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k6pvisel6-testiilet6nek 2015. tpntis h6 10. napjrin

Az iil6s helve: Polg6rmesteri Hivatal Tandcskoz6 terme
Jelen

vannak:

Steflin Lilszlo
Izs6 P6l
Dr. Czenke Antal

polgiirmester
alpolg6rmester
teleptil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6

Domb6v6ri S6ndorn6
Harzs6 Bogl6rka
Solt6sz Lajosn6
P6sztor J6zsef

Meehivottk6nt ielen van:
Tcircik Zsuzsanna j egyz6
Bakos Leheln6 mb. int6zmlnyvezetlNappari Szoc. K<izpont

V6radi M6rton RNO elnok

Lakatos G6bor nem k6pvisel6 bizotts6
Kond6s J6zsefrr6 p lnztrgyt ngynt6z6
Budai Zolt6nn6 j e gyzlkonyvv ezet6

gi tag

$tefi[.n .!6szl6 nole6rmester tisztelettel kcisz<inti az rildsen megjelenteket, meg6llap itja,
a
k6pvisel6-testiilet hatfuozatkepes, mivel a tcirv_6nyesen megv6la
sztott 7 fci k6pvisel6b6l 7 fti jelen
van' Javaslatot tesz Dr' Czenke Antal 6s P6saor J6zJef telepiil6si
k6pvisel6 jegyz6konyv
hitelesit6nek ttirt6n6 kijelcilds6re, megk6rdezi 6ket, v6llaljrik-e
a
legyzouonyv hitelesit6i
megbiz6st?

kijelentik, megbizilsuk eset6n

ri a jelenl6vdket,

szavazzanaka:r61, hogy egyet6rtenek-e Dr.
gyzcikonyv hitelesit6 megbizdsdnal?

6rintetts6get jelent be, krizli, nem vesz reszt a

szavi)zasoan.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen' I fti nem szavazott szavazattalDr. Czenke Antal
teleptil6si k6pvisel6
j
egyz6konyv hitelesit6nek kij elcili.

megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e

sel6 j e gyz6kcinyv hitelesit6 me gbiz6s6v al?

Pdsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti,
nem vesz r6szt
szavazSsban.

A k6pJisel6-testtilet 6 igen, I fti nem szavazott
j egyz6kcinyv

hitelesit6nek kij eloli.

a

szavazattal P6sztor J6zsef telepril6si k6pvisel6t

gadSs 6r a. Me

gk6ri a k6pvisel 6 ket, szav azzanak

Meg6llapitj a, a szavazilskor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testtilet 7 igen szavazattal az alilbbinapirendet
hagyta j6v6:
napirendi pontokkal:

l'

Sv6jci

Hozzdjftrulin a kib6vitett Eur6p6hoz - Egyuttmrikcid6si program
"
Magyarorsz6ggal I' Region6lis fejleszt6si priorit6i'blnevez6sti
(sH/l/l ) 7F-076g5.01
azonosit6szilmip6ly6zathoz mriszaki ellen6ri -frUAutru
ielrkezetta*i,iofutot elbirdl6sa
Ea.: Stefdn Li.r;zl| polgirmester
lnditv6nyok, j avaslatok

I. naoirendi

pont mestdrsvaldsa

a, a
H6rom helyr6l k6rt be illajinlatot:

kozbeszerz6 6ltal benyrijtott dokumentumokat
glatban a VAtt jdvilhagrrti. k szerz6d6s aliir6s6ra
kell v6lasztani a mtiszaki ellendrt.

'Za Protect Kft.(
'H2U Tervezdiro

Fri u. 11.) brutt6 g52 500 Ft
ostydn u. 9.) gg9.000 Ft ds
Rdvy Miskl1s egtdni vdttalkoz6(3529 Miskolc, perczel
M6r u. 43/4 g44.550
l
ra'JJv Ft
''
Javasolja, hogy a legkedvezcibb aj6nratot_ad6
R6vy Mikl6s
feladatra. Az orvosi rendel6 fetriiitasana is 6 a
mriszaki

kr

a

v6gzi

a

z6k

munk6jrit. Megk6rdezi, van_e valakinek tov6bbi
k6rd6se,
ellen6r
kiviilasa6siival kapcsolatban? Megiillapitja, tovribbik6rdes,
iurru.tut, kieg6szit6s nem hangzott el.
k6pvisel6ket, szavazzinak-a Radvanszky i"J6ly fehijit6si
Y"g$ti.a
munk6lataihoz mriszaki
ellen6r kivSlasa6silr6l.
Megrillapitj a, a szavazilskor 7 fci k6pviselci van jelen.
A k6pvisel6-testiilet: 7 igenegyhangri szavazattalazaldbbihatinozatothozza:

saj6kaza Kcizs6g
K6pviselci - tesrtilete a beerk ezett hrajfulatok kciztil
R6vy
Mikl6s E'v' (cim: 9*:rygfrat
3529 Miskolc, Peiczel^M6r u. a3/i iltal adott,
g44.550,- Ft (azaz
brutt6
)
nyolcszin-negyvenn6gyezerotszirz-iitven forint)
<;sszegri irlihrlatot fogadja el a Radvrlnszky
Kast6ly felrijit6s6val kapcsolatos mriszaki ellenciri
feladi'tot< elv6gz6s&e. Eeyb." f.Ihatalmazza a
polgiirmest ert a szerz6d6s megkcit6s6re.

Hat6rid6: azownl
Felef 6s : Stef6n Lilszlo polg6rmester
qlpgledrmester megk6rdezi, mit tarralm az a 70milli6s
fehijit6s?
Ilso=I6!
sf9fiin Lriszl6 poledrmester villaszol, a bels6 fehijitris
rer ueie a kcilts6gvetesbe, frit6srendszer 6s
villamos vezetekek cser6je, ezeket el kell
,,rejter;". srerette volna, ha a nlliisz1r6kcsereje is
megval6sul' de sajnos erre most ebben a projektben
nem kenil sor.

egk6ri,
foF4: J6zsefir6 plnntgyi igyint6z6t, hogy a rendkfvtili
ati lehet6s6 916r t6j6konassa a tEp"iJo-testriietet.

vonatkozik. Jelenleg az cjnkorm6nyzat el:le a
olyan normativa, amellyel el kell szdmolni.
hogyan tudn6 elk<ilteni ezt ap6nzt.

Tiiriik Zsuzsanna iqsvz6 elmondja, azt tudnt kell, hogy az id,lnminim6lis
cisszegti t6mogatilst
fizetett ki az tinkormfunyzatl. Ea ktmplexen kellene
atg-onootoi, sok az 54 milli6 forint.
rzs6 P6l alpoledrmester javasolja, a szakembe rek ezt
n6zz6k6t 6s konkr6t javaslattal 6ljenek az

iigyben.

javasolja, cissze kell gyrijteni milyen seg6lyek
lettek

r
a

z

d6 pllydzattal
l.

kapcsolatban? Meg illlapitja,
el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a

en.

A k6nvis.el6-testiilet: 7 igenegyhangri szavazattal az alibbihathrozatothozza:

16l
ntcitt, fo.gy a szociiilis seg6lyez6sre
. NLeEoLzza a rcgyzft a szoci6lis

a helyi rendel6teT mOaosliri-srina{

Hatririd6: jrinius havi munkaterv szerinti testiileti ril6s
Felel6s: Tcircik Zsuzsanna j egyz6

stefdn Lriszl6 polefrmester elmondja, Dr6tos P6l lak6sb Erleti
szerz6d6s6vel kapcsolatos
23/2015'(n'20') szSmi hatSrozatot m6dositani kellene,
iert az iigyv6d

hat6ro
nem k

id6re.

pat V6rtanrik u.

ur 6ltal elk6szftett

sz6re nem el6nycis.

Az erintettel a mtikcid6s m6g
or6bbi hatilrozatotm6dositsiik, k6t 6v hatdrozoi

s. sz6m arani rakos .*"#iil:X\:,ti,,lii?!rit,tj:,'f
i

'r:ffiH::::

k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzoff el.
.2 0 .) szdmu hat6r o zat m6 do sitdsr6 l.

en.

A k6nvisel6-testiilet: 7 igenegyhangu szavazattalazal6bbihat[rozatothozza:

i?r

Saj6kaza Kcizs6e

.,d-ii-o,oi".
szerz6d6s6r6

,1flet"lJil*::{,i,Ti:r#:;\r:,f"1,

szoro

fz6It. oi.3i.lieiil#,"rfr:".

Hat6rtd6: azowtal
Felel6s: Steflin Lfuszlo polg6rmester

elmondja, hogy

a

Radvrinszky B6la Kulturh 6z 6s K<inyvtdr
rcirok zsuzsawra jegyz6tt6j6koziassa

egy elir6s trirt6nt. Megk6ri

anyag felt<ilt6sekor hiba trirt6nt, a p6ly6zat
rogzitue, ez6rt a pillyinat kiir6s6r6l sz6l6
ttaknak megfelel6en k6ri m6dositani. A hib66rt

tt

Megrlllapitj a, a szavazdskor 7 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 7 igenegyhangri szavazattal az al6bbihathrozatothozza:

-

testtilete tudom6sul veszi

6ll6sp 6ly izatfur 6l

szolo

a 2712015.(II.26)

hat6r ozat m6 do sit6s6t

i hat6rideje Z}tS.O4.t5. napja.
Hathid6: azonnal
Felel6s: Tcircik Zsuzsanna

ai

jegyzl
gyzi, amikor a Kulturhilz tovdbbi mtikrid6s6rcil
jdr ez a drint6s.
dcinten6nek egy

Tiiniit-Zquzsanna ieevz6 villaszol, ez mdr egy 2013. 6ta
hizod6 iigy, ebben m6r sokkal
kor6bban kellett volna
dcint6st hozniuk. Nem lett volna 6rtelme a dcint6st
m6g tov6bb

Izs6 Bil.. alpols6rmester hozzSsz6l, az nem igaz, hogy nem tudtiik, mert
6tbesz6lt6k
m6r ezt.

hi,znt.

sz6mtalanszor

stefdn Ldszki noleirmester elmondja, az es6lyegyenl6s6gi
tervet 2015. 6vben aktualiz6lni kell.

Tiiriik Zsqzs'anna iesvz6 hozzil{izi elk6sztilt mat Mes6lyegyenl6s6gi
terv. Neki r6szt kell venni
egy tov6bbk6pz6sen,..akol- az es6lyegyenl6s6gi terv rrulrEg"r
m6dosit6sa it elvegzlk, azt kell
majd elfogadni a testiiletnek.

i
Meg6llapitj a, a szavazdskor 7 fti k6pvisel6 van jelen.

k6rd6se, javaslata, a az
tov6bbi k6rd6s, javaslat,
az es6lyegyenl6s6gi terv

A k6pvisel6-testtilet: 7 igenegyhangu szavazattar az alilbbihatirozatothozza:

Saj6kaza K<izs6g onkorm6nyzat K6pvisel:t; t::-fil"le
a Helyi Es6lyegyenl6s6gi program (HEp)
2015' 6vi akfializiifusdr6l hataroz.
elk6sziilt
at<iuatizleit
HEp-ot elfogad6sra a k6pvisel6testrilet el6 kell terl'eszteni elfogaddsra.'\z
Hatririd6 : folyamatosan
Felel6s: Torok Zsuzsanna

jegyzl

len.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igenegyhangu szavazattalazalilbbihathrozatothozza:

hatinozotl, hogy az el6terjeszt6s
6delmi programj6t.

Hatfiid6: azonnal

Felel6s : Stefrin Liszlo polgiirmester

eote6tmeste. elmondja,
Fl
narom *4st"lo
cegtol:

hogy a Nonprofit Kft. 6rajrlntatot k6rt eszkozbeszerz6sre

Nitech Kft. (Kazincbarcika H
Technor_93 Kft .(Miskolc, Zsi

Meg6llapitj a, a szavazilskor 7 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet: 7 igenegyhangu szavazattalazaldbbihat[rozatothozza:

a

Saidkazai Nonprofit Kft.
sz6m6ra
-Nitech6rgj6nlatok .. kqziil
Krt:
,_ -Fr osszeg[ irajinlatot fogadja el.

t

Hatdrid6: azowtal
Felel6s: Stef6n Ldszlo polgiirmester

a Lenin rit

s

a kapunyit6s I

g 6s Szegfri

ut

s

a Munkavddelmi Felugyelosdgre rijabb feljelent6s erkezett
foglalkoztatris6t illetoen. melv sajnos sok val6tlansdgot
tartal amaz.
Elmondja,

a

kcizmunkiisok

e valakinek tovribbi kdrddse,

javaslata,

Megrlllapftja, tovribbi k6rd6s. inditvriny
o - testtilet ril6s6t bezirla.

Kmf.

Id'-L

Tdrdk Zsuzsanna
jegYz6

Dr. Czenke Antul
j egyzdkdnyv h ite les it6

tisztor Jdaef

