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MEGHiVO
Magyarors zhghelyr onkormanyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6nyben biztositott
j o gkoromben elj 6rva a k6pvi selci^-testiil et rendkiviili iil 6s6t
2015. m6jus 29. napjin 8u'6r6ra 6sszehivom.

Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

A testtileti iil6s napirendi pontja:

1.

S aj

6volgyi Telepiil6sek Onkormanyzati Rend lszeti Szervet Fenntart6

Tiirsul6s6val megk<itend6 T arsul 6si meg6llapod 6s megt6rgyal6s a
Ea.: Stefin Lhszlfi polgirmester

2.

Koznevel6si int6zm6nyek mrikodtet6s6vel kapcsolatos d<intds meghozatala
Ea.: Stef6n Lhszl6 polgirmester

Inditvdnyok, javaslatok

Saj

6kaza, 2015 . 05 .22.

Meehiv6t kaojak:
- k6pvisel6-testtilet tagjai minden napirendi ponthoz
- T<ircik Zstzsanna jegyz6
- Kond6s J6zsefrr6 p6nztigyi ngyrnt|zf
- Bakos Leheln6 mb. int6zrn6nyvezet6
- Tam6s Gyulan6 6vodavezet6
- Varadi M6rton RNO eln<ik
- Hegedris G6bor mb. intlzn1nyvezetf

-

Handa GergelY tigYvezet6

Bizotts6goknemk€pvisel6tagjai
lakoss6g hirdeun6ny irtjrtur

Jf,.GYZ6KONYV
K6sziilt: Saj6kaza Kdzsdgi
lnkormanyzat k6pvisel6-testiilet6nek 2015. m6jus h6 29.napjrin
megtartott rendkiWli nyilt til6s6r<il
Az iil6s helve: Polgrirmesteri Hivatal ran6cskoz6 terme
Jelen

vannak:

Stefrln L6szl6
Izs6 P6l
Dr. Czenke Antal
Domb6v6ri S6ndorn6
Harzs6 Bogklrka
Solt6sz Lajosn6
Pdsztor J6zsef

polgdrmester
alpolgilrmester
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6

Meehivottk6nt ielen van:
Tdrdk Zsuzsannajegyzl
Bakos Leheln6 Nappali Szoc. mb.int.vez.
Hegedris G6bor Radvrinszky Kultur int.vez.
Handa Gergely Nonprofit Kft. tiewezet6
V6radi Milrton RNO eh6k
Budai Zoltinnd j e g1r z6k6nyvv ezet6

nti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a
nyesen megvdlasztott 7 f6 k6pvisel6b6l7 f6
a 6s Solt6sz Lajosnd telepiil6si k6pvisel6
, megk6rdezi oket, vfllalj6k_e a jegyzOkOnyv
kijelentik, megbiz6suk

eset6n

i a jelenl6v6ket, szavazzanakarr6r, hogy egyet6rtenek-e
j egyz6k6nyv hitelesit 6 me gbiz6s6v
al?

6rintetts6get jelent be, k6zli, nem vesz r6szt a

szavazdsban.

A. klpvi$qt6-testiilet 6 igen, I fci nem szavazott szavazattal Harzs6 Bogkirka teleprildsi
k6pvisel6 jegyz6k6nyv hitelesft6nek kij ekili.

ri a k6pviser6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
j

e

gyz6k6nyv hitelesit6 megbiz6s6v al?

Solt6sz. laiosn6 telepiil6si k6pviset6 6rintetts6get jelent
be, kijelenti,
szavazdsban.

nem vesz r6szt a

A. klpyiqe!6-testiilet 6 igen, 1 fci nem szavazott szavazafial Solt6sz Lajosn6 teleptil6si
k6pvisel6t j egyz6k6nyv hitelesft6nek kij eldli.

$tef4n Liszt6 poledr|',ester ismerteti a meghfv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Megkdrdezi' van-e valakinek tov5bbi kiegdszit6se, javaslata a
,rupir*ai pontokkal
kapcsolatosan? Megilltapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s

az

iiles napirendi pontjaival

kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok
elfogad6sara. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzarrak az ismertetett napirend elfogad fusafil.
Meg6llapftja, aszavz6skor 7 ft5 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 7 igen szavazatral az alilbbinapirendet hagyta j6v6:

l.
2'

Saj6vdlgyi releptildsek Onkormanyzati Rend eszeti Szervet Fenntart6
Trirsul6s6val megkdtend6 T6rsurrisi meg6llapod6s megtar gyalfusa
Ea.: Stefdn Liszl6 polg6rmester
Kdzneveldsiintdzmlnyek mtikddtetds6vel kapcsolatos ddntds megltozatala
Ea.: Stefdn Lhszlf polgirmester

Inditvdnyok, j avaslatok
$tefdE I+69z16 pole6r4estqr elmondja, hdrom j6 hire van: az els6 a szem6ly6t 6rint6 tigy:
l, A B'A.2. Megyei Rend6r-fiikapitrlnys6g 6rtesftette, hogy a nyomoz6st, amely v1lasztdtsi
csal6s tigy6ben ellene folyt, megsztintette.
2, A m6sodik, a Magyar Kdzltinyben megjelent, hogy az Egeszsegiigyi alapell6t6s
cimti
pfilyazat tdbblettrimogat6si ig6ny elbirrll6sa kedvez6en Juk rlt,
o*irii"il,ut
e.ggo 7g7 Ft
--ot nyert.
j6 hfr: A ,,Modern oktat6si kcirnyezet megteremt6se a saj6kazai 6ltalinos
lt 4
i9!o,16!an" cimiipalyiuat tdbblettrlmogatrlsi ig6ny benffit6sa is pozitfv
elbir6l6sban r6szestilt,
6 6. 6 4 9. 6 2 7 F/ tdbblettrimo gat6st ny ert az Onkormrinyzat.

*

l*adik

1. napirendi pont mestdrsvaldsa

Stef6+ Li-szl6 pole6r4estpr-elmondja, az ellterjeszt6st mindenki megkapta.
A Trlrsul6si
megrillapod6s
jogi
a
felt6telek
megteremi6se
a
t6rfigyel6
t
arierit
.c6lja
mtikrid6s6vel
kapcsolatban. ot teleptil6s kivrinja megalakftani a Tarsul6st:
Szuhak6ll6 Krizs6g Onkormiinyzata
Mucsony Kcizs6 g Onkormrin y zata
Kurityrin K6zs6g Onkormanyzata
Ormo sbanya K6zs6g Onkormrln y zata

onkormrinvzata

A gesztor Mucsony onko*j#:offilff;"g
Kdt fb telepiil6si i\r alkalmaz6silra gondoltak, minden teleptil6sen egy-egy napot tcilten6nek
el. Telepiil6stisztasfugi feliigyeletet, iskollba jrirds feltigyelet6t, lozt'erutei feliigyeletet

Lltnrinak el.

Megk6rdezi, van-e valakinek tovrlbbi k6rd6se, javaslata, a Saj6vdlgyi Teleptl6sek
Onkormrlnyzati Rend6szeti Szervet Fenntart6 Trirsul6s6val kapcsolatos
,,Tdrsuldsi

megrillapod6s"-sal kapcsolatban?

Izq0 Fdl alpoledrmester hozzirsz6l, a kamerarendszer ki6pft6se megtrirt6nt, ennek
mtikcid6s6hez en:e sziiks6g van, ez6rt 6 timogatja a megilllapod6s aI6ir6s6i.
Egy-k6t 6ven
beliil ki fog dertilni, hogy mtikctd6k6pes-e

a trirsulas,

Stefdn L6szl6 pgledrmester hozzitsz6l,

a

uugyi.-.

t6rfrgyel6 rendszer ifij6tsz6 6llomrisrlt

megrongilltak. A helyreilllitdts koltsdge szilzezer forintba keriil.

Pdsztor J6zsef telgniilfsi k6pvisel6 ho
.zz*sz6l, nyilvrln erre kell penzt adni. Megk 6rdezi,
nap 24 6rdjdbanlesz e fehigyelet, ill. csak munkanapokon?
loqy 1
Felhivja a figyelmet, ki kell tiblinni,hogy t6rfigyel6 kamera mrikddik a teleptil6sen.

$f,efin.Lfqzlti polgrlrmester v6laszol, ki van tdbliava, csak a tilblak m6rete kicsi lett. A
koztertilet feltigyel6k munkanapokon, munkaid6ben lenn6nek el6rhet6k.

Dr' Czepke Antal tglqniil6si k6pvi,sel6 hozzdsz6l,r6gen gondolt erre milr az 6nkorm
6nyzat,
nagyon j6 ez alehetos6g, 6 tfumogatjaa trlrul6si megallapoi6s
elfogad6s6t.
a, a k6s6bbiekben a kdzteriilet feltigyel6i 6ll6shelyre
isztvisel6i rlllds.
megk6rdezi, a 13. pontban nem 6rti, hogy azonos a
sz-e a dnkormrinyzati hozz6jdrul6s?

villaszor, ezt a pontot 1isrtin.' fogja. Elmondja, hogy a helyi
olni a tarsteleptil6sekkel.

Laioqn6 telgpiil6si k6pvisel6 elmondja, rem6li sok probl6ma meg fog old6dni
a
teleptil6sen a kdztertilet feliigyele t Ietrehozfus6val.

Sqlt6s?.

Saj6vdlgyi Teleptildsek

megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a
Rend6szeti Szervet Fenntart6 T6rsul6sdval
latban?
sel6ket,

kor 7 f<i

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen- egyhangf szavazattal az al1bbihatirozatothozta:

a

Kdz.s6g Onkormrlnyzatinak K6pvisel6 Testi.ilete
Saj6v6lgyi Telepiil6sek
f,aj.okaza.
Onkormrlnyzati Rend6szeti Szervet Fenntart6 T6rsul6ssal k6tend6 Tarsul6si Meg6llapod6st
j6v6hagyja.
Felhatalmaz

zik

aP

olgtrmestert a T6rsul6si Meg6llapo d6s al6ir6sira.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: Steflin L6szl6 polgrlrmester
2. napirendi pont megtdrwaldsa

Stefiin Lisql6 polgimester elmondja, az el6terjeszt6st elbzlleg fr6sban mindenki
megkapta. Elmondja, hogy amikor ezelott KLIK-kei az iskola intdin1ny fenntart6s6val

kapcsolatos szerz6d6st kdtdtt, akkor is hezit6ltak, hogy a mrikddtet6st vrillaljrlk vagy
sem.
Most jdtt el azaz id6, amikor ebben atemilbanirjb6l dcintdst lehet hozni. VaUgat
e a tov6bbi

mtiktidtetdst, vagy nem tudja v6llalni a KLIK-nek. A 3000 f6 fbl6tti teleptil6sek
v6laszthatnak a mtikddtet6s tekintet6ben. A krirnyez6 telepiil6seken kiilinbciz6 megoldrist

villasztottak.
V6lem6nye szerint meg kellene pr6b6lni a mtikcidtet6s 6tad6s6ban dcinteni, 6s miutrln
a
meghatfuozzaennekkdlts6g6t, akkor d6nten6k el, hogy 6tadjzk-e, vagy sem.
J

KLIK

adata,hogy 2013-2014 6vben mennyi vort a mtik0dtet6s, de
a megadott adatok helyt6ll6ak. A fiit6shezhaszn6lt aprit6k
bben nincs benne.
szem6ly szerint megkockriztatnil, hogy a KLIK sz6molja ki mennyi
6nkormdnyzati
hozzfijarulilst k6rne 6s annak ismeret6ben d0nts0n majd a testtilet az
6tad6sr6l.

o

hozzhsz6I, a mucsonyi hivatal pdnziigyes6vel
eket az 6tad6ssal kapcsolatban. K6rd6fvet kell

nincs, szerinte is 6lni kell a lehet6s6ggel 6s j
iskola miikdd6s6t.
Stefif,n.L6s?10 poteifl,rmester hozziflui, valamilyen feladatot az dnkorm
inyzatnak az 6tad6s
fel kell viillalni, pl. a karbantartdst. Sajnos a KLIK 6ltali mtik6dtet6ssel is vannak
gondok, legal6bbis a m6di6ban elhangzanak ilyen jellegri hfrek.
eset6n is

abote6rne elmondja, 6 nem is igazfun erti a KLIK int6zmenyet mi6rt hozt1k
l6tre. Nagyon sok a btirokr6cia, heteket, h6napokat is vrirni kell alapvet6 dolgokra,
mint pl.
kr6ta, wc papir, stb. Az dnkorminyzati nrikcidtet6s szfunbra ide6lis volt, szerinte
az
6tad6snak nem lenne hozad6ka, mert akkor is fizetnie keII azrinkormrlny
zatnak.
ksO pat

Sqlt6s? Laiosn6 teleptit6si k6pvisel6 hozzdsz6l, 6 is hajlik arra, hogy ne
adj6k 6t a
miikddtet6st, mert ha a mucsonyihoz hasonli
a
kdlts6geket,
akkor
iek
lenne
megtakarit6s.
"giittut*nem
kedvez6bb elbfr6l6sban r6szesiilne, mert tdbb
s helyzetti tanul6.

ks0 pat ahotedrnestu hozzdsz6l,ha

Saj6kazrln az iskola fehijft6s6t nem a polgiirmester ur
intezte volna, soha nem val6sult volna meg. A KLIK mtikddtetdse eset6n
biztosan nem.

te
hozzdsz6l, ha j6l 6rti, akkor vdlasztdsi ciklusonk6nt
lehet ebben dtinteni,
adja a dolog id6szenis6g6t. Az eI6zo 6vi besz6mol6ban vagy a
9z
kcilts6gvet6s tervez6sekor nem meriilt fel ez a keid6s, hogy gond lenne
a miik6dtetfiel
akkor mi indokol nd az 6tadds6t?
nr' czente lntat

Stefdn L6szl6 poledrmester vdlaszol, hiila Istennek, hogy nem volt gond a mtikodtet6ssel,
flit6sr6l aprft6kkal tcirt6n6 flit6sre ?lltak 6t.
zz6k a KLIK fele az 6tad6si szrind6kot, aztAn,
atot adnak, vissza lehet vonni. Nem tudja a

@v6|aszo|,augusztusv6g6remindenk6ppenv6laszolniakella
KLIK-nek,

mert szeptember l.-t6l indulnia ketl a mtik6d6snek.'Van m6g egy g napos
jogveszt6 hat6rtd6 is, amikor az dnkorminyzat a KLIK 6ltal meghatfuozott
1nkormanyiati
hozzhjdrvlils ismeret6ben nyilatkozhat ar;6l,hogy 6tadja-e az iskola mrik6dtet6s6t, vagy
sem.
pole4rmester elmondja, felhivta a Nonprofit Kft. tigyvezetlje
figyelm6t ana,
ftefiin !+46
hogy a fiit6shez sziiks6ges aprit6kkal a ny6ron tdlts6k meg a t6rol6kat. emenn'iUen 6tadjak
az iskola mtikddtet6s6t, a KLIK-el majd meg6llapodnak a fiiter kciltrdgeirdl.

LisZlri pole6,f.mester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata
az
Altalrlnos iskola mtikodtet6sdnek a KLIK rdszlre trirt6no 6tad6s6val kapcsolatban?

S-.tqf4p

Meg6llapftja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szitds nemhangzott el. Megk6ri
a k6pvisel6ket,
szavazzanak az elhangzotthatirozati javaslat elfogad6s6r6l. Meg6llap
itji, a szavaz1skor 7 f6
k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 5- igen -1 nem

-I

tart6zkodoll szavazattal azal6bbi hatfuozatothozta:

Saj6kaza Kdzs6g Onkormrinyzat K6pvisel6 - testtilete szrlnd6k dt fejeziki,
hogy a Saj6kazai
Balassi B6lint Altalinos Iskola :zzb Saiotaza, Ady E. u.2.) mrikridtet6s6t
a 2015-2016-os
tan6vt6l kezd6d6en futkivanja adni az titlami intlzmlnyfenntart6 krizpontnak.
Felel6s : Stefrin L6szl6 polgiirmester

Hatdrid6: azownl

lriszl0
elmondja, hogy a Nonprofit
szitmira p6ly6ztak
mez'gazdas6gi eszkdzdkbeszerz6s6re, lincffulsil., sdv6nyv6g6t, ffulszekhez l6nctt,-ehhez
sziiks6ges volt harom c6g!61fuajlnlatotk6rni, ismerteti abLdrkezett6rajrlnlatokat:
Bat6-Motors Kft Kazincbarcika, Hadak
1.270 eFt
Gyuro 6s T6rsa Kft. Saj6szentp6ter, Kossuth u. l lg.
1.315 eFt
Nitec Kft. G6p 6s Szersziimkereskedelem, Hadak
1.331 eFt
Javasolja, a legkedvez6bb ajanlatot ad6 Bat6-Motors Kft
beszer
ezni azeszk6z6ket.
-t6l
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Nonprofit Kft. szitm1ra
mezlgazdas6gi eszkcizOk beszerzdslre beerkezett arujinlatok elbir6lis6val kapcsolatban?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kiegdszft6s nem hangzott el. Megk6ri a klpvisel6ket,
lzavazzanak a legkedvezlbb ajdnlatot ad6 c6g elfogad6srlr6llhan gzottatr szerint.
Meg6llapftj a, a szavaz6skor 7 fb k6pvisel6 van jelen.
Stef4n

o
o
o

poledrmester

Kft

u.2lC

u.2/a.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igenegyhangri szavazatlal az alilbbihatirozatothozza:

elbiril6s616l
Saj6kaza K0zs6g O$grmanyzat K6pvisel6
testrilete Start mez6 gazdasfugi munkiffioz
eszkdzbeszerz6sre be6rkezett rirajrinlatok kdziil a legkedvez6bb aj6nlat& ad6
B..ati-Motors Kft. sz.akdruhdz ds szeniz (3700 Kazincbarcika, Hadak ftja2lc)
6ltal adott
1.'269.970 Ft. azazEgymilli6-kett6sziz-hatvankilencezer
-kilencszinhetven forintos ajanlat1t
fogadja el.
Egyben, felhatalmazza a polgtrmestert az eszkozok beszen1s6vel kapcsolatos szerz6d6s
aIifufisitra.

-

Hatrlrid6: azowral

Felel6s: Handa Gergely igyvezeto

,m
k6t

Sajnos

a

szetzodls alfuirdsira a

e hatarid6 m6dosit6si kdrelmet aKSZ fel6. A
.- ig ne szilmoljon fel k0tb6rt.
hitel felv6tel miau k6s6bb kertithetett csak sor, nem a
lem.
s tisztess6ges.
bi k6rd6se,
z6ssal kapcsolatos
val6 eltekint

V6lem6
j

v6lem6nye az,hogy a testtilet fogadja el a javaslatot, de
lez6 fizessen k6tb6rt.

megk6rdezi, ha j6l eml6kszik egyszer m6r ezzel a
nt szil milli6s kdlts6gcs6kkent6sr6l? 4g9 milli6 volt
az ercdeti 6sszeg, de 6 rigy eml6kszik, hogy 100 milli6val le Gu csdkkentve.
Szeretn6 tudni,
hogy van ez pontosan?

Stgfdn Liiszl6 poleirmester vilaszol, felvinolja az egdsz pillyazat eddigi
menet6t: a 4g9
mFt a teljes bekeriil6si kcilts6g volt, ennyit nyert
* -<inkormrinyzal ercdetileg. A
"l az epitlsi k<ilis6gre vonatkozott, a
kdzbeszen6s kifr6sra keriilt, a kb. 330 milli< r Loltreg

k6pvisel6 rir erre eml6kezhet, de ezenkfvtil m6g sot< egyeb kriitseg is van: "projektmenedzseri
dij, kdzbeszerzls dija, eszkdzdk beszerz6se stb.
els6 k'zbeszerueskor kivitelez6sre
be6rkezett rlrajrinlatok kdztil a legkedvezlbb arajanlat is 70 milli6val t6bb
volt, mint

Ai

a

olgoztatni a tewet, rigy, hogy a k6lts6gek
ne jrirjon a cscikkent6s, mert akkor trimogat6si
sem hozott olyan m6rt6kti kdltsdgcsdkkent6st,
sakor bedrkezett riraj rlnlatok belefertek volna.
Ezdtt volt sztiks6g tdbblett6mogat6si ig6ny benffitdstua. 555 milli6 694e fointb6l
fog
megval6sulni a benrh 6zds, nem 48 9 milli6b6l.
Javasolja, hogy a hatririd6 m6dosit6s kezdem6nyezdsdt 6s a kcitb6rt6l 2015.10.31.
napjriig
val6 eltekint6st fogadja el a testtilet.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a hat6sid6 m6dosftiis6val
6s a
kdtbdrt6l val6 eltekint6ssel kapcsolatban? Meg6lIapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s
nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak ahatfurozati javastat elfogad6Jar6l
az
elhangzottak szerint.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet: 7 igen egyhangri szavazatlal az alilbbihatfrozatothozza;

Saj6kaza Kdzs6g Onkormrlnyzat K6pvisel6 - testiilete az plrtOp-4.3.11!-12-2012-00g
azonosft6 szitm:6,,Modem oktat6si k<irnyezet megteremt6se a saj6kaze|_ 6ltal6nos iskol6ban',
cimii pillyazat hatdridl m6dosft6srinak kezdem lnyezeset tarnogitja 6s elfogadj a 2015 .09 .30.
napj6r6l 2015.10.3 l. napjaru val6 m6dosft6s6t.
6

A K6pvisel6-testtilet ahataidl 2015.okt6ber 31. napjdigesed6kes kotb6rt6l
eltekint, mivel
szerz6d6skdt6s jelent6sen

a

csriszott.

Felhatalmazza

a

polgrlrmestert,

int6zked6seket megtegye

6s

dokumentum okat alilirja.

hogy

az

a Kdzremrikdd6

Szewezet

a

fel6

esetleges szerz6d6sm6dosit6ssal

sztiks6ges
kapcsola:tos

Felel6s : Stefiin L6szl6 polg6rmester

Hat6rid6: azonnal
eszerzlsi terv

i'#,?:Hii
*grofiTl:ntt$Hi

slat, kieg6szit6s nem t
zati javaslat elfogadrisrir6l.

Megilllffia,

a

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen - egyhangri - szavazattal az alibbihatirozatothozta:

elfogadja
mell6klet6ben
Tov6bb6 utasitja St1{rin L6szl6 polgilrmestert, hogy a 201
-'
m6dosft6s6t
Saj6kaza Kcizs6g OnkolprinVzat K6pvisel6 _ testiilete
kozbeszerz6si terv m6dosit6s6t. az 1. szirm.fSaj6kaza K6zs6g honlapjan tegye

k6zz6.

s6g 2015. 6vi

megfelel6en.
szeru6si terv

: Stefrin Lhszl6 polgiirmester
Hatdrid6: azowtal
Felel6s

elmondja,

sel6kt6l, hogy

t"tor.

eretn6 a soryomTel:ffivodu
luH.?"li'?ffi
miatta az 6vodabeinott, a villanlvezet6keken is viz folyt be az
6ptiletbe.
lemezzel kellene a tet6t beborittatni, mert nem t6rne el
a dob6l6st6l.

A
zal dobilljek a tet6t is. Utak, hidak 6s jrlrda
dsszeg el6g kev6s. A legfontosabb A J6zsef
alamint a S6lyom telep, EIthez k0lts6gvet6st

V6radi Mirton RNQ eh0k elmondja, hogy a S6lyom telepen az utak jarhatatlanok.
A
szenrryvizberuhr26st vegz6 kivitelez6 m6r le is fenyk6pe zte
az fthibakat, 2-3 napot fg6rtek,
de m6r 3 h6nap is eltelt es

azutm6g mindig nincs tretyreartva.

villaszol, a B6ny6sz riton mrir elkezd6d6tt a nyomvonal
szaki szakemberei meg fogjrik oldani az utak helyre6llit6sdt,
term6szetesen nem az egdszutat, csak a nyomvon alat.
l6s?t.o-rJ6zsef tetepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, a pillylzatba tdbb apr6 elemet nem lehetne

beadni?

$tqffn. L4s4l6 poleirmester vdlaszol, felk6r egy tewez6t, akit6l k0lts6gvet6st fog k6rni.
Szrimolni kell viszont a 15%-os dner6vel is, mertiz nem 100%-ban t6mog
itottpary*ut.
megk6rdezi, hogy a polg6rmester

Ptgfiln laszl6

behorpad.

fr

6ltal emlitett

poledrmester v6laszol, mindent tdnkre lehet tenni, ez
nemtdrik el, legfeljebb
felajrinlja, hogy munkaid6 utrln oi'z''- fogi6k a S6lyom telepen
ig ingyen 6s b6n entve, igy tarfunmegszrinne u rotrg,il,ir.

Itgf4t,L6szl6 poleirmester vdlaszol,6 dr<jmmel venn6, ha val6ban 6izn6k,mert minden

ktilt6ri j6t6kot tdnkre tettek, a t6rfigyel6 kamera 6tjhtsz6jdt is t<inkre tett6k, az 6vodatetej6re
5-6 6ves gyerekek m6sztak fel 6s tdrtdk 6ssze u .rrr.p.i, t6gladarabokat dob6ltak gazmtes
a
k6m6ny6be. Tdbb mint 30 darab cserepet cser6tek le a kdzelmriltban az 6voda
tet;j6n, O;
6wel ezel6tt volt az 6voda fehijitva, most olyan, mint egy tiiz6rs6gi l6ved6kkel ldvrildriztitt
6ptilet.

Solf6sp Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzdfitzi,5-6 6ves gyerekek egyedtil I6fralnak
az
utciin is.

Kurq X'erenc a RNO taeia elmondja,
gyerekek

az 6voda udvarrin m6g 6jf6lkor is vannak kiskoru

Izs6 Pdl alpolgdrmester tdvozott az iildsterembfll

$tefin.Liszl6 poledfmester javasolj4

hozzanak ddnt6st abban, hogy a K6pvisel6-testiilet
polg6rmestert az Onkormrlnyzati feladatell6t6st szolg6l6 fejlesa6sek
tamogatdsina kiirt pillyazat benyrijt6s6val kapcsolatban a sztiks6ges l6p6sefet megtegye.
Az
6voda tetlszerkezet, ft, jrlrda fehij itfusfua au:ajinlatot k6rjen. Migk6rdezi, van-e valakinek
tov6bbi k6rd6se, a pillydzat benyijt6s6val kapcsolatban? Megrlllapitj a, tov1bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazianak
az elhangzotl
hatarczati javaslat elfogad6srir6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 6 fo k6pvisel6 van jelen.

felhatalmazza

a

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen - egyhangri- szavazattalazalilbbihatirozatothozta:

Saj6kaza Kdzs6g Onkormrlnyzat(nakK6pvisel6-testiilete a helyi <inkormanyzatokertfelel6s
kdzrisen meghirdetett,,Onkormdnvzati
p 6ly azat b enyfj t6s dr6 I d6nt.

a, Apillyinatban az 6voda fehijitris keretein beliil a S6lyom telep 2. szitm alatt l6v6 6voda
6ptilet6nek h6szigetel6s6re 6s a tet6szerk ezet felijitfusina,
b, utak 6s jarda fehijit6srira kiv6n pillyazni.

A pillyazathoz sziiks6ges 6nr6szt a 2015.6vi k6lts6gvet6s6ben a t6bbletbev6tel terh6re
biztositja.

a polg6rmestert, hogy a munkrik elvlgzeslhhez sziiks6ges
drajtinlatokat bek6r6s6re, valamint a prllyazat benyfitdsiwal kapcso-latos dokumentumok
al{irdsira.
Egyben felhatalmazza

Hatririd6: 20 I 5.06.09.
Felel6 s Stefrln Ldszl6 polg6rmester

Vdradi.

Mirton

RI-r{O

ehdk

gyermekorvosi rendel6st?

megk6rdezi, nem lehetne

a

telepul6sen megoldani a

Dr.. Czenke Antal telppiil6si k6pvisel6 villaszol,nincs akad6lya,hogy legyen gyerekorvos,
csak szimolni kell a kdvetkezm6nyeivel is, mert a:ra nincs tltretOsEg, higy h6rom
k1rzet
legyen a teleptil6sen. Amennyiben t<ibb telepril6sn6l rendelne .gy-gy.;iorvosa,
akkor
lenn6nek olyan napok, amikor
nincs rendel6s.
feln6tt- o*o, ugyanis nem
ondja, ha 6 pl. elmegy,
v6letlen, hogy a kisebb
Lehet errol gondolkodni,

itt

A

ffi:Ifff:z?*
dtint6st kellett volna meghozni. Tribbek kdzrrt az atapit6 okiratnak
hullad6ksz6llft6ssal kapcsolatban a k6pviselo-testriletnek is a lakoss6g el6 kell 6llni, mert
m6r
tdbb mint egy fel6v telt el a hullad6ksz|Ilitds dijfizet6s6nek bevezetesetOt.
Saj6kaza eset6ben mindeddig nem tudtilk meghatfuozni a lakoss6g szftm1ra fizetend1
dijat,
mivel a2012.6vi adatokat kell figyelembe venni. Saj6kaza eset6bei ez a dij nulla forint.

ffl?|tifffrtf,tT

Harzs6 Boeldrka telppiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, megtdrtdnt e mrlr a k6bor ebek befog6sa,
mert sok van a teleptil6sen?

$tqfin Liszl6 poleirmester

vfulaszol, igen 31 darab ebet vittek el, az dnkormrlnyzatnak ez
600 ezer forintj6ba keriilt. Elmondja, hogy az dnkormtlnyzat a lakoss6g felel6tlens6g6t nem
tudja finanszirozrri.

Dopb6Ydri SdndorE6. telepiil6si k6pviset6 hozzhsz6l, a patkiny is sok a telepiil6sen,
eml6kszik t6,hogy aZiild' Vdlgy k6pvisel6i ig6retet ettek, hogy a r6gcs6l6 irt6sban tudnanak
segfts6get nyujtani.

te

Ur. Czentre lntat
hozz6sz6l, sajnos minden 6vben talillkozik olyan
beteggel, akit kutyaharap6s miatt veszetts6g ellen oltani kell. A h6ten, az 11gyeletrn .gy
gyermeket kellett ell6tni kutyaharapiis miatt. Val6ban sokba kertil a k6bor kuty6k befog6fi,
de erre 6ldozni kell.
Steffn Liszl6 noledrmester vfulaszol, a finanszfrozfusfuraforr6st is mondjrlk meg.
Pdsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 hozzdsz6I, talin akdzteriilet feltigyelettel tal6n tat6lnak
16 megold6st. Ha sikeriil bizonyitani, hogy ki6 a kutya.
sz6tk6r, elmondja a kdnyvtrirba

fjabban nem viszik vissza a k<inyveket, azt mondjrik az rigyfelek, hogy elloptrlk t6liik
kdnyvtriri kdnyvet.

a

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6

hozzilsz6l, ha valaho-l elvisznek valamit, annak

szokott lenni let6ti dija.
r-i{#.*::

Prlsztor J6zsef az Uwrendi Bizottsrie elniike megk6rdezi, ifi.,Sriiossy S6ndor aPlruigyi
Bizottsilg nem k6pvisel6 tagSa adott e miir be vagyonnyilatkozatot? Megk&dezi a jegyz6t,mi
a trirv6nyes rit, amennyiben nem adott be?

T0riik Zsuzsanna iegyzb villaszol, ir6sban kell felsz6litani, majd ha ennek sem tesz eleget, a
K6pvisel6-testtilet az Ugyrendi Bizotts6g javaslatilra m6ltatlans 6gi eljarhst kezd,emlnyizhet
ellene. Amig a vagyonnyllatkozatot nem adja le, nern gyakorolhatja k6pvisel6i jogait, de nem
is gyakorolja.
Stefdn Liszl6 pole{rmester javasolja, hogy a K6pvisel6-testtilet nev6ben fujanak felsz6lit5st
Silrossy rirnak, hogy adja be a vagyornyrlatkozatht.

Heeediis Gdbor Radvdnszls Kultfrh{z int6zm6nyvezet6 ismerteti a 2015.06.19-2I
napokon megtartand6 falunapi iinneps6g programj6t, valamint a Saj6kazai Hirmond6 cimri
tijsSg tervezet6t is bemutatta, valamint ismertette az inajinlati k<ilts6geket.

Stefin Liszl6 poledrmester Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6Ilapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvriny
javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el, igy a k6pvisel6 testtilet iil6s6t bezfu1a.
-

Kmf.

Tal,j
Ti)rdk Zsuzsanna

jegtzd

til -..-r

Harad Bogldr,
jegyzdkiinyv hite
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