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Ugyint6z6
Bakos Lehelnd mb. intdzndnyvezet6
Tam6s Gyul6nC 6vodavezet6
Vdradi M6rton RNO ehok
Hegediis G6bor intdzm6nyvezet6
Handa Gergely tJgyvezal
Bizotts6gok nem k€pvisel6 tagiai
Eszak-magyarorszdgiKOzlek&dsi K!ryofiZrt.illet€kese
dpvisel6je
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V6d6n6i Szolg6lat
Mricsony Orvosi Ugylet
Dr. Korniss Attila H6ziorvos
pt. Min6r Gyula Hat6s6gi Allatorvos
lakoss6g hirdetrn6ny ritj6n

JEGYZ6K6NYV
K6sziilt: Saj6kaza Kcizs6gi Onkormanyzatklpvisel6-testtilet6nek 2Ol5.jrinius 30. napjrln
megtartott

nllt

iil6s6rcil

Az iil6s helve: Polgrirmesteri Hivatal Tan6cskoz6 terme
Jelen

vannak:

Ldszl6
P6l
Antal
Domb6vilri Srindorn6
Harzs6 Boglirka
Pdsztor J6zsef
Solt6sz Lajosn6
Steflin
Izs6
Dr. Czenke

polgiirmester
alpolgilrmester
telepiil6si k6pvisel6(k6s6bb 6rkezett)
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6

Meehivottk6nt ielen van:
Torrik Zstzsanna j e gyz6
Temesin6 Darvas Hilda int.vez. helyettes, Glzengtn6voda Saj6kaza
Bakos Leheln6 mb. int6zm6nyvezet6 Nappali Szoc. Krizp.
HegedrisG6bolint6zm6nyvezet6RadvdnszkyKulturhriz
Boros Lhszl6 Eszak-magy arorszdgi Krizleked6si K<izpont k6pvisel6j e
K6rp6ti Zoltin E szak-magyarorszhgSK<izleked6si K<izpont kepvisei6je
Dr. Toldi-T6th G6bor rend6rkapitiny Kazincbarcika Rend6r6rs
Laz6k F erenc k<irzeti me gbizott S aj 6kaz a Rend6r6rs
Trcsza R6bert r. 6rnagy Saj6kaza Rend6r6rs
Gacsal Lhszl6 Saj6kazai Polgrir6r Egyestilet eln<ike
Handa Gergely Nonprofit Kft iigyvezet6 ig.
ifi. Srlrossy Srlndor Yizlkozmi Tiirsulat elnok
Lakatos G6bor nem k6pvisel6 bizotts6gtag
Vtlradi Miirton RNd ehdk
Budai Zoltinnf j e gy z6krinywe zet6

A lakossde r6sz6rdl: saj6kazu lakosok
Stefdn Liszl6 noledrmester tisztelettel k<isz6nti az iil6sen megjelenteket, megiillapitja, a
k6pvisel6-testtilet hatirozatkqes, mivel a t<irv6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pvisel6b6l 6 fti
jelen van. Dr. Czenke Antal k6pvisel6 ir jelezte, hogy k6sni fog.
Stefdn Liszl6 poleirmester megdllapitja, a k6pvisel6-testtilet 6 ftivel van jelen az til6sen.
Javaslatot tesz Pdsztor J6zsef 6s Solt6sz Lajosn6 teleptil6si k6pvise16 jegyz6krinyv
hitelesit6nek ttirt6n6 kijelcil6s6re, megk6rdezi 6ket, v6llaljrik-e a jegyzlkiinyv hitelesit6i
megbiz6st?

kijelenti, megbiz6suk
vSllaljik

eset6n

a feladatot.

Stefdn Lr[szl6 noletlrmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak a:r61, hogy egyet6rtenek-e
Pilsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 jegyz1krinyv hitelesit6 megbizhsdval?

Pisztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz r6szt

a

szavazilsban.

A

k6nvisel6-testiilet

5 igen, 1 fti nem szavazott szavazattal

P6sztor J6zsef telepiil6si

k6pvisel6 jegyz6k<inyv hitelesitcinek kijeloli.
Stefr[n Lr[szl6 poledrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Solt6sz Lajosn6 teleptil6si k6pvisel6 jegyzcikonyv hitelesit6 megbizi.shval?

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazisban.

A

k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Solt6sz Lajosn6 telepril6si
kepvisel6t jegyz6konyv hitelesit6nek kijeloli.

Stefiin Ldszki poledrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Meghllapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iJ,les napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srira. Megk6ri a
k6pvisel6k et, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l.
Meg6llapitj a, a szavazdskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbi napirendet

hag5rta jov6:

tfrgvalt napirendi pontokkal:

1.

Saj6kaza kcizs6g

kozbiztonsigihelyzetdrll szolo krizbiztonshgbeszitmolo

me916rgyaI6sa

Ea.: Dr. Toldi-T6th Gdbor r. alezredes, rend6rkapit6ny

2.

Polg5rcirs6g 2014. evbenvlgzett munkSjar6l sz6l6 beszSmol6j5nak kieg6szit6se

Ea.: Gacsal Liszki a Sajrikazai Polgdr6r Egyesiilet elniike

3.

Aut6busz menetrend vflltoztatflsSval kapcsolatos lehet6s6gek megtargyal6sa
Ea.: Eszak-magyarorszdgi Ktizleked6si Kiizpo nt Zrt. illet6kese

4.

Saj6kaza kozs6g 2014. evi eg€szs6giigyihelyzetenek 6rt6kel6se

Ea.: Dr. Czenke Antal hiziorvos, Dr. Korniss Attila hdziorvos, Dr.
Gyula hatrisigi illatorvos, Kiihlern6 Solt6sz Judit v6d6n6,
Tamisi Zsoltn6 v6d6n6, Mricsonyi Kiizponti Orvosi Ugyetet

Minir

5.

Napktiziotthonos 6voda 2014. 6vlbesz6mol6ja,tijekofiat6az esetleges
mutat6sz6m v6ltoz6sokr6l. illetve a krivetkez6 tan6v el6k6s zit6s5r6l

Ea.: Tamis Gyuk[n6 intlzmlnyvezetl

6.

Saj6kazai Nonprofit Kft. tev6kenys6g6r6l, mrikod6s6r6l s2616 besz6mol6 es a
2014. evi m6rlegbesz6mol6 j6v6hagy6sa

Ea.: Handa Gergely iigyvezetd igazgatfi

7.

Thjlkoztatfls a folyamatban l6vci beruh5z6sokr6l
Ea.: Steffn L6szl6 polgdrmester

8.

Radv6nszky B6la Kulturh6z 6s Konyvtfir Szewezeti Miikcid6si Szab|lyzatilnak
megtargyal6sa

9.

Ea.: Hegediis G6bor int6zm6nyvezetf
Kitiintet6 cimekkel kapcsolatos <inkorm6nyzati rendelet fehilvizsgdlata
Ea.: Tiiriik Zsuzsanna jegyzf

Inditvdnyok, javaslatok

I0. Zifft til6s- Igazgat6si 6s Kisebbs6gi

Bizotts6g d<int6sei ellen 6rkezett fellebez6-

sek elbir6l6sa

Ea.: Tiir0k Zsuzsanna jegyzil
1. naoirendi pont mestdrwaldsa

Stefdn Liszl6 poledrmester elmondja, a testtileti ii16s anyag6t ir6sban mindenki megkapta.
Megk6rdezi Dr. Toldi T6th G6bor alezredes urat, hogy a Saj6kaza k<izs6g kozbiztonshgir6l
sz6l6 beszilmol6t kivrinja e kieg6sziteni, amennyben igen, megadj a a sz6t.

Dr. Toldi T6th Gibor alezredes k<iszrinti a jelenlev6ket. T6j6koztatja a k6pvisel6-testiileti
tagokat, rend6rs6gi ttirv6ny i{a el6, amennyiben zura ig6ny van a telepiil6seken, hogy
beszilmol6t tartsanak az el6z6 6vben trirt6nt esem6nyekr6l illetve rend6ri tev6kenys6gekr6l,
ennek a trirv6nyi el6ir6snak tesznek most eleget. A besziimol6k mind formailag, mint
tartalmilag szabillyozottak. Amelyik sorban nulkik varurak, iwa azok nem jellernzlek az
adott telepiil6sre. Akinek k6rd6se var\ az tegye fel nyugodtan, de folyamatban l6vri illetve
konkr6t iigyekr6l nem adhat felvil6gositdst, csak 6ltalinossfgban besz6l. Elmondja, hogy van
az objektiv biztonsigerzet, amit a sziimok mutatnak. A szubjektiv pedig az, ahogyan a
telepiil6sen 6l6k 6rzlk magukat. A szubjektumok risszess6ge ad egy iltlagot telepiil6s szinten.
A kett6 nem felt6tlenil egyezik meg. Kozv6lern6ny-kutat6s segits6g6vel tudj6k elk6sziteni a
kiilonf6le statisztikai adatokat, miszerint Magyarorszirgonn6 a szubjektiv biztons6gerzet.

Steffn Ldszl6 poleirmester megkdszrini a kapitriny rir kieg6szit6s6t, 6 is rigy 6rzi, hogy nem
mindenki 6rt6keli olyan j6nak a brinrigyi helyzetet Saj6kazin, mint azt az adatok mutatjrik.
Napi szinten kiizd a telepiil6s olyan probl6m6kkal, mint a Pet6fi utc6ban a tet6dob6l6s, a F6
t6ren tort6n6 randalirozils, az utcai britorok trinkre t6tele. Az egyitt6l6s szab6lyait n6hany
lakos nern veszi figyelembe. Ism6telten k6ri, hogy min6l nagyobb rend6ri jelenl6t legyen
biztositott Saj6kaza szimtfua. Tudja, hogy a Saj6kazai rend6r6rs 11 teleptil6sen l6t el
szolg6latot, ennek ellen6re k6ri, hogy fokozottan legyenek jelen Saj6kazin. A lakoss6g
ftsz6r6l sok panasz 6s bejelent6s 6rkezik a hangoskodSsok 6s a hangos zene miatt. A
teleptil6s kiikinbdzti pontjain, de ftileg a Pet6fi telep 6s a S61yom telep k6my6k6n jelenik
meg a probl6ma.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a rend6rs6gkozbiztons6gr6l s2616
b eszrimol6j ilval kapcsolatban?

A lakossdg rdszdrdl Kerekes Istvdn Lenin utcai lakos kdr sz6t

Steffn Liszl6 noleirmester megkerdezi a k6pvisel6 testtilet hozziljitrul e althoz, hogy a
megjelent lakosok az iil6sen sz6t kaphassanak?

A k6pvisel6 testtilet 6 igen - egyhangu - szavazattal megadja a sz6t

a lakosoknak.

Kerekes Istvin Lenin utcai lakos elmondja, hogy tobbszor k6rtek rend6ri int6zked6st pl. a
hangos zene miatt, de a rend6raut6 helyszinre erkez6s6t k<ivet6en sem trirt6nt semmi
villtozils. A k<izelmriltban ttirt6nt, hogy d6lel6tt 9 6rilt6l hajnali | 6rhig dtibrirgritt a hangos
zene a S6lyom telep fel6l. Telefonon kereszttil tobbszrir k6rtek rend6ri int6zkedest, ennek
ellen6re a probl6ma nem lett megoldva, ellehetetlenitve ezzel a k<irny6ken 6l6k 6let6t.
Nagyon meleg volt, a hangos zene miatt nem tudtak ablakot sern nyitni, mertzfirtnylSszir6k
mellett is elviselhetetlen volt a zaj. Nem lehetett besz6lgetni a csal6dtagokkal, sem tv-t nflzti,
sem pedig aludni. Azt kerdezi a rend6rs6g illet6keseit6l, mi volt annak az oka, hogy a
sz6mtalan bej elent6s ellen6re sem int6zkedtek?

Jakab Csaba Lenin utcai lakos is a hangos zene miatt panaszkodik. Szinte

naponta
elviselhetetlen hanger6vel sz6l a zene a telepen. Lehetetlen norm6lis, emberhez m6lt6 6letet

6lni emiatt.

Stefiin Lr[szl6 poleirmester elmondja, az lrspararrcsnok rirral tdbbszor egyeztetett mar
ebben az iigyben. Elmondja, hogy azon a krimy6ken sajnos el6g nagy a randaliroz6s, vonul6s.

A Lenin utc6ban 6l6k helyzet6nek javithsa 6rdek6ben epitettek egy kerit6st, ami
megakad6lyozza, hogy a sok szem6t elirassza az :utcdt, valamint a nyugalmuk meg6rz6se
6rdek6ben. Sajnos a hangos zen6t6l ez nem ad v6delmet. 6 ngy l6tja ez nem csak Saj6kazrin
probl6ma, mert az interneten talilt egy m6sik telepiil6s 6ltal megalkotott rendeletet, ami pont
ezt szabillyozn|le. Volt ilyen rendelet a telepiil6sen is, kiriv6, kozoss6g ellenes magatart6sr6l
sz6lt, de sajnos vissza kellett vonni, mert trirv6nys6rt6 volt. A jegyzl asszonnyal k6szitettek
egy terv ezetet, amelyet a kormrlnyhivatalba elktildtek v6lem6nyez1sre.

Dr. Toldi T6th Gfbor rend6rkapitinv villasziban elmondja, hogy csendh6borit5ssal
jrir el. A rend6rs6g szab6lys6rt6si eljrlr6st kezdemenyezett a

kapcsolatban a Jiir6si Hivatal

Lenin riti lakos 6ltal emlitett tigyben is. Az eljrir6s lefolytat6sa nerrr tarlozik a rend6rs6g
hat6skor6b e, ez6rt azt nen.r tudja az eljrir6s milyen f6zisban van, azt sem milyen biintet6seket
szabnak ki. Szabrilys6rt6si eljrlrSst brirki kezdern6nyezhet nem csak a rend6rs6g, de eljrirni a
J6r6si Hivatal feladata. Sajnos a csendh6borit6s nehezen bizonflthat6. Sokszor nem tudj6k
konkr6t szem5lyhez kdtni, a hanger6 megit6l6se is szubjektiv.
Kerekes Istvdn Lenin utcai lakos megk6rdezi, hogy lehet az, hogy nem tudjAk szernlIyhez
kdtni, amikor a rend6r kimegy igazoltatja az elkrivet6ket? Megkerdezi mennyi azigytntlzlsi
hatiirid6, mert 6t 6s a csalSdj 6t 2013 6vben irt levelet a Jrirdsi Hivatalba, de level6re a mai
napig nem 6rkezett v 6lasz.

Stefin Liszki poledrmester hozzilsz6l, 6 n5y tudja a J6r6si Hivatal vezetlje

szem6lyesen
szerette volna felvenni a lakossal a kapcsolatot, de a lakos erre nem volt hajland6.

Kerekes Istvdn Lenin utcai lakos vilIaszoI, igen, mivel krizben eltelt egy 6v

Dr.

Czenke

Antal telepiildsi kdpviselS megdrkezett a tandcsterembe.

Stefdn Liszl6 poledrmester elmondja, arra is gondolt mrir, hogy az <inkorminyzat decibel
m6rcit v6siirol, a hangos zene m6r6s6re, de felh6borit6nak tartja, hogy n6h6ny lakos
felel6tlens6g6t az Onkormrinyzat fizesse meg, mert pl. a k6bor ebek elsziillit6sa is rendkiviil
k<ilts6ges volt. Minden egyes lakosnak rigy kellene 6lni, hogy ne zavarjam6sok nyugalm6t.
Gacsal L6szl6 Poleirdr Ewesiilet elnOke k6r sz6t, elmondja, tdbbszrjr vett r6szt 6s is a
rend6rs6ggel egyiitt ilyen esetekn6l int6zked6sben. A hangos zen6t szolgAltat6k k6szs6gesek
voltak 6s vagy lehalkitottrik a zenfit, vagy 6thelyezt6k a hangfalakat. IJgy l6tja, nincs a
fiatalok szitmira megfelel6 helyis6g a telep{il6sen, ahol sz6rakozhatnrinak. A fiatalok
csellengnek a faluban, mert nincs egy hely, ahol leiilhetn6nek. Szerinte egy 6vben egysze\
amikor ballag6s van, el kellene trirni a hangos zen6t.

Stef6n Ldszkf poleirmester villaszol, rinnek, mint polg:ir6r eln<iknek nem igy kellene
nyilatkozni, mert nem egy 6vben egyszer vanballagils 6s nem egyszet van hangos zene. Ezt
nem lehet elfogadni! Amennyiben rin ott lakna a krirny6ken, vajon hogy tudn6 ezt elfogadni,
vagy elviselni? Megadj a a sz6t a RNd ehrik6nek Vriradi Mrlrtonnak.

Vriradi Mirton RNO elniik elmondja, 6 a rend6rs6ggel egy0ttmtikridve szeretn| ezt a
probl6m6t megoldani. Nem polgrlrmester rirral, nem a polgrir6rs6ggel, hanem a rend6rs6ggel.

Ballag6si napon 6 is sok helyre volt hivatalos, akkor azvolt a k6r6s, hogy a hangfal abinya
fel6 legyen fordftva. Ezt megis tett6k.

T0rdk Zsuzsanna iewz6 megjegyzi, a k6r6s azvolt,hogy

a

hangfal a lak6sban legyen.

Viradi Mirton RNO ehiik elmondja, a rend6rdk int6zked6s6re a hanger6 le lett v6ve, de a
probldma azertnemold6dott meg, mert sok helyszinr6l sz6lt azerLe.
Stefdn L6szl6 poledrmester hozzfusz6l,6 rigy gondolj4 ha egy 6vben egyszer fordulna el6
ez, akkor elviselhet6 voln4 de minden seg6lyoszklskor, minden h6tv6gdn bOmbol a zene, ezt
nem lehet tolerflni. Amennyiben valaki zen6t akar haltgatri hangosan, csukja be az ajtajht,
ablak6t 6s hallgassa saj6t maga 0r0m6re, de a tObbi embert ne zavaqa ezzel. Bizik abban,
hogy a rend6rs6g kdzremtik0d6s6vel ezt aprobl6m6t meg fogj6k tudni oldani. Rem61i, hogy
az ezzel kapcsolatos rendelet tewezet nem lesz jo gszablly sdrt6 6s a k6pvisel6 testiilet hozhat
erre vonatkoz6lag helyi rendeletet. K6ri, hogy rend6rs6g segitsen kiszfimi a Pet6fi telepen a
tet6dobrll6kat. Alak6hlzak tetej6t f6l t6gl6kkal dob61j6k, tdnkre t6ve ezzelmrisok lak6hely6t.
A Radv6nszky kast6lyon 32 darab ablakot tdrtek be, a S6lyom telepi 6voda tetej6t szint6n
k6vel dobriljrik, a F6 t6r asztalfit is dsszetdrt6k. Ezek megakadrllyozilsiban k6ri a rend6rs6g
hathat6s int6zked6s6t.
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 sz6t k6r, elmondja a beszilmol6 val6ban nagyon sz6p
eredm6nyekr6l sz6mol be, de azitt 616 embereknek a biztonsdggal kapcsolatos 6rz6sei sajnos

nem ezek. Sokszor csal6dottak az emberek a rend6rs6gi int6zked6s hat6konys6g6val
kapcsolatban. A 9. oldalon a m6sodik bekezd6sb6l, id6z ,,Hat6rozottan fell6ptink a
rendbont6kkal, a kdznyugalmat megzavar6kkal, k0zbotranyt kezdem6nyez6kkel szemben"
mit takarnak ezek

a kifej ez6sek?

Dr. Toldi T6th Gdbor rend6rkapitfnv

v6laszol, vannak ilyen

jogi normiik

6s

cselekm6nyek, pl. a garfzdasfug, rendzavar6s, amelyekkel kapcsolatban eljrir a rend6rsdg.
Ugynevezeff szinonim fogalmak.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozz[flizi, ha j6l eml6kszik a hangoskod6s nemcsak
6jszak'a szirmit csendh6boritdsnak, napkdzben sem szabad hangos zen6vel, hangoskod6ssal
zavani mrlsok nyugalm6t. Nem besz6lve a kisgyerekekr6l, akiknek olyan k6s6i 6rin mir
aludni kellene, nem pedig a dtibdrg6 zen6t hallgatni.

Dr. Toldi T6th G6bor rend6rkanit6nv

teljesen egyet6rt

a

k6pvisel6 asszonnyal

a

csendh6borit6s nincs id6korl6thoz kdtve, viszont abizonyitfusa neh6zkes, mert uigy a Jrir6si
Hivatalhoz kertil. Egy h6t mulva nehezen bizonyithat6 a csendh6boritrls t6nye, mivel a nev6t
senki nem akarja a feljelent6skor k6zdlni. igy tanri hiriny6ban nem vagy nehezen
bizonlthat6 a cselekm6ny.

Stef6n Lfszl6 poleirmester hozzisz6l, a lakosok szerint volt p6lda r6,hogy a feljelentett a
rend6rs6gt<il 6rtesiilt a feljelent6 kil6t6r6l, ez6rt f6lnek az emberek.

Dr. Toldi T6th Gibor rend6rkapitinv v6laszol, azzal, hogy a bejelent6st tev6 vrlllalja a
nev6t, a hat6s6got segfti a munk6j6ban. Amennyiben k6ri a kildte eltitkol6s6t, arra megvan a
jogi lehet6sflg. Azt is tudni kell, ha valaki nem k6ri az adatu tikosan kezel6s6t, akkor a
feljelentett biztos, hogy meg fogia tudni , ezt nem az el6ad6 rirulja el, hanem a feljelentettnek
az adatok kik6r6 s6he z j o ga v an.
Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, megfelel6 e a tdrv6ny ereje ahhoz, hogy
a brin

elkdvet6knek elvegye a kedv6t a tov6bbi biinelkdvetdst6l?

Dr. Toldi T6th Gibor rend6rkapitinv v6laszol,6k jogalkalmaz6k, azokkal a tdrv6nyekkel,
jogszabrllyokkal igyekeznek hat6konyan dolgozni, amelyeket a jogalkot6k megalkottak.
Talrin lehetne egy kiss6 hathrozottabb a jogalkot6s, de a jogalkalmaz6k is lehetn6nek
hatir ozottabb ak, akik a s zankci6kat ki sz abj iik.
Solt6sz Laiosn6 teleniil6si k6pvisel6 megk6rdezi, van e hat6sk6riik akhbit6szert haszn6l6k
ellen? Elmondja, problernrlnak l6tja a ,,bratyiz6st" amikor a rend6rok az elkrivet6kkel
tegez6dnek 6s bizalmasan besz6lgetnek. Szerinte helyre kellene illlitanr a rend6rs6g
tekint6ly6t.

Dr. Toldi T6th Gribor rend6rkapitinv

villaszoI, 6 ezzel egyet5rt, szabilly szerint
magin6dnikell az rigyfelekkel, viszont 6k ezekb6l az emberekb6l 6lnek. Olyan kapcsolatot
kell fenntartani, hogy a sziiks6ges informilci6khoz hozz|tudjanak jutni anyomozhsok sor6n.
A k6bit6szerhasznillattal kapcsolatban elmondja, a hagyomilnyos 6rtelernben vett kdbit6szer,
a teleptil6sen 6s a korny6ken nem fordul el6. A ma haszn6latos rigynevezett dizhjner drogok
hasznhlata egy6b megit6l6s al6 esik. A harmadik csoport, ami jogi 6rtelemben nem
szabilIyozott, az teszi ki a telepiil6sen haszn6lt drogok 80%-6t. Ezeknek hasznillatilval
kapcsolatban semmilyen jogi szabiiyozils nincs, mivel kereskedelmi forgalomban kaphat6
anyagokb6l keverik <issze. Az eg1szs5gre itrtalmas hat6silr6l tanulmilny nincs. Ebben az
6vben k6bit6szer megel6z6 programot inditottak, ahol a felvil6gosit6s van el6t6rbe helyezve.

Harzs6 Boel{rka telepiil6si k6pvisel6 hozzSsz6l, igaz,hogy nem tiltottak ezek az anyagok,
de tudatm6dosit6 hat6suk van 6s ahasznill6kolyan dolgokat kovetnek el, ami tcirv6nys6rt6.

Dr. Toldi T6th Grlbor

renddrkapitrlnv villaszol, szerinte

a

megel6z6snek

6s

a

felvil6gosit6snak lenne igazin szerepe

Stefdn Lfszlt6 poleirmester megk<iszrini a kapit6ny ur 6s a Saj6kazai Rend6rcirs ftszv6tel6t
a testtileti til6sen. A Lenin utc6r6l megjelent lakosoknak megig6ri, hogy a panaszuk
megold6s6ban az 6rsparancsnok rirral 6s a helyi rendelet megalkot6sival pr6b6l hatiisos 6s
torv6nyes megold6st tal6lni. Megk6rdezi, van-e valakinek tovdbbi k6rd6se, javaslata, a
Saj6kazai Rend6r6rs 2014. 6vi tev6kenys6g6r6l szolo beszrlmol6j6val kapcsolatban?
Meg|llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a kepvisel6ket,
szav azzanak a besziimol6 elfo gad6s rir6l.
Meg6llapitja, aszavz6skor 7 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangri szavazattal az alilbbihatdrozatothozza;

Saj6kaza Kcizs6g dnkormrlnyzat K6pvisel6 - testrilete az ellteqeszt6snek megfelel6en
elfogadja aSaj6kazai Rend6rcirs2014.6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 besziimol6j6t.
Felel6s: Stffin Ldszl6 polgirmester

Hatdridfi: A renddrsdg illetikesei ds a Lenin utcai lakosok tdvoznak az illdsterembfll
2. napirendi pont mestdrsvaldsa

Stefdn Lfszl6 poleirmester elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos ir6sos anyagot
mindenki megkapta. Mefl<5rdezi Gacsal Ldszl6t a Saj6kazai Polgrlr6r Egyesiilet elnrik6t,
hogy mikor mondott le az elnoki tiszts6g6r6l?

Gacsal L6szl6 Sai6kazai Poleir6r Ewesiilet elniike v6laszol, 6 a legut6bbi taggyiil6sen
kifejezte szind5kht a lemond6s6val kapcsolatban. Minden r6sztvev6t megk6rt, hogy tegyen
javaslatot az elnok szem6ly6re.

Steffn Liszl6 polsdrmester ism6telten tisztelettel k6ri a kepvisel6-testiilet tagjait, hogy
aktivan vegyenek rlszt a polg6r6r tagfoborzfusban. Ut6l6pes, hat6kony polgrir6rs6get kell
letrehozni.

Pisztor Jrizsef telepiil6si k6pvisel6 hoz16sz6l, v6lem6nye szerint akieglszit6ssel a Polgrlr6r
Egyesiilet besz6mol6ja komplett, kerek. Ugy gondolja a polgar6niknek is tekint6llyel kellene
rendelkezni, de a m6jus 1-6n tort6ntek nem ezt szolgiltdk, mert k6t polgrlr6r is m6ltatlanul
viselkedett, r6ad6sul mindketten egyenruh6ban voltak.
Gacsal Ldszl6 Sairfkazai Pole6r6r Esvesiilet elniike villaszol, a k6t polgrlr6r a j6v6ben nem
fog szolgdlatot ell6tni. A brintik csupiin annyi, hogy a szolgillatlejilrtaut6n nem rilttiztek 6t 6s
fgy keriiltek alkoholos 6llapotba. Azt senki sem n6zi, hogy mennyit tettek a telepiil6s6rt.

Stefin Lriszl6 noleirmester megk6rdezi, van-e valakinek tovdbbi k6rd6se, javaslata, a
Polg6r6rs6g 2014. 6vben vegzett munk6jar6l sz6l6 besziimol6 kieg6szit6s6vel kapcsolatban?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szav azzanak a b eszilmol6 elfo gad6srir6l.
Megrillapitja, aszavz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.
A k6pvisel6-testiilet: 6 igen szavazattal

- | hrtozkod6ssal az alilbbihatirozatothozza:

elfoead6sir6l
Saj6kaza Kozs6g Onkormrinyzatinak Kepvisel6-testtilete a Polgar6rsEg 2014.6vben vlgzett
munk6jdr6l sz6l6 besziimol6jSt a kieg6szit6s figyelembe v6tel6vel az el6te4eszt6sben foglaltak
szerint elfogadja.

Hatdridf: Felel6s: Stffin

Ldszl6 polgirmester
Gacsal Ldszl6 Sajdkazai Polgdr6r Egtesillet elnok

Gacsal Ldszl6 Sajdlmzai Polgdrfir Egtestilet elndke tdvozott az illdsterembdl
3. nopirendi pont mestdrwaldsa

Steffn Ldszl6 poleirmester megktiszdni az Eszak-magyarcrszigi Kozleked6si Kdzpont
k6pvisel6inek Boros L6szl6 6s Krirp6ti Zoltin uraknak, hogy megjelentek a testiileti iil6sen.
Abb6l az aprop6b6l hivt6l meg M urakat, mert a k6pvisel6-testtileti iil6sen hangzottak el
javaslatok a menetrend villtoztat6ssal kapcsolatban. Hozz6, azaz informhci6 erkezett, hogy
tanit6si sziinetben 10:59-14:00 6r6ig nagyon neh6z a kozleked6s Saj6kazitr6l. Atadja a
k6pvisel6-testi.ilet tagjainak a sz6t, k6ri mondjrlk el k6r6seiket, javaslataikat.

Harzs6 Boel{rka telepiil6si k6nvisel6 elmondja, ir6sban mell6keli a jegyzlkonyv mell6
javaslatait, (1. szrlmri mell6kelt) felsorolja azt a teljess6g ig6nye n6lktil, h6tv6g6n az 5 6ra 5
perckor indul6 miiszakos busz nem 6ri el a Miskolcra indul6 jriratot a Szent Fl6ri6n t6ri
buszmeg6ll6ban. Arviz eset6n a busz aKazincbarcikrin a Mol kutn6l nem 611 meg, igy nem
lehet el6rni a csatlakozrlst Miskolc fel6. Iskolasziinetben a 1,2:25 6s 13:05 kor Saj6kazrir6l
Kazincbarcik6ra kdzleked6 aut6busz jirat is meg lett sztintetve, egy aut6busz jitrat marudt
13:00-kor indul6 jirat, alnri Szuhak6ll6 fel6lcrizlekedik. Aki Vadna - Putnok - Ozd fel6

szeretne ktizlekedni nem tud eljutni.

A Kazincbarcika-Saj6kaza fel6 kcizleked6 jriratszrim is

A lakoss6gnak az is megfelelne, ha D6destapolcsiiny vagy B6nhorv6tiba k<izleked6
aut6busz bejonne a telepiil6sre legal6bb az els6 k6t meg6ll6ba. H6tv6gen 18:35 kor
Kazincbarcikrir6l-Saj6kazira k<izleked6 jiratot a 18:00-kor Miskolcr6l indul6 jrirat nem 6ri
ritka.

el.

Stefin Liszl6 poleirmester elmondja, annak idej6n iglretet tett Boros fmak a S6lyom
telepen l6v6 buszfordul6 helyreilllitisfua. A telepiil6sen szennyvizberuhinds zajllk, ennek
kapcsan sok zfual5k felszabadul. A buszfordul6 helyredllitilsit abb6l szeretnl megval6sitani.
megktiszoni a
meghiv6st. K6ri, hogy az aut6buszmenetrenddel kapcsolatos k6r6seiket, javaslataikat minden
esetben ir6sban juttassiik el hozziljuk.

Harzs6 Boelirka teleniil6si k6pvisel6 meg!<6rdezi,

mi a

felt6tele fj buszmegrill6

l6tesit6s6nek.

v6laszol. ehhez a
Krjzleked6si Hat6s6g enged6lye sztiks6ges.

Stef6n Lr[szl6 poledrmester hozzilsz6l, szerinte az Onkormrlnyzatnak kellene
kezdern6nyeznie, de nem l6t rh realitilst, hogy megval6sithat6 lenne, mivel nem l6t 16
realit6st. A patak hidja nem alkalmas aut6busszal val6 krizleked6sre.
l6nyeges

szempont azis,hogy mennyi lenne a menetid6 6s az utasl6tszhm?

hozzSfizi, a
kell m6retni ilyen esetben. Az aut6busz srilya
12 towra, a buszmeg6ll6 kialakit6srir6l az dnkorminyzatnak kell gondoskodnia. Elmondja,
minden menetrendvilltozhst 30 nappal el6bb be kell ktildeni a miniszt6riumba, ezert ket'r,
hogy a javaslatokat min6l el6bb jelezze fel6jiik az dnkorminyzat.
hat6s6g bejrir6st tartana 6s a hid teherbir6s6t is

Stefdn Ldszki poledrmester javasolja, hogy az rij buszmegilll6val kapcsolatban hivjanak
tissze bejar6st a megfelel6 hat6srig r6szv6tel6vel. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, irj buszmeg6ll6 l6tesit6s6vel kapcsolatos hat6s5gi bej6r6s <isszehiv6s6val
kapcsolatban? Megrlllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nern hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6k et, szav azzanak a b ej rir6s ri sszehiv6silr6 l.
Meg6llapitja, aszavz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6nvisel6-testiilet: 7 igen szavazattal

-

az alilbbihatirozatothozza:

iisszehivdsi16l

Saj6kaza Ktizs6g Onkormrinyzatinak Kepvisel6-test{ilete Saj6kaza, Palota riton

fj

buszmeg6ll6 l6tesit6se 6rdek6ben hat6s6gi bejrir6s risszehiv6srlr6l d<int.
Felk6ri a polgilrmestert, hogy a hat6s6gi bejrir6s risszehiv6s6val kapcsolatosan int6zked6st
tegye meg.

Hatdridfl: azonnal
Felelfis : Stefan Ldszlf polgdrmester

Stefin L6szl6 polgfrmester megkdsz6ni K6rp6ti

6s Boros ur r6szv6tel6t a k6pvisel6-testiilet

ii16s6n.

Kdrpdti Zoltdn ds Boros Ltiszt| az Eszak-magtarorszdgi Kdzlekeddsi Kdzpont trepvisetdi
tdvo znak az iil d s t er emb 6l
4. napirendi pont megtdrwaldsa

Steffn L6szl6 poleirmester elmondja a napirenddel kapcsolatos fr6sos anyagot mindenki
megkapta. Megk6rdezi Dr. Czenke Antal h6ziorvost, hogy a Saj6kaza k6zs6g 2014. dvi
egdszs6giigyi helyzet&61 sz6l6 besz6mol6t kivrinja e kiegdsziteni.

Dr. Czenke Antal h6ziorvost villaszol, az

irdsos arLyag minden l6nyeges inform6ci6t

tartalmaz, nem kiv6n sz6beli kieg6szftdssel 6lni.

Stefdn Ldszl6 pole6rmester elmondja, az rij orvosi rendel6 hasznSlatba v6teli enged6lye a
napokban meg6rkezett, a v6d6n6i szolgrilat 6s a hir,iorvos elkezdt6k a visszakdltozlst a
felfjitott rendel6be. Az a k6r6se az eglszs6gtigyi ell6tast biztosit6k fel6, hogy a szabads6got
6s a tart6s t6voll6tet szfveskedjenek jelezni az Onkorrninyzat fel6. Megkdrdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, Saj6kaza kdzs6g 2014.6vi eg6szs6gugyi helyzet6r6l,
sz6l6 besz6mol6val kapcsolatban? Meg6llapitja, tovdbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanaka besz6mol6 elfogad6sar6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 fo k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet: 7 igen szavazatlal

-

az alilbbihathrozatothozza:

elfogadds616l

Saj6kaza Kdzs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testiilete a Saj6kaza kdzs6g 2014. 6vi
eg6szs6gtigyi helyzet6rol sz6l6 besziimol6t az eloterjesztdsben foglaltak szint elfogadja.

Hatdridfl: Felel6s; Steflin Ldszl6 pol girme ster
Dr. Czenke Antal hdziorvos, Dr. Korniss Attila haziomos, Dr.

Mindr Gyula hatdsdgi dllatowos,
Kohlernd Soltdsz Judit vdddn6,
Tamdsi Zsoltnd vdd6n6,

Mrtcsonyi Kdzponti Orvosi Ugelet
5. naoirendi pont mestdrsvahrtsa

Stefdn Ldszl6 pole6rmester elmondja a napirenddel kapcsolatos ir6sos anyagot mindenki
megkapta. Int6zm6nyvezet6 asszony elfoglalts6ga miatt nem tud r6szt venni, ez6rt megbina
helyettes6t, Temesin6 Darvas Hild6t, hogy a testiileti til6sen k6pviselje 6t. Megk6rdezi
int6zm6nyvezet6 helyeltes asszonyt, hogy a Napkdziotthonos Ovoda 2014.6vi besz6mol6j6t
kivrlnj a e kieg6sziteni.

besziimol6ban a magas 6raszitmtt hirlnyzasok els6sorban a n"n",nr?-:"ul$'u?rn"fil";
jelentkeznek. Gyakori a rtih a tetvess6g 6s az 6fiar is. A v6d6n6kkel es a hiniorvosokkal
6lland6 kapcsolatban vannak a megbeteged6sek gyakoris6ga miatt. Elmondja, hogy sajritos
nevel6sii gyermekek is l6tszdmban vannak, akik k6t fbnek sziimitanak a csoportl6tszitm
figyelembe v6tel6n6l.

2015 szeptember6tcil iskolai eI6k6szit6 csoportot fognak inditani, el6segitve ezzel az iskola
munk6j 6t. Az 6vodapedag6 gusok min6 sit6se megkezd6d 6tt az int6zm6nyben.

Steffn Lr[szl6 poleirmester elmondja a v6d6n6i besziimol6ban 293 f6 0-7 6ves koru
gyermeket jelentettek, 6vod6ba ezzel szemben I23 fd jilr, nern ardnytalanul kev6s az 6vod6s
lfitszinrfl
illaszol 6 a n6pess6g
nyilvrintart6 adataib6l dolgozott, 5 gyermeket visznek m6s teleptil6sre 6vodilba, szerinte az
6ltaluk nyilviintartott adatok j6k.

Izs6 P6l alpoleirmester hozz6sz6l, k6t problemhja van a besziimol6val. Az egyik, hogy
valakinek meg kellene tudni mondania, hogy h6ny fti tankoteles gyermek van jelenleg a
telepiil6sen 6s hriny gyermek iratkozott mils telepiil6sen be 6ltalinos iskol6ba illetve
6vod6ba? A m6sik problern6ja, hogy a Papszer riti 6vod6ba volt 3 csoport 75 gyerekkel, a
Rrik6czi riti 6vod6ban n6gy csoport van 80 gyerekkel. A csoportl6tsziimot a k6pvisel6-testtilet
Sllapitotta flog, amelyet lehetett minim6lis 6s maximiilis l6tszrimban meghatfuozni.
Saj6kazrin a gyerekek 6vod6ba jdrdsa sajnos olyan rendszertelen, hogy ha 25 fciben
hatiroznil<meg a csoportl6tszimrot, akkor sem lenne ott20 fci sem. A S6lyom telepi 6vod6ba
43 f6 gyerek jrlr a Rrlk6czi riti 6vod6ba 80 f6, szerinte a csoportl6tszitmot feltil kell vizsgSlru.
Szeretn6 tudni, ki tartja nyilviin, hogy mennyi a tankriteles 6s 6voda k<iteles gyermek a
teleptil6sen, nem tudja ez kinek a feladata keresni a gyereket, hogy hov6 iratkozott, mert erre
szabilly van.

Tiiriik Zsuzsanna iewz6 vilIaszol, abeiratkoz6s utiin az 6vodavezet6 jelzi az dnkorminyzat
fel6 a beiratkozottak n6vsorSt 6s l6tszilm6t. Konkr6tan ilyen szab6lyr6l, hogy keresni kell a
gyereket, nem tud, de ha lesz ilyen szabilly azval6szinilega jegyzT feladatalesz.
M6s telepiil6srcil sem 6rkezett m6g jelz6s, hogy saj6kazai gyerek oda iratkozotl volna
6vod6ba.
Stefain Liszki poledrmester hozzSsz6l, neki azjelent gondot, hogy fel6pilt az rij 6voda 6s
nem 16tja, hogy igazin ki lenne hasznSlva. D6lben m6r a sziil6k sorakoznak a gyerekek6rt 6s
eb6d ut6n viszik haza 6ket. Szeptembert6l ebben jelent6s viitozhst szeretne. Tribbszrjr k6rte
m6r az int6zm6nyvezet6 asszonyt6l, osztonozzdk a sztil6ket, hogy a gyerekek a d6lutrln is

maradjanak

az

6vod6ban. Javasolja

a

csoportlltszitmot feliilvizsg6lni, valamint

az

6vodakriteles gyerekek pontos nyilvantart6s6t elk6sziteni.
Megklrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a Napkriziotthonos 6voda 2014. 6vi
beszrimol6j6val kapcsolatban? Megilllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a beszilmol6 elfogad6srlr6l.
Meg6llapitja, aszavaz6skor 7 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozza:

Saj6kaza Kdzs6g 6nkormrlnyzatinak K6pvisel6-testtilete a Napk<iziotthonos 6voda 2014.
6vi besziimol6jdt az el6teqeszt6sben foglaltak szint elfogadja azzal akiegflszit6ssel, hogy a
csoportl6tszitmot a testtilet feltil kivrinj a vizsgSlni, valamint az 6vodak<iteles gyerekekll az
intezmflnyvezetltlI pontos kimutat6st k6r. A k6pvisel6-testtilet felhivja azint6zm6nyvezet6t,
hogy mindent tegyenek meg annak 6rdek6ben, hogy a gyerekeket eb6d utrin a sztil6k ne
vigy6k el az 6vod5b6l.

Hatdridf: 10

Felelils: Stffin Ldszlf polgdrmester
Tamds Gyuldnd intd zmdnyv e zetd
Temesind Darvas

Hilda tdvozik az illdsterembdl

6. napirendi oont mestdrwaldss

ifi. Sdrossy Sdndor a Viziki)zmii Tdrsulat elndke megdrkezett az illdsterembe

Stefrln Liszl6 poleirmester elmondja a Nonprofit Kft. m6rlegbeszrimol6j6t ir6sban
mindenki megkapta, megk&dezi Handa Gergely igyvezetlt kivrinja e kieg6sziteni a
beszrimo16t?

Kft iiwvezetd ie^zeat6ia villaszol, csak annyit szeretre
elmondani, hogy az asztalos itzen fejleszt6s6re beadott pityiaat lezlrhsa miatt helyszini
bej6r6sra kertil sor, jelenleg ana k6sztilnek fel.
Handa Gereelv Nonprofit

Harzsri Boeldrka teleniil6si k6nvisel6 megk6rdezi, a buszmegiill6k mikor kertilnek
visszahelyez6sre?

Handa Gereelv Nonprofit Kft iiswezet6 ieazeat6ia villaszol, a buszrneg6ll6k fehijit6s6t
elkezdt6k, folyamatosanvlgzlk, hamarosan vlgeznek a javit6sokkal 6s folyamatosan tdrt6nik
a visszahelyezfls.

Domb6viri Sindorn6 telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy a besziimol6ban szerepl6 minusz
61 mi11i6 forinttal kapcsolatban felvette a kapcsolatot az igyvezetl :irnaL Megbesz6lt6k,
hogy a konyvel6vel fognak egyeztetti.

Steffn Lr[szki noleirmester megk&dezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a
Saj6kazai Nonprofit Kft. tev6kenys6g6rcil, mrikcid6s6r6l sz6l6 besziimol6 6s a 2014. 6vi
m6rlegbesz6mol6 j6vithagydshval kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a besziimol6
j6vihagyhshr6l.
Meg6llapitja, aszavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatitrozatothozza:

a 2014. 6vi m6rleebeszfmol6

i6vihawdsdr6l

Saj6kaza K<izs6g dnkormrinyzatinakK6pvisel6-testiilete j6vihagyjaa Saj6kazai Nonprofit
Kft. tev6kenys6g6r6l, miiktidds6r6l sz6l6 besz6mol6t 6s a2014.6vi m6rlegbesz6mol6t.

Hatdridf: azonnal
Felelfls : Stefiin Lds z16 polgdrme ster
Hada Gergely Nonprofit Kft tignezetd ig.

Hada Gergely Nonprofit Kft. iignezetd ig. tdvozik az iildsteremb6l
7.

naoirendi pont meetdrwaldsa
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Stefdn Lr[szl6 polsirmester elmondja, a napirenddel kapcsolatos ir6sos anyagot mindenki
megkapta, megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata a folyamatban l6v6
beruhiiz6sokkal kapcsolatban?
Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzdsz6l, k6ri, hogy a V6rtanirk tLti
javitsrik meg, mert j{trhatatlan.

jildifi felt6tlentil

Stefin Liszl6 polefrmester elmondja az

ad6ss6gkonszolid6ci6ban r6szt nom vett
telepiil6sek szftmdtra telepiil6sek szitmitra hamarosan ism6telten ki fog jdnni a pilytnati
lehet6s6g. Erre is fel kell k6szrilni.
- A szennyvizbervhinilssal kapcsolatban mriszaki bejrlr6s lesz.
- A Radv6nszky kast6ly fehijit6sdval kapcsolatban volt egy kis probl6ma, mert a kivitelezci
m6jus 29. napjin nyrijthatta volna be a sziimlirt 25Yo-os k6szrilts6g eset6n, viszont aviz 6s
giaszerellket nem tudta idektildeni.
- A fotovoltaikus pillyinat megval6sul6sa folyamatban van, jelenleg EUASZ
enged6Iy eztet6s e zajllk.
- A falubuszpilyinatot e h6nap v6g6nbir6lj6k el.
- A nyriri gyermek6tkeztetls 06.24. napjrin beindult, panasz nem 6rkezett az 6tel min6s6g6vel
kapcsolatban.

Megkerdezi, van-e valakinek tovdbbi k6rd6se, javaslata, a folyamatban l6v6 pillyiuatokkal
kapcsolatban? Megdllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el.
Meg6llapitja, aszavz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

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

Saj6kaza K<izs6gi OnkormanyzatKfipvisel6-testtilete megtrlrgyalta afolyamatban l6v6
beruhrlz6sokr6l sz6l6 a thj5koztat6t tudomdsul vette.

Hatdridfl: azonnal
Felelils Stefan Lds z16 polgdrme ster
8. napirendi oont meetdrsvaldsa

Stefdn Liszl6 pole6rmester elmondja, a napirenddel kapcsolatos ir6sos anyagot mindenki
megkapta, megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, Radv6nszky B6la Kulturhaz
6s Kcinyvtri,r Szervezeti

Mtikcid6si Szabillyzatfval kapcsolatban?

Pdsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 megfterdez, a 2. oldalon melyik t<irv6nyre vonatkozik a
74.6s75$?

Ttiriik Zsuzsanna ieryz6 villaszol, a kultur6lis tdrtv6nyr6l van sz6.
Pfsztor J6zsef telepiil6si k6pvisel6 megklrdezi, hogy a 17. oldalon tal6lhat6 helyettesit6ssel
jogkdfi is jelent?

kapcsolatos jogk<ir munk6ltat6i

Hesediis Gibor int6zm6nwezet6 villaszol, teljes krini jogkcirt jelent, de az 6 tudta n6lktil
biztos nem venne fel a helyettesit6ssel megbizott szem6ly pl. rij dolgoz6t.

Stefi[n Liszki poledrmester megfr5rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a
Radvrinszky B6la Kultfurhiu 6s Kcinyvtrir Szervezeti 6s Mrikcid6si Szabillyzat|val
T2

kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nern hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6k et, szav Mzanak a SZMS Z j 6vahagy6sar6l.
Meg6llapitja,aszavz6skor 7 fti kepvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatitrozatothozza:

Szabilvzatdval i 6vihaw6sir6l
Saj6kaza Ktizs6g dnkormdnyzatinak K6pvisel6-testiilete az el6te4eszt6snek megfelel6en
j6vihagyla a Radvilnszky B6la Kulturhriz 6s Kdnyvtfur Szervezeti Mrikod6si SzabhIyzatfut.

Hatdridil: azonnal
Felelfls : Stefiin Ldszl6 polgirme ster
He ge dfrs Gdb or intdzmdnyv ezetd
9. naoirendi oont megtdrevaldsa

Stefin Liszl6 poleirmester elmondja, a napirendi pontra vonatkoz6 ir6sos anyagot
mindenki megkapta, volt id6 annak tanulmiinyozilsira. K6ri, hogy a kittintet6 dijakra jrilius
15.

-ig tegy6k meg javaslataikat.

Izs6 P6l alnoleirmester elmondja, volt sz6 arr6l, hogy egy szern1ly csak egy szavazatot
adhat le.

Tiiriik Zsuzsanna iewz6 villaszol,

azt nern lehet korl6tozni, a v6gs6 dont6st rigyrs a testtilet

fogja meghozni.

Stefdn Ldszl6 poleirmester megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a helyi
kittintet6 dijak alapithsitr6l 6s adominyoz6suk rendj6r6l sz6l6 rendelet m6dosittls6val
kapcsolatban? Megrlllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavMzanak a 212010.(Il.l7.) szirrft rinkormrinyzati rendelet m6dosit6srir6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testtilet: 7 igen egyhangu szavazattal az al6bbi rendeletet alkotja:

2/20 I O.fl

I. 1 7.) iinkormdnvzati rendelet m6dositdsdr6l

a20ll.6vi CC[. torv6ny 24. $ (9)
bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapjan az Alaptow&y 32. cikk (1) bekezd6s i)
pontj6ban meghat{rozott feladatkcir6ben eljinva a helyi kitiintet6 dijak alapit6srir6l es
Saj6kaza Krizs6g dnkormrlnyzatinakK6pvisel6-testtilete

adominyozdsuk rendj6r6l sz6l6 212010.(I. 17.) cinkorminyzati rendelet6t (tovSbbiakban:
rendelet) az alilbbiak szerint m6dositja:

1.$

(1) Hat6ly6t veszti a rendelet 6. $ (3) bekezd6se.
(2)HatSlyht veszti a rendelet 6. $ (8) bekezd6se.

2.$

l3

A rendelet 1. $-6ban,,ktizs6gi kittintet6 dijak" kifejez6s krizs6gi kitiintet6sekre m6dosul.
3.$
(1) A rendelet 6. $ (1) bekezd6s6ben a ,,kitiintet6 dijak" kifejez6s kozs6gi kitiintet6sekre
m6dosul.
(2) A rendelet 6. g (2)bekezd6se hely6be az alilbbi rendelkez6s l6p:
A ktizs6gi kitiintet6sek adominyoz6siira javaslatot tehetnek a k6pvisel6-testtilet tagai, az
<inkormrlnyzati int6zm6nyek vezet6i, 6rdekk6pviseletek, egyesiiletek, egyhinak vezet6i 6s
S aj 6kaza Ktizs6g Diszpolgrlrai.
(3) A rendelet 6. $ (4) bekezd6s6ben a ,,kitiintet6 dijak" kifejez6s kozs6gi kitiintet6sekre
m6dosul.
(4) A rendelet 6. $ (5) bekezd6se hely6be az aIfubbi rendelkez6s 16p:
A kozs6gi kittintet6sek adomfnyozfushra vonatkoz6 javaslatokat minden 6v m6jus 3I-ig az L
sz6mri mell6kletet kepezl nyomtatvfnyon a polgilrmesterhez kell benyujtani, aki azokat a
kurat6rium el6 terjeszti.

4.$
A rendelet 7. $ (1) bekezd6s6nek els6 mondata hely6be az alilbbirendelkez6s lep:
A k6pvisel6testtilet a dijakat az avgoszfus 20-i nernzeti iinnep alkalm6b6l rendezett
nyilvilno s kozs6gi tinnep s6ge n adomhny ozza.

(I)

5.$

Ez a rendelet kihirdet6s6t ktivet6 napon lep hat6lyba 6s az azt kovetl napon hathlySt

veszti.

(2) 2015.6vben a ktizs6gi kittintet6sek adomtlnyoz6siira vonatkoz6 javaslatokat 2015. jirlius
15-ig kell a polgiirmesterhez benyrijtani.
1. sziimri mell6klet

JAVASLAT
,,SAJ6KAZA KdZSEG oiszporcAR.,.q,'

I

,,SAJOKAZA TELEPUTNSERT OiJ''

,,K1ZSZ)LGALATI DiJ''
,,SAJ6KAZA KdZSEG PoLGARME STERENEK ELISMER6 oKLEVELE',

ADoMANYoZASARA

A j avasol
Neve:
1

.

t szenlly krizd ss6g

Cime:
F

o glalkozils a/miiko d 6si

kore:

' Megfelel6 r6,sz alilftrr6zand6l
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2.A javaslattev6 szern6lylkriz<iss69
neve/k6pviselcije

Cime:

El6rhet6s6ge:

3.A javaslat indokol6sa:

Kelt:

ctgszeri ariirdsamennyiben

a kezdem6n

yezo

jogiszem6ry

javaslattev1 alilitilsa

Indltvdnv o k, i svas lato k

Stefdn Lr[szl6 poledrmester elmondja, hogy k6pvisel6i inditvrlny volt, hogy a VKT (Vizi
K<izmri Trirsulat) munk6jrlr6l adjon tij5koztatdst. Az ezzel kapcsolatos ir6sos anyagot
mindenki megkapta. Megk6rdezi ifi. S6rossy Srlndort a VKT elnok6t, kivrinja e kieg6sziteni
az ir6sos beszrimol6t.

ifi.

S6rossv S6ndor a VKT elniike elmondja, hogy a besziimol6ban szerepl6 saj6t bekrit6sek
amai napra 65 darabr6lT5 darabram6dosult. A nem fizetl tiirsulati tag a 875 dssz.
l6tsz6mb6l 60 f6, 100 f6 olyan tagja van a tilrsul6snak, aki nem rendszeresen fizet. Volt olyan
lakos is, aki abbatragyta a frzet6st, ennek ellen6re, megengedt6k nekik, hogy a kivitelez6
elv€gezze ahini bek<it6st, mivel ig&et tettek a tov6bbi fizet6sre. Folyamatosan ellen6rzik a
befizet6seiket 6s az tapasztalhat6, hogy ezek a szem6lyek rendszeres frzetlk lettek. 6 t W
l6tja az 6sszk6p j,6. Ahlzi bekot6sekkel kapcsolatban nem tartja j6nak, hogy a lakossdg saj6t
bekot6st is v6gezhetett, mert van, ahol sztirke cs<ivekkel oldottiik meg illetve van olyan is,
hogy a szertyvizcs6 a leveg6ben 169.
szhma

Izs6 Pdl alpoleirmester megkerdezi, mikorra kell a 833 darab hrlzi bek<it6snek k6sz lenni?
Stefdn Liszl6 noleirmester villaszol,2015.6v vlgerekell meglenni, de aznRV-vel trirt6n6
szerz6d6skrit6sre hamarosan sor kertil, mivel a miiszaki 5tad6s hatrirideje 2015.07.31. Aki
ebb6l kimarad, az ERV 6000 Ft-os riron ktit szerz6destegy6nileg a lakosokkal.

Dr. Czenke Antal telepiil6si k6nvisel6 megk6rdezi, mi lesz az eddigbefizetett <isszegekkel?
A VKT tudom6sa szerint az&. jott l6tre, hogy a szennyvizcsonk bekertiljon minden
telekhatilron beliilre. Ki fogja fizetni a tilrsulSs k<ilts6geit?
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Stefiln L6szl6 polgfrmester villaszol, miir sokszor elhangzott, hogy a Fundament|val 4.
illetve 6 6ves szerz6d6seket lehet kotni. A szerz6d6seket legkor6bban 2016-ban lehet
felbontani. A szerz6d6sek a tiirsul6son kereszttil lettek megk<itve, akkor m6g nem lehetett
tudni, hogy a beruhaz6shoz sztiks6ges onr6szt 100%-ban elnyeri a telepiil6s. A VKT
mrikrid6s6nek term6szetesen vannak k<ilts6gei, mint pl. a konyvel6 ftzetflse.

Stefin Liszki poledrmester meg$&dezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, a
Yizlklnrfli Tiirsulat beszdmol6j6val kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a besziimol6 tudom6sul
v6tel616l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazatlal az alihbihatirozatothozza:

Saj6kaza K<izs6g Onkormanyzatrinak K6pvisel6-testtilete
szewryv izbekot6

ss

el kap

cs o I ato

a Yizlkozrfi

Tilrsulat

s tdj 6koztat6j 6t tudom6sul vette.

Hatdridfi: azonnal
Felelils : Steflin Lds z16 polgdrme ster
lfi. Sdrossy Sdndor VKT elndke
Stefdn Lr[szl6 polgirmester ismerteti AI Andr6s Palota t. 7. szirm alatti lakos k6relm6t,
amelyben a Palota u. 5. szilm el6tti <inkorminyzati tulajdonban l6v6 garazs b6rlet6t k6ri,
valamint azt, hogy az ingatlan udvariira elhelyezhesse a forgalomb6l kivont g6pjrirmriv6t.
Cser6be v6llalja az ingatlarhoz tartoz6 udvar gyommentesit6st 6s bokrok metsz6s6t.
A gar{zsberlet ellen nincs kifog6sa, de ci nem szeretnl,ha az rinkormiinyzati ingatlanon egy
forgalomb6l kivont g6pkocsi parkolna.
Izsr6

Pil alpole6rmester

hozzilsz6l, a garias1rt ftzetne a parkol6s6rt pedig rendbe tartand az

udvart.

Stefdn Ldszki poledrmester javasolja, hogy a garias adjrik ki b6rleti dij&, az udvart pedig
az ingatlanhoz tartoz6 teljes udvar gyommentesit6s6rt cser6be adjrik ki mindaddig, arrig az
onkormrinyzatnak sztiks6ge nem lesz 16. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se,
javaslata, All Andr6s k6relm6vel kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak, a gariasb1rleti
k6relernmel 6s a parkol6ssal kapcsolatban.
Meg6llapitja,aszavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozza:

kancsolatos diint6s16l
Saj6kaza K<izs6g Onkormrlnyzatrlnak K6pvisel6-testtilete All Andrds Saihkaza, Palota u. 7.
szhmalatti lakos sziiminaaPalotau. 5. sziim alatti rinkorminyzatiingatlariltoztartoz6 gniust
2895Ft/h6+AFA aron b6rbe adja addig az idlpontig, arnig az rinkormdnyzatnak sziiks6ge
nem lesz 16.
Hozzijird, ahhoz, hogy a lakos a Palota u. 5. sziim alatti ingatlan udvarrln forgalomb6l
kivont gepjilrmtivfit elhelyezhesse, az ingatlanhoz tartoz6 tertilet gyommentesit6s66rt cser6be.
L6

Hatdridfl:

2015.

jillius

3L

Felelils : Stefiin Ldszl6 polgirme ster
Tdrdk Zsuzsanna jegtz6

Stefdn Liszl6 poleirmester elmondja, hogy a ,,Saj6kaza kozs6g szennyvizelvezet6s- 6s
tisilitfls" titrep KEOP l.2.0.tBll0-2010-0054 azonosit6 szitmi projekt keret6ben kieg6szit6 6pit6si
beruhaz6si feladatok (Vir6g utca 6s Szegfli utca szennyvizelvezet6s) ell6tSs6val kapcsolatban testtileti
dcint6st kell hozni. Felolvassa abatfirozatijavaslat szciveg6t, megk&dezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, a hatitrozati javaslattal kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzoff el. Megk6ri a k6pvisel6ket, n6v szerint szavazzanak, a
hatinozati javaslat j6vrihagy6s6val kapcsolatban, mivel kozbeszerz6st 6rint a drint6s.
(ndvszerinti szavazds jegyzdkdnyve I. szdmil melldklet)
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 7 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazatlal az alilbbihatitrozatothozza:

kapcsolatos diint6s meehozataldr6l

A

,,Saj6kaza kozs6g szewtyvizelvezet6s- 6s tisztit6s" tiLrrytt KEOP 1,.2.0.1B,110-2010-0054
azonosit6 szirmn projekt keret6ben l<regfiszitd 6pit6si beruh6z6si feladatok (Vir6g utca 6s
Szegfri utca szennyvizelvezet6s) ell6t6sa a FIDIC piros konyv szerint" tirglfi , a Kbt. 121. $
(1) bekezd6s a) pontja folytrin alkalmazartd6 bekezd6s a) pontja folytan alkalmazartd6 Kbt
hirdetm6ny n6lktili targyal6sos kozbeszeru6si eljrir6sban a BirSlo Bizottshg 2015. jrinius 11.
napj6n 12.00 6rakor tartott iil6s6r6l felvett bir6l6 bizotts6gi jegyzlkonyvben foglalt dont6si
javaslat alapjin a k6pvisel6-testlilet a krivetkez6 drint6st hozza:

1. A Kepvisel6-testtilet

megrlllapitja, hogy a KEVIEP Epit6ipari 6s Kereskedelmi Kft.
(4025 Debrecen, Sz6chenyi u. 46.) ajrinlattevci ajinlata megfelel a szerz6d6s
teljesft6s6hez snTks5ges alkalmass6gi krivetelm6nyeknek 6s az ajfunlattev6 nem 6ll a
ktzir6 okok hat6lya alatt, az ajinTattevd ajhnlata megfelel a dokument6ci6ban foglalt

kovetelm6nyeknek,azajinlattevlajinlata6rv6nyes.

2.

A Kepvisel6-testiilet megilllapitja, hogy az eljirds eredm6nyes.

3. A K6pvisel6{esttilet

meg6llapitja, hogy a legalacsonyabb dsszegii 6rv6nyes ajitnlatot a
KEVIEP Epit6ipari 6s Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Sz6chenyi u. 46.)
ajrinlattev6 nyfijtotta be, 25 640 956 Ft egyrisszegii nett6 ajinlati itnal, ezilltal a fenti
aj 6nlattev6 az eljirds nyertese.

4. A Kdpvisel6-testtilet

meg6llapitja, hogy tekintettel az eljdrilsjelleg6re, a nyertest kdvet6
aj rlnlattev6 nem keriil feltiintet6sre.

5. A K6pvisel6testrilet az osszegez6s

tew ezetet elfo gadj a.

Hatririd6: azorral
Felel6s : Stefrin Ldszl6 polgilrmester
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Stefin Liszl6 poleirmester elmondja, dont6st kell hozni abban is, hogy az

iskola

benthilzdsra felvett 48 milli6 forintnak mi legyen a sorsa. Az ezzel kapcsolatos szerz6d6st
m6jus 22. napjhnkcitritt6k meg.

TiiriikZsuzsanna iewz6 hozzhsz6I,jelenleg 22milli6 forint 5rkezettmegaz rinkormrinyzat
szlmISjtuapilIy{zatokb6l.

Stefin Lriszl6 poleirmester elmondja, szak6rt6ket szeretne felk6rni, aki fel tudn6 m6rni,

milyen berendez6sekre, konyhai eszkozokre lesz sziiks6g az iskola fj konyh6j iiltoz. Kfi. a
testiilet hozzfijixulils6t 6s az ehhez sztiks6ges krilts6gek biztosit6s6t. Megk6rdezi, varr-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, az illtalinos iskola fj konyh6jiinak berendez1s5hez
szaklrto bevon6s6val 6s elthez sztiks6ges kolts6gek biztosit6s6val kapcsolatban?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanak,azelhangzott javaslattalkapcsolatban.
Meg6llapitja, aszavazdskor 7 fti k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 7 igen egyhangu szavazattal az alilbbihatirozatothozza'.

bevonisir6l

6s az ehhez sziiks6ges

kiilts6eek biztosit6srflr6l

Saj6kaza K<izs6g Onkormanyzatanak K6pvisel6-testtilete az 6ltalinos iskola6piil6
konyh6jrihoz sztiks6ges konyhai eszktizrik, berendez6sek felm6r6s6hez szak6rt6 bevon6sa
mellett drint.
Felk6ri a polgilrmestert, hogy a sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.
A felmeriil6 kolts6geket a krilts6gvet6sben biztositja, az el6irinyzat m6dositds6t a
k6sribbiekb en v egzi eI.
Hatdrid6:
Felel6s : Steflln LhszI6 polgdrmester

Stefin Liszk6 polstrmester ism6t megkerdezi, hogy az iskolai beruhindshoz felvett
likvidhitellel mi legyen?

Tiiriik

Zsuzsanna ieryz6 javasolja, v6rjanak

a d<int6ssel, amig a kast6ly felfjit6sa

megval6sul

Stefin Ldszl6 poledrmester igeretet tesz, hogy a pontos kolts6gekrcil
takar6ksz<ivetkezetn6l 6rdekl6dni fog.

Thjlkoztatja

a

k6pvisel6-testtiletet

a

a

Saj6vrilgye Takar6kszdvetet 6Ltal megktildtitt

ktilddttgfil6si hatiiroz atr6l,

a hatfu ozatok sz<iveg6t felolvassa.
Elmondja, Als6zsolca Varos Polgiirmesteftt1l kapott egy tilj6koztat6st a ,,Saj6 vize osszektit"
elnevez6sii Saj6 menti telepiil6sek talilIkoz6jival kapcsoltban.

S6rossv Sdndor bizottsiei kiiltas elmondja, az rij orvosi rendel6 nagyon j6 stilusban
6pii1t, gratul6l a testiiletnek. A bek<it6 rit melletti fasort gondozni kellene, anary gaztlevhgni
6s a kiszilradt fAk p6tl6srlra lenne sztiks6g.

ifi.

Dr.

Czenke

Antal telepilldsi kepviself tdvozik az iildsterembdl

Steffn Liszl6 polefrmester villaszol, kriszoni az elismer6st. A tervez1t nen 6 villasztolta,
de val6ban nagyon j6l sikertilt abenhinds. A fasorral kapcsolatban mar sokszor telefonalt a
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kozifikezel1hoz, szerinte miir lejrlrt a phlyinathoz tartoz6 ut6gondoz6si
kozmunk6s itt van, de nem vdgJin< le a frik koztil a gazt.

id6. A

sok

ifi

Sdrossy Sdndor, Vdradi Mdrton ds Lakntos Gdbor Hegedfrs Gdbor intdzmdnyvezetd ds
Bakas Lehelnd mb. intdzmdnyvezetd tdvozik az iildsterembfil

Stefin Ldszl6 polefmester Megk6rdezi,' van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megilllapitja, tov6bbi k6rd6s, inditvrlny
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a k6pvisel6 - testtilet nllt iil6s6t bezirla 6s zirt
iil6st rendel el.

Kmf.

t9

