61, hogy javitsanak a hat6konys6gon, megfe1e16 6tszervez6ssel.
on6116s6ga,

Heeediisn6 Petkovics Katalin bizottsdsi tae megk6rdezi, mi6rt kell 6tszervezesrll besz6lni,
mi azzal a c6l?

Stefin Liszlti poleirmester villaszol, az, hogy ne kelljen 10 milli6t hozzhtenm
mrikri d6 she z, mert ez bizony os

cs

op o rtok sz

a

em6t szirj a'

Heeediisn6 Petkovics Katalin bizottsdsi tae villaszol, olyan csoportt6l szhrmazlk, akiknek
u ttr.tntaSu megk6rdcijelezhetl. Egy hatalomv6gy6 jottment 6s a volt jegyzf 6s feles6ge
v6lem6nye. A Kulturhinbann6pmrivel6 egys6g, telehiu, studi6 miikodik. Megyei 6s orsz6gos
szintri kultur6lis szakembereket is meglepett, hogy szakfeladatra akarj6k tenti azintdzm6nyt.

Stefdn L6szl6 pole6rmester villaszol, az

6

elvir6sa csak az, hogy mrikodjon min6l

magasabb szinten Kulturhrlz.

Izs6 Pril alpoleirmester elmondja, arri 2013 6vben volt, azt 6 magas szintre 6rt6kelte a
t<.rltu.haz mrikod6s6ben, de nem l6tja azt a magas szintti szakmais6got, mi6ta Hegedrisn6
elment. Azt sem 6rti, mi6rt sztiks6ges harom f6vel <in61l6 int6zm6nyk6nt iizemelni?
Heeediis G6bor mb,r int6zm6nwezet6 villaszol, a szakmaisilgot azon a ponton tul, hogy 6
lO 6r" dolgozik az int6zm6nyn6l 6s az elmrilt 20 6vben nehezen lehetett volna n6lktile
megval6sitani mindazt, amit alpolgrirmester fr m6ltatott. Elmondja, hogy a mai napig is
gyakran k6r tan6csot a nyugSllomrinyba vonult int6zm6nyvezetftol. Tehht, m6g mindig
olyan, mintha Katalin vezetnl az int6zm6nyt Az on61l6s6g mellett s261, pl. azaz 6w is, hogy
a helyi televizi6t onkorm6nyzat nem mtikodtetheti.
Izs6 Pdl alpolgdrmester elhagfia az illds. termet

Pisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 elmondja, 6 igazilb6l nern tudja eldonteni, ha az arryagi
oldalt nlzzik,tul sok megtakarit6s nem virhato egylk dtint6s ktivetkezt6ben sem.
Domb6vdri Sindorn6 telepiil6si k6nvisel6 hozzhsz6l, p5rungyr szemsz<igbfl n{zve tgy
gondolja, maradjon meg az <in6l16s6g, viszont 6 is hrirom f6 dolgoz6val javasolja a tov6bbi
mrikrid6st. Jelenleg a kdlts6gvet6sben 4 f6 szerepel.

Stefin Liszl6 pole6rmester is egyet6rt a javaslattal, hagyjrik megaaintlzm5ny

on6l16s6g6t

6s hrlrom fci foglalkoztatottal l6ssak el az int6zm6ny tov6bbi miiktid6s6t. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a Radviinszky B6la Kulturhriz 6s Konyvtrlr miiktid6s6vel
kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak a Kulturhriz tov6bbi mrikod6s6r6l a javaslat szerint.
6

diint6s16l
Saj6kaza Kdzs6gi dnkormanyzat K6pvisel6testtilete rigy dont, hogy a Radvanszky B61a

Kulturhaz 6s KonyrArir int1zm6ny6t tov6bbra is on6ll6 int6zm6nyk6nt mrikodteti. A
Kulturhaz dolgoz6i lltszimhtharom f6 foglalkoztatott alkalmazhs6ban hatarozzameg.
Hat6rid6: azonnal
Felelri s : Stefan L6szl6 polgilrmester

Stefiin Ldszl6 noledrmester javasolja, hogy az el6terjeszt6sben megfogalmazottak szerint
irjak ki az int6zrn6nyvezet6i 6ll6shelyre a pillyhzatot. Megkerdezi, van-e valakinek tovdbbi
k6rd6se, javaslata a Radvinszky Kulturhin 6s Ktinyvt6r int6zm6nyvezet6i pilIyinat|val
kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
kepvisel6ket, szavazzanak a pilIyiz;ati kiir6s elfogad6srir6l az el6terjeszt6sben foglaltak
szerint.
Meg6llapitj a, a szavz6skor 6 fci k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen

oiiv 6zat

I tarl6zkod6ssal az al6bbi hatinozatothozta:

i6v 6hLaw 6sir 6l
Saj

rikaza Kiizs6gi dnkormrinyzat

I99?. evi XXXIIL ton'6ny 201A. $ alapj6ti
pLlyinatol hirdet
Radv{nszky B6la Kult{rh:iz 6s Kiinyvtrir

a "Ktlzalkalmazottak jog6llAs6r'61 s2616"

In t6zm6nyv ezet6 (magasabb v ezet6)
rnunkakor betolt6s6re.

A kiizalkalmazotti jogviszony iddtartama:
hathr ozatlan i d ej ti kozalkalm azotti j o gvi sz ony
Foglalkoztat{s j ellege:
Teljes munkaid6
A v ezetili megbizf s iddtartama :
A v ezetdi rnegbiz6s hat6rozott id6re, 20 I 5. 05. 0 1 -2020.0 4.3 0. -ig sz6l.
A munkav6gz6s helye:
Borsod-Abatj-Zenplln megye, 3720 Saj6kaza, Kossuth Lajos ut 6.
A munkaktirbe tartoz6, illetve n vezetfii megbizissal jfr6 l6nyeges f'eladatok:
tntbzrneny alapit6 okiratiban foglalt feladatok e1l6t6sanak szervez6se. A muzeflis
intr5zm6nyekr6l, nyilv6nos konyvtdri ell6t6sokr6l 6s kozmtjvel6d6sr6l szcil6 1997.6vi CXL.
torveny alapj6n. Az intdzrndny rendezv6nyeinek szervez€se, valamint a kozs6gi
rendezvfnyek szervez6se, koordindldsa. Az igazgat6 f-eladata es t'elel6ssdge az int6zrn6ny
szakszer[i, jogszeni 6s hat6kony mtikod6senek biztositilsa, szakmai munkfi6nak irdnftdsa,

Az

k6pviselete. Az intenn6ny dolgoz6i fbldtt a rnunk6ltat6i jogkdrdk gyakorlfsa. rendelkez6sei
az irdnyadtik.

Illetm6ny

6s

juttat6sok:

Az illehneny meg6llapit6sara 6s a juttat6sokra a "Kcizalkalmazottak jog6llfsdrcil szoI6" 1992.
6vi XXXIII. torv6ny rendelkez6sei az iranyad6k.

P{iyfizzti felt6telek:

t-t

F6iskola, A Kjt.r,6grehajt6sar6l sz6l6 1 5011992.(XL20.) Korm.rendelet
(tov6bbiakban:Kjt.Vhr.)6/A$ (1)bek.alapjAn kozmtivel6d6si intezm6nyben az
int6zmeny vezet6s6re iranyul6 magasabb vezetl beoszt6s ell6t6s6val csak olyan
kozalkalmazott bizhat6 meg, aki a) renclelkezik aa) fels6fokir kdzmiivel6d6si
v6gzettsdggel es szakk6pzetts6ggel rragy ab) nem szzkir6nyir egyetemi
v6gzettseggel es fels6tbkri szakir6nyf munkakori szakvizsg6r,al. A kulturiilis
szakemberek szen'ezett k6pz6si rendszer6r6l, kcivetehnenyeirdl es a k6pzes
ftnwtsziraz6srir'6l sz6l6 112000.('|.14.)NKOM rendelet szeritrt akkredit5lt vezet6si
szervez6si, penztigyi - g azdasilg| 611 amh6ztartils i i srnereteket i s nyuj t6
kozmrivel6d6si int6zm6ny-vezel6 tanfblyarn. A felsiifbkti kiiznrtivelcidesi
vegzettstg5nek 6s szakk6pzettsdg6nek vagy az ab) alpontban megnevezett
szakvizsgdjfnak megfelel6 feladatkorben tegal6bb ot eves szakmai gyakorlatot
szerzelt. A Kjt. Vhr.6/H.$(4) bekezdese szerint kcizmlivelcid6si int6zm6nyben
jogszabflyban elclirt f-elscifoku szakirilnyumunkakori szakvizsgilal egren6rt6kri
az OKJ-ben meglrat6rozott fels6foku kozmriveltid6si szakernber, a felscitblai
kulturflis menedzser 6s a felsStbkri kozrnlivelcid6si menedzser megnevezdsri
szakkepesit6s tnegsze rzts€t i gazol6 bizonf tvdny,

L-l
fl
ft
1

Vagyonnyilatkozatt6telielj6r6slefolytatfsa,
Foiskola, f-elscifokri kozrnrivel6desi vegzetts6g 6s szakkepzetts6g, vagy nem
szakirdnyir egyetemi v6gzetts6g 6s felsdfoku szakirfnyir rnunkakori szakvizsga.
szakmai gyakorlat-Legaldbb 5 6v f'eletti szakrnai tapasztalat,
Magasabb vezet6t beoszt6s ellaitds6ra megbiz6st M kaphat, aki a
rnunkfltat6val k<izalkalmazotti jogviszonyban ill, vagy a rnegbiz6ssal egyidejtileg
kcizalkalmazotti munkakorbe kinevezhet6 a 150/1992.(X.20.) Korm.rendelet
szerint

Lr
r-l
!l

A 150/199?.(Xl.20.)Korm.rendelet

6iG.$(2) bekezdese szerint akkreditilt,
itllamhintart6si 6s vezet6si ismereteket nyujt6 tanfolyam elvlgzlstnek v6llaliisa a
rnegbiziist kcivetd 2 6ven beltil.
kiemelkeddk<izrnrivelcid6sitevekenys6gvbgzlse
rnagyarAllampolgdrsfg,btintetlenel66let,

A pfilyfzat elbirrildsfnfl

Ll

cselekv6k6pess6g

el6n,vt jelent:

helyisrneret,amatotmriveszetitev6kenys6g,

A piiy Snat r6szek6nt benyfi tand6 iratoko igazokisok:

Ll
fl
t-t
;

Szakmai on6letrajz
azintlzmfiny vezet6s6re, fejleszt6sere vonatkoz6 program
3 h6napn6l nem r6gebbi erkolcsi bizonltvfny annak igazol6s6val, hogy a
p1iyin6 nem 611 kozmtivekjdesi ter0leten v6gezhet6 tev6kenyseg fblyat6sft
kiztr 6 fo glalko ztat6st6l el tilt6s hat 6lya al att
nflatkozat arra vonatkoz6an, hogy a piiyizati utyagban foglalt szern6lyes
adatok kezel6s6hez apillyinati eljdr6ssal cisszefiigg6sben a piiyiz6hozzhjitul.

t_t

p1lyiy11 nyilatkozata a:r61, hogy a szem6ly6t erintti k6rd6s t6rgyal6sakor

nfit,

vagy zirrt iil6s tart6sdt k6ri

A munkakiir betiilthet6s6g6nek id6pontj a:
A munkakor apillyiaatok elbir6las6t kovet6en azonnal betolthet6.

A piiy hzat benyrijtrisrinak hatf ridej e : 20 I 5. mdrcius 3 1'
A pAly tuati kiir6ssal kapcsol ato san to vdbb i informaci 6t Stefan
nyfjt,

a 48/3

L6szl 6 pol g6rmester

55-001 -os telettrnszimon.

tisfn ak m6di a :
A p6ly hzutok benyrij"rito,r.

f.l

u pfllyinitnak a Saj6kaza l(cizsdgi Onkormiinyzat cim6re tijrl6n6
megkiild6sevel (3720 Saj5kaza, Pet6fi S6ndor nt2. ). Kdrjtik a boritekon
felttiltetni apitlyinati adatbazisban szereplci azonosito szitnot: kozigdll6s/1041212015, valamint a rnunkakor megnevez6s6t: l.nt6zmeny vezetl (magasabb
postai

vezetci).

fl

Szem6lyesen: Stef6n Liszlo polgrlrmester, Borsod- Abai4-Zemp16n megye,
3?20 Saj6kaza, PetSft Sandor rit 2'

A piiy {zat elbirriLisf nak m6dj a' rendj e :
A benyfjtottp1lyinatokat Saj6kazaKozslgdnkomr6nyzat K6pviselci-tesflulete bir6lja el.
A piiyfuzat etbfrdl{sdnak hatrirideje: 2015. 6prilis 30.
2. A piiytuat elbfrril6s6ig a-z int6zn6ny vezetli feladatait a Szervezeti Mrikodesi
Szabillyzataban meghatfurozottak szerint Heged[is G6tror l6tja el.
Hatririd6: azonnal
Felel6s: Stefan Lhszl6 polgiirmester

3.

napirendi Pont mestirsvaldsa

Stefin L6szl6 pols'rmester felk6ri Tamds Gyulan6 6vodavezet6t, mondja el thj6koztat6j6t
az 6v odai beiratkoz6ssal kapcsolatban

Tam6s Gvul6n6 6vodavezet6 elmondja, az 6vodai beiratkoz6sra a felvlteli idcipontj6t
OtS141y nupjatOt ZO1S.U.Z+. napjilig hattuoztilk meg. Az eddigi gyakorlatnak
megfelelcien k6thetes id6szakot javasolt az el6terjeszt6s6ben. K6ri a tisztelt k6pvisel<itesttil etet, jav aslata elfo gad6sara.

Steffn L6szl6 polsirmester megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata az
6*dui brirutkor6. iacipont3a.'at kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,

kieg6szit6s nenhangzotf el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a beiratkoz6s id6pontjdnak
elfogad6s1116l.

Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pviselti van jelen'

A k6nvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alSbbihathtozatothozta:

Saj6kaza Krizs6gi flnkormrinyzatK6pvisel6-testtilete a Saj6kazai G1zengiz Napkdziotthonos
-beiratkozfusnrak
2015.04.24. napj6ig, az

id6pontjht 2015.04.13. napjht6l

Ovoda 6vodai

e\6teq esztlsnek

me gfel el6 en el fo gadj a.

Hat6rid6 : 6rtelernszertien
9

Felel6s: Tam6s Gyu16n6 6vodavezet6

4.

napirendi pont megtirgYalisa

Steffn Liszl6 polsfrmester megk&dezi a jegyz6t, hogy

a

napirendi ponttal kapcsolatban

kivan e sz6belei kieg6szit6ssel 61ni.
kiv6nja kieg6sziteni, az ir6sos arryag
16 s zl ete s thj lkoztathst tartalmaz. Az Igazgat6s i 6 s Ki s ebb s 6 gi Bizotts6g is megtdrgyalta.

Tiiriik Zsuzsanna iegvz6 az ellteleszt6st nem

elmondja,

a

tt$ekoztathst

megkaptak a brzottsilg meglingyalta az f;gyet. A bizottsig javaslata, hogy az iJ,gyrnt6z6 a

legnagyobb szigorral ellenlizze, hogy hivatalos-e a k6relem, valamint a szilllisado
mutasson be h6rom h6napnfl nem r6gebbi tulajdonlapot. Javasolj6k, hogy a bejelentci lapot
csak szem6lyesen irhassa a16 mind a sz6ll6sad6, mind pedig a k6relmezci.
tetretci

Pfsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 megkerdezi, a torv6ny el6irja e, hogy a tulajdonlapnak
,,-"."yt id6snek" kell lenni a bejelentkezlsnel? Megk6ri a jegyz\ asszonyt, hogy a
Kormanyhivatalt6l k6rj en ezzel kapcsolatban 6ll6sfoglal6st.

Stefiin Lr[szl6 polsdrmester elmondja, valamilyen szigort alkalmazni kell, mert olyan
.g6roegiigyi kortilm6nyek kozott laknak gyerekek is, ami a gyerekek fejlcid6s6re nagyon
rossz kihat6ssal van. Van olyan 50-60 -'-es ingatlan, amiben 28 f6 vanbejelentkezve.
Heeediisn6 Petkovics Katalin bizottsfei tae megklrdezi, a gyerekek miatt nem lehetne
viz

s

961 ato

t kezdemdny eznl?

Pisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 villaszol, a szociflis kerekasztal

megbesz616s6n

elhartg"ott,hogy a jelz6s ugyan a gyfumigy fel6 elmegy, de int6zked6s nem tort6nik

Stef6n Liszlt6 poledrmester javasolja, k6rjenek ezzel kapcsolatban

is

6ll6sfoglal6st

a

Torv6nyess6gi Feliigyeleti F6o szt6lyt6l.
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 felveti, forduljanak 6k, mint onkormrinyzat a gyhmigy
fel6 a prob16m6va1.

Dr.

Czenke Antal teleptil6si k6pvisel6 megtregyzi, ha

a

gyerekeket elvinn6

is

a

gyu-ftutOr6g, rovid id6n beliil tal6ln6nak egy rokont, aki kihozn6 6s m6g p1nzt is kapna 6rte.
Bakos Leheln6 mb. int6zm6nwezet6 elmondja, hogy volt mitr arra is p61da, hogy elvitt6k a
gyerekeket 6s k6t h6nap mrilt5n visszaadt6k a szi,il6knek.
Harzs6 Boelirka teleniil6si k6pvisel6 elmondja, hogy a k6rhinb6l sziilcik illtalbintalmazott
gyereket is visszaadtak a csal6dba.

Stefiin L6szl6 polg{rmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a
tut.i- U.lelentkez6sroI sz6l6 thjekozatoval kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a tdjekoztatis
tudom6sulv6tel616l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 iger. egyhangu szavazattal az alilbbihatilrozatothozla:

10

Saj6kaza Kozs6gi dnkormanyzat K6pvisel6 - testtilete a lakcimbejelent6ssel kapcsolatos
szab6lyokr61 6s azok alkalmazhsar6l s2616 t6j6koztat6t tudom6sul veszi.
A B. A. Z.Megyei Kormrinyhivatal 6ll6sfoglal6sfut k6ri, mivel a jogszabilyok alkalmazhsa
sor6n felmertlt a hiteles tulajdoni lap 6rv6nyess6gi idej6nek vizsghlata. Mivel effe a
jogszab6ly ktikin nem t6r ki, milyen keltez6sii tulajdoni lap fogadhat6 el a bejelentkez6sn6l
$1. 30, vagy 90 napn6l nem r6gebbi)?
Jelz6ssel 6l tov6bb6 a Szoci6lis 6s Gy6mhivatal fel6 arra vonatkoz6an, hogy el6fordul a
telepiil6sen olyan lak6sviszony is, ahol 50-60 m'- es lak6sban 28 f6 van bejelentkezve.
A jelz6rendszeren keresztiil folyamatos jelzls t6rt6nik a gyittrthivatal fe16, azonban hathat6s
int6zked6sek nern tort6nnek a gyerekek 6rdek6ben'

Hat6rid6: azorrral
Felel6s: Torcik Zstzsanna jegY6
Bartha Enik6 Edit iigyint6z6

5.

napirendi pont mestfrgvalisa

Stefin Lriszl6 nolsirmester felk6ri a jegyzl asszonyt, foglalja tissze a rendeletm6dosit6s
sziiks6gess6g6t.

Tdriik Zsuzsanna iewz6 elmondja, mint az mindenki el6tt ismeretes a seg6lyez6si rendszer
.e"dt.^tejr form6ja megvhltozik. Marcius elsej6t6l az aktiv koruak 6s a foglalkoz6s
helyettesitci trimogat6s is a jrir6si hivatal hat6skor6be fog tartozni. A rendeletb6l ezeket az
ellritrlsokat ki kell vezelni. A tobbi tilmogat6s ,,telepiil6si tiimogat6s" cim alatt keriil be a
rendeletbe. Teleptl6si t6mogat6s lehetne: rendkivtili t6mogat6s, gy6gyszertiimogat6s 6s
temet6si tiimogat6s. Ezek elbft6l6st az lgazgathsi 6s Kisebbs6gi Bizotts 69 v6gezn6. A m6sik
t6mogatilsi forma a kriztemet6s, amely a polg6rmester hat6skoreb6l a K6pvisel6-testtilet
hat6skor6b e tartozlk, de 6 javasolja, hogy ez tov6bbra is maradjon a polgirmester
hat6sktir6ben, mert ebben gyorsan kell cselekedni.

P{sztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 javasolja, hogy a ,,k6t alkalommal" kifejez6st vegy6k ki
u t*d"t"tb.it, nt"rt ha valaki k6r egy 6vben pl.1500-1500 forintot, de rendkivtli 6lethelyzetbe
kertil, akkor m6r nem kaphatna segits6get.

M

elhangzott

m6do sit6sokkal a bizottshg elfo gad6sra j avasolj a a rendelet m6do sit6s 6t.

Stefin Liszl6 poleirmester javasolja, hogy a maximum 15 ezer forintos osszeg viszont
ttr.atadion bentt". Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a szoci6lis

ell5t6sokr6l s2616 rendeletm6dosit6ssal kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a rendelet eIfogadilsfir6l az
elhangzott m6dosit6sok fi gyelembe v6tel6vel.
Meg6llapitj \ a szavz6skor 6 f6 kepviselci van jelen'

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal megalkotta az alilbbi rendeletet:
Saj6kaza Kiizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
412015. (III. 01.) iinkormdnyzati rendelete
a p6nzbeli 6s term6szetben nyfjtott szocirilis 6s eryes szem6lyes gondoskodist
etl6tisokrr6l sz6ki 312014. (II.05.) iinkorminyzati rendelet m6dosit6sht6l

ll

nyfjt6

Saj6kaza Kdzs6g 6nkormanyzat K6pvisel6-testtilete Magyarorszhg Alaptorv6nye 32. cikk
(l) bekezdes a) pontj6ban, a szoci6lis igazgatfusr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l s2616 1993.6vi
iti. t.i*etty t.$ (2) bekezd6s6ben, 10.g (1) bekezd6s6ben,26.$-6ban,32.$ (1) bekezd6s b)
pontj6ban,
32.g (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alaplin, Magyarorszilg helyi
-Ontormanyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 13.$ (1) bekezd6s 8. pontj6ban
meghatirozott feladatkor6ben eljirva a k<ivetkez6ket rendeli el:
1.$

Hatfllyit veszti a p6nzbeli 6s term6szetben ny(rjtott szoci6lis 6s egyes szern6lyes
gondoskod6st nyujt6 el16t6sokr61 s2616 312014. (II.05.) tinkormiinyzati rendelet
rendelet)
(1)7.$ (2) bekezd6se,
(2)13.$ (a) 6s (5) bekezd6se,
(3)14.$-1 8.$-ai.
2.$
(1) A rendelet 7.$ (1) bekezd6s6ben az ,,dnkorminyzati seg61y" sz<ivegr6sz helyebe
,,telepiil6si t6mo gat6s" l6P.
(2) A rendelet,,l. onkormrinyzati seg61y'' cimsz6 hely6be,,1. telepiil6si tilmogat6s" cimsz6

(tov6bbiakb

an :

16p.

3.$

A rendelet 9.$ hely6be az alilbbi rendelkez6s
9.$ A telepiil6si t6mogat6s form6i:
a) rendkiviili telepiil6si trimogat6s,
b) gy6 gyszertilmo gat6s,

16p:

c) temet6si tiimogat6s.
4.$

A rendelet 10.$-a hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:
(1) Rendkiviili telepiil6si t6mogat6sra jogosult az a szem6ly, akinek csal6dj6ban M egy
ftire jut6 jovedelem az orcgs6gi nyugdij mindenkori legkisebb 6sszeg6nek I3lYo-ifi nem
haladja meg.

A tizeruryolcadik 6let6v6t be nem toltott gyermek

rlszerc benyrijtott k6relem
nevel6 sztil6nek,
gyermeket
a
annak
nyrijthat6
eset6ben rendkivtili telepiil6si t6mogat6s
akinek M egy f6re jut6 havi csal6di jovedelemhatfura nen haladja meg M <iregs6gi
nyugdij mindenkori legkisebb osszeg6nek l50yo-6t, amennyiben M Szt. 45.$ (4)
bekezd6se szerinti l6tfenntart6s6t vesz6lyeztet6 rcndkiviili 6lethelyzetbe keriilt.
(3 ) Rendkivtili telepiil6si t6mo gat6s nyrij that6 :

(2)

a) 6lelmiszerre,
b) ruhanemrire,
c) gyermek int6zm6nyek 6tkez6si t6rit6si dij6nak megfrzetflsfite,
d) tan6vkezd6shez,
e) ttizel6re, lak6sk<ilts6gekre.
(4) A kifizetett tiimogat6s tisszege 6vente a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(5) A kfirelmezlnek a k6relemben indokolnia kell a rendkivtili telepiil6si tlnogatilsta
val6 r6szorultsight.
(6) R6szorultnak kell tekinteni azt a szettllyt, aki
a) er6szakos brincselekm6ny(betor6s, lop6s) illdozata lett,
b) ing6 vagy ingatlan vagyon6t elemi kht (6rviz,fizeset,j6ges6) 6rte,
c) egy6b rendkivtili 6lethelyzetbe kertilt (hal6leset, baleset, betegs6g,
munkan6lktilis6g).

T2

(7) A rendkiviili telepiil6si t6mogat6sra va16 jogosults6gr6l a K6pvisel6-testiilet
felhatalmaztsa alapjhn, itrvh zott hat6skorben az lgazgathsi 6s KisebbslgS Brzottsirg
dont.
s.$

A rendelet 1 1. $ (5) bekezd6se hely6be az alitbbr rendelkez6s l6p:
A gy6gyszerkiad6sokra tekintettel k6rt teleptil6si t6mogat6sra va16 jogosults6gr6l a
K6pvisetO-testiilet felhatalmazSsa alapjin, futruhilzotthat6skorben azlgazgat6si 6s Kisebbs6gi
Bizotts6g dont.

6.$
A rendelet 12. $ (5) bekezd6se helyebe az alilbbr rendelkez6s l6p:
A temet6si tbmogatdsra tekintettel k6rt telepiil6si tiimogat6sra val6 jogosultsfgr6l a
K6pviselci-testi.ilet filhatalmazhsa alapjin, iltruh zott hatiiskrirben azlgazgat6si 6s Kisebbs6gi
Bizotts6g ddnt.
/.Q

Aiendelet 19.$-a bekezd6se hely6be az alihbirendelkez6s l6p:
A polg6rmester 6truh6zott hat6skorben gondoskodik az elhunyt szem6ly kozkolts6gen va16
eltemettet6 s6rol azzal, hogy az elhunyt temet6se a helyben szok6sos legolcs6bb temet6si
m6don tort6nik.
8.$

(l)

Ez a rendelet 2015. marcius 01. napjan 16p hat6lyba.
(2) A rendeletben ott ahol ,,onkorm5nyzati seg61y'' kifejez6s szerepel, hely6be
,,teleptil6si t6mo gat6s" l6P.
(3) Nem 6llapithat6 meg e rendelet alapjan szabillyozott ttizel6re, lakiskolts6gekre
tekintettel rendkivtili telepiil6si t6mogat6s annak a szem6l5mek, akinek az Szt. 2015.
febru6r 28. napjhnhat6lyos 38.$ (2) 6s (5) bekezd6s6ben foglaltak alapjin megfllapitott
1ak6s fenntartdsi t6mo gat 6sr a v al6 j o go sults 6ga fenn6ll.

Inditvrinvok. i avaslatok meqtdrwalisa

a Kazincbarcikai Mozgfskorlifiozottak
@ev61benaztjnkormtnyzatt6|.Javaso1ja,hogyegyszer6nyebb
os=szeggel, - tegiaUt I0 ezer forinttal - t6mogassik az egyestiletet. Megk6rdezi, van-e
Stefi[n L6szl6 polsdrmester elmondja, hogy

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a Kazincbarcikai Mozgiskorl6tozottak Egyesiilet6nek
t6mogat6sfval kapcsolatban? Meg6ll apitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott
et. tr4igkeri a k6pvisel6ket, szavazzanak atlmogaths osszeg6nek elfogad6s6r6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pviselS van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazaltal az alilbbihatinozatothozta:

Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat Kfipvisel6-testtilete a Kazincbarcikai Mozg6skorlifiozottak
Egyestlete (370b Kazincbarcika, Augusztus 20. t6r. 3. sz.) sz6m6ra 10.000,- Ft (azaz tizezer
f*i"g egyszeri timogathstnyujt. Felhatalmazzaapolgfurmestert, hogy az osszeg fitutal sfu6l
gondoskodjon.
Lz el6irtnyzat rendez6s6re a k6s6bbiekben a kolts6gvet6s m6dosithsilnii kertil sor'
Hat6ridci: azornal
Felelcj s : Stefan Lilszl6 polg6rmester

Stef6n Lr[szk6 pole{rmester elmondja, hogy valamikor a k6pvisel6-testtilet elhatirozta,
t" ert a ftgi hely6n miieml6kfelthrilst kellett volna v6gezn| Ez6tt
fr"gy 1ii O"oO,it

"pit,
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megv6saroltiik a Rak6czi :ut2l. szim alatti ingatlant. Uj tervet kellett k6sziteni. Az eredeti
tew 4 mil1i6 forintba keriilt. Atervezo az eredetipillyinatban szerepl6 tisszeg6rt k6szitette el
az enged1lyes 6s a kiviteli tervet is. Felsorolj a az epitkez6s tisszes kolts6g6t. Elmondja, hogy
igenyeltetiobblett6mo gat6st, amire m6g nincs visszajelz6s. A v6llalkoz6 szerctne ap6nz6hez
iozzhjutni,mert az6voda mir amrilt 6vben futaddsrakeriilt, de olyan inform6ci6ja volt, hogy
addig nem lehet a v1gsz6ml6t kifizetni, arrig a tobblettrimogat6st meg nem kapja az
<inkormrinyzat. Besz6lt a NORDA i11et6kes6ve1, most azt mondt6k kifizetik avilllalkoz6nak a
szitmht,nem veszitik el a tobblettrlmogat6st. A k6rd6s az,hogy kifizess6k e 18 milli6 forintot,
vagy nem? A p6nztigyi csoportt6l azt a thj6koztatfust kapta, hogy az onkormanyzatnak
rendelkez6s6re 6ll az 6sszeg.
Heeedflsn6 Petkovics Katalin bizottsiei tae megklrdezi, ir6sbeli 6116sfogla16st nem lehetne
k6rni?

Stefdn Lfszki nole{rmester villaszol, nem hiszi, hogy a VATI vagy aNORDA irilsba adna

itv"t. 6 i*aUt azt nem &\ hogy a gusztust6l mi6rt nem dontottek mitt

a

toUUtettrlmogat6sr6l. A projekt menedzser azt javasolta, hogy az onkotmfnyzat fizesse ki az a
v6llalkoz6nak az osszeget. Elmondja, hogy a v6llalkoz6 korrekt, 6 sem szeretn6, ha
megromlana a viszony vele.

Pisztor Jtizsef telepiil6si k6pvisel6 megegyzi, ha nem it61ik meg a tobblett6mogat6st, akkor
is az cinkorminyzatnakkell azt az tisszeget kifizetni.
Stefiin Lfszl6 poledrmester rigy gondolja, m6g egyszer megpr6b6l tenni valamit azigyben,
csak a v6llalkoz6 ne veszitse el a ttirelm6t.

Tiir0k Zsuzsanna ieevz6 tijlkoztatja a k6pvisel6-testtiletet a fogorvosi ell6t6ssal
@sr6l.Aze1l6t6stheti306r6banfogjabiztositanik6tdoktornci,egye1cire
heiyettesit6ssel, ez6rt sziiks6ges a februiir 20. napj6n hozott hatitrozatkieg6szitese.

Steffn Liszl6 poleirmester me$erdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a
fog"*ost eltftfr biztositils6val kapcsolatban? Megilllapitja, tov6bbi k6rdes, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megkeri a k6pvisel6ket, szavazzanak a fogorvosi ell6t6ssal
kapcsolatos szerzldds elfogad6sar6l'
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pviselti van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozta:

kies6szit6s616l
Saj6kaza Krizs6gi dnkormanyzat k6pvisel6-testtilet6nek a fogorvosi ell6t6s biztositilshta

meghozott 2112015.QI.20.) szirrfihatfuozatdt az alilbbiak szerint eg6sziti ki:
Saj6kazaKozs6gi Onkormrlnyzat K6pvisel6-testtilete Saj6kaza k<izs6gben mrik6d6 fogilszatl
ellat6sa tigy6benirgy dont, hogy 2015. marcius h6 01. napj6t6l tart6s helyettesit6si szerz6d6st
kot azAdamantin Kft. (3529 Miskolc, Bottyan u. 16.) legfeljebb addig az idfpontig, amig az
ell6t6st biztosit6 fogorvosok mrikcid6si jog bettilt6s6hez sztiks6ges dokumentumok
meg6rkeznek.
Felhatalmazza a polgirmestert 6s a jegyz(5t a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6te, valamint
az okiratok aI6irils6ra.

l4

Hatririd6:

azowral, illetve 2015. februar 28.

Felel6s:

Stefan Lhszl6polg6rmester

Torok Zsttzsanna jegyzo

Stefi[n Lriszli polgdrmester elmondja, a Magyar Post6t6l ism6telten lrkezett egy lev6l,
ur*fyU." f.ifog6*fjuk u 166/2014.(KI.09.) sz6mir KT hat6rozatot, mivel cik nemcsak
szolgalmi jogoi k6rtek annak idej6n, hanem a 1091/8 hrsz-ri ingatlan tulajdonjog6t is,
u^.I-y.tt u po.tu 6piilete 611. Felolvassa a Magyar Posta level6t. Elmondja, hogy az iigyv6d
irt6l kor6bban is k6rt 6116sfogla16st, most is, de az iigyv6d rir jelenlegi 6ll6sfoglal6s6ban csak
a szolgalmi jog bejegyz6s6vel kapcsolatban irt. E16g r6gi ij;gy ez mar. Abban rgaza van a
postanak, hogy a Rak6czi it 6. sztmft ingatlant adta ez6rt cser6be, csak a folhivataln6l nem
jegyeztett1t bL a tulajdonjogot. Az i.igyv6d rir is a r6gebbi 6116sfog1a16s6ban irja, hogy nincs
jG uf.uOalya a tulajdonjog ifiadfusinak sem. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,
j avaslata a

Dr.

Magy ar

Po

sta k6r6s 6vel kapcsolatb an?

Czenke Antal teleniil6si k6pvisel6 javasolja, tekintsenek

el a hiszezer

forintos

ingailant adoit cser6b e. Az onkormanyzat a tertiletet rigys arja mils c6lra felhaszn6lni. A
gy6gyszert1r 6s a takar6kszovetkezet is tulajdonosa a teleknek, amelyen az 6ptiletiik 611.
Vet.1neny" szerint az onkorminyzatot emiatt semmilyen hhtriny nem 6ri, mert ott posta lesz
a jov6ben is, legal6bb tisztalesz ahelyzet
javaslata 1091/8
Stefrfn L6szl6 poledrmester megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,

-'"o|guI^i1ogb"1"gy,6st6l,6satu1ajdonjogotis6tke11eneadni,mertannakidej6naposta
r'''wstatu1ajdon6bava|5ingyenes6tad6s6va|,valaminta|09Il|
hrsz-ri ingatlan bejrirrisi szolgalmi jog ingyenes bejegyz6s6vel kapcsolatban? Meg6llapitja,
tov6bbi kErd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a
1091/g hrsz-ri ingatlan fitadhsilal6s a 1091/1 hrsz-ri ingatlanra ingyenes bejar6si szolgalmi
gyz6s6vel kapcso lato s j avasl at elfo gadrls 6161.
Meg6llapitj a, a szavaziiskor 6 fti k6pviselci van jelen.

j o g bej

e

A k6nvisel6,testiilet: 6 igen egyhangu szavazattal az alihbihatirozatothozta:

1091/ hrsz-rfi ineatlanokkal kapcsolatos diint6sr6l
Saj6kaza Kozs6gr 6nkormilnyzat K6pvisel6-testirlete a kor6bban hozott I66120I4'(XII'09.)
szitmi KT hathrozatilt m6dositja, 6s rigy dont, hogy a Saj6kaza 1091/8 hrsz - ri ingatlan
tulajdon jogti tlritlsmentesen iltadja a Magyar Posta szimt6ra. A 1091/1 hrsz-ri ingatlanra
ingyenesen b ej 6r6si szol galmi jo g b ejegyz6s 6t j 6vihagyj a.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Stefin Lhszl6 polg6rmester

Stefdn Lfszl6 poledrmester, megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata'
i"go'1ten*"|h^g'ottu|d,a1kapcsolatosan?Meg611apitja,tov6bbik6rd6s,inditv6ny
javislat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a k6pvisel6 - testtrlet nllt ii16s6t beztrja 6s az
utols6 napirendi pont megt5r gyalfshhoz zLrt il6st rendel el.

Kmf.
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Tiiriik Zsuzsanna
jegtz6

Prtsztor

Dr. Czenke Antal
jegzflkdnyv hitelesitf

16

Jdaef

