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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Sajóhídvég Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 26-án, az 
Önkormányzat tanácskozó termében (3576. Rákóczi u. 37.) du. 16 órától megtartott NYÍLT 
üléséről 
 
Jelen vannak:  Takács Győző polgármester 
                          Csillik Istvánnné alpolgármester-asszony 
                          Balogh Zoltánné képviselő 
                          Mihály Imre képviselő 
                          Osvárth Pálné képviselő 
                          Ördög Sándorné képviselő 
 
 
Igazoltan távol: Benes József Csabáné képviselő 
 
 
 
Meghívott:  Balog János Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
                     
Balog János az ülésen nem jelent meg.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Sinai Bertalanné jegyző. 
 
Takács Győző polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, Benes József Csabáné betegség miatt igazoltan távol van. A meghívóban szereplő 
napirendeket változtatás nélkül elfogadásra javasolta.  
A képviselők 6 igen szavazattal a javasolt napirendet az alábbiak szerint elfogadták. 
 
Elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

 
2. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
3. Óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 
Írásbeli előterjesztés 

 
4. Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 

Előterjesztő: polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
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Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről 
 

Szóbeli előterjesztés 

 
Takács Győző polgármester 
 
A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban adott számot: 
 

- 14/2014. határozattal a fogszakorvosi feladat-ellátási szerződésről döntött az önkormányzat, 
melyet megkötött, a képviselő-testület felhatalmazásával aláírásra került. 

- 15/2014., 16/2014. határozatokkal a választási szervek tagjainak megbízására került sor. A 
bizottságok tagjai az esküt letették. 

- 17/2014. határozattal a Kormányhivatal törvényességi felhívására válaszolt a testület, egyben 
kérte a határidő meghosszabbítását. 

- 18/2014. határozattal a hulladékgyűjtő edények megvásárlása tárgyában született döntés, 
melyet továbbított az AVE Kft. részére. 

- 19/2014. határozattal elfogadta a testület a Közös Önkormányzati Hivatal Etikai kódexét, melyet 
a köztisztviselők megismertek, ezt aláírásukkal igazolták. 

- 20/2014. határozattal módosításra került a közös hivatal 2013. évi költségvetése. 
- 21/2014. határozattal elfogadta a testület az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, mely 

a honlapon közzétételre került. 
 
A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban tájékoztatta a képviselőket: 
 

- Március 3-án LEADER közgyűlésen vett részt Mezőcsáton, ahol újraszerveződött az egyesület. 
- Március 10-én MKTT ülésén vett részt, ahol arról tájékoztatták lehet, hogy a Start közmunka 

járdaépítési programja kimarad az idei támogatásból, csak a járdalap készítést támogatják. 
Felszólalásában tiltakozott a dologi kiadások lecsökkentése miatt. A társulás tagjai a dologi 
támogatások csökkentése miatt a Belügyminiszterhez fordultak. 

- Március 14-én szép, színvonalas műsorral készült az iskola nemzeti ünnepünk alkalmából. 
- Március 19-én a szennyvíz-csatorna rendszer korszerűsítésére elnyert KEOP pályázat 

ünnepélyes megnyitóján vett részt a megyeháza dísztermében. 
- A kavicsbánya újraindítása miatt március 19-re meghirdetett közmeghallgatás elmaradt. A 

szállítási útvonal változása miatt új eljárást indított a Környezetvédelmi Felügyelőség, bevonva 
a szállítással érintett önkormányzatokat is. 

- Közfoglalkoztatás keretében folytatódik a Táncsics utca járdaépítése. A múzeum kertben 
elvetették a burgonyát és a hagymát, a borsó már szépen sorzik. Az üvegházban kiültetésre 
készek a káposztaféle palánták, kikeltek a paradicsom- év virágmagok. A férfiak brigádja a 
Hernád-parti részeket takarítják, valamint a rekultivált szeméttelep melletti elgazosodott részt 
tisztítják. Sajnos a takarítások során sok szemét is a felszínre került, melyet újabb 
környezetvédelmi pályázat keretében kellene elszállítani a jövőben. 

- A napközi felújítására benyújtott pályázat sajnos nem nyert. 
- A hivatalban folynak az országgyűlési választás előkészületei, sok plussz munkát adva a 

köztisztviselőknek. Kampánygyűléseket eddig nem kezdeményeztek a pártok Sajóhídvégen. 
 
A képviselők a polgármester tájékoztatását tudomásul vették. 

 
 

2. Napirend tárgyalása 
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Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata 
 

Írásbeli előterjesztés, mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 

 
Takács Győző polgármester 
 
Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, melyhez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy 
2014-ben sajnos nem lesz szükség közbeszerzésre, mivel a BM-hez benyújtott étkező felújítási 
pályázat nem nyert, az óvoda felújítás pedig nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, az írásbeli 
döntéstervezetet változatlan formában elfogadásra javasolta. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testüeltének 
22/2014. (III.26.) határozata 
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sajóhídvég Község 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
A Képviselő-testület a módosított – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 
Közbeszerzési Szabályzatot a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A módosított Közbeszerzési Szabályzat 2014. április 1-jén lép hatályba, 
rendelkezéseit az ezt követően felmerült közbeszerzések esetén kell alkalmazni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: jegyző 

 

3. Napirend tárgyalása 
 

Óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározása 
 

Írásbeli előterjesztés, mely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 

 
Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, mellyel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel, 
javaslat nem volt. 
 
Takács Győző polgármester a döntési javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra 
javasolta. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
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Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testület 
23/2014.(III.26.) határozata 
az óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 

Sajóhídvég Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sajóhídvégi Rákóczi 
Julianna Óvoda 2014/2015-ös nevelési évére vonatkozóan az intézményben a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban határozza 
meg: 

1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Sajóhídvég község közigazgatási területe. 

2. Az indítható óvodai csoportok száma: Alapító Okiratban foglaltak szerint. 

3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben 
személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt 
dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az 
óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 

4. Az óvodai jelentkezés időpontja:  
2014. május 5-én (hétfő)  8.00-15.00 óráig 
2014. május 6--én (kedd)  8.00-15.00 óráig 

                        2014. május 7-án (szerda)                  8.00-15.00 óráig 

5. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig naponta 630-
1700. Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama: 2014. július 1-től augusztus 20-
ig. 
 
A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014/2015. nevelési évre szóló óvodai 
beíratási felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.  

Határidő: azonnal, illetve a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az óvodai 
beiratkozás időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

4. Napirend tárgyalása 
 

Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
 

Írásbeli előterjesztés, mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 

 
a) Szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 
 
Takács Győző polgármester 
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Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, melyből kitűnik, hogy elég magas a konyhai 
kapacitáskihasználtság Sajóhídvégen. Ennek köszönhetően a szociális étkeztetéshez biztosított 
önkormányzati támogatás mérsékelhető, és még így sem kell több térítési díjat fizetni, mint az előző 
években, sőt az utolsó kategóriában 25 Ft-os csökkenés lesz. 
 
Mihály Imre képviselő 
 
Megítélése szerint a táblázatban foglalt térítési díjak reálisak, nagyon kevés olyan település van, ahol 
annyiba kerülne a szociális étkezés, mint Sajóhídvégen. 
A rendelettervezetet változtatás nélkül elfogadásra javasolta. 
 
A javaslattal egyetértettek a képviselők és az alábbi rendeletet alkották: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete  

az intézményi térítési díjakról szóló 10/2011. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdésében, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §  és 147. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A 10/2011. (IV.30.) önkormányzati rendelet  1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 
 
2. §. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba és április 2-án hatályát veszti. 
 

1. melléklet a 4/2014. (III.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Szociális étkezők intézményi térítési díja 

    

    

  Egy főre jutó jövedelem a 

Megnevezés nyugdíjminimum százalékában 

  0-150 % 150-300 % 300% 
  között (Ft) között (Ft) felett (Ft) 

Egy étkeztetettre jutó 
önköltség fő/év 

121 886 121 886 121 886 

Normatíva összege  fő/év 55 360 55 360 55 360 

Számított intézményi 
térítési díj fő/év  

66 526 66 526 66 526 
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1 étkezési adagra jutó 
intézményi térítési díj 

265 265 265 

(29/1993.(II.17.) Korm. 
rendelet 3.§ (4) bekezdése 
alapján kerekítve) 

265 265 265 

Kedvezmény mértéke· 20% 10% 0% 

Kedvezménnyel 
csökkentett intézményi 
térítési díj 

212 239 265 

Megállapított 
intézményi térítési díj 

Ft/nap·· (29/1993.(II.17.) 

Korm. rendelet 3.§. (4) 
bekezdése alapján kerekítve) 

210 240 265 

· Egy étkezési adagra jutó intézményi térítési díj összegének %-ában 

·· ÁFA-t nem tartalmaz 

 
 
b) Egyéb indítványok, észrevételek, javaslatok 
 
Takács Győző polgármester 
 
Ismertette a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Sajóhídvég, Zrínyi Miklós utca 76 hrsz-ú, 
valamint a Sajóhídvég, Petőfi-Kossuth utca 360 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, a „Köröm és térsége 
szennyvízelvezés és tisztítása projekt”  szaghatás kezelésnek ( B-III. jelű átemelő nyomóvezeték 
fogadóaknája és Sh-II jelű átemelő) céljából benyújtott közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét. 
 
Javasolta a közútkezelői hozzájárulás megadását. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2014.(III.26.)határozata 
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges útkezelői 
hozzájárulásról 

 
Saóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kristály Tervező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelmére, a Sajóhídvég, Zrínyi Miklós utca 76 
hrsz-ú, valamint a Sajóhídvég, Petőfi-Kossuth utca 360 hrsz-ú ingatlanokra a „Köröm 
és térsége szennyvízelvezés és tisztítása projekt”  szaghatás kezelésnek ( B-III. jelű 
átemelő nyomóvezeték fogadóaknája és Sh-II jelű átemelő) céljából a közútkezelői 
hozzájárulást, mint a közút kezelője megadja.  
 
A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. 
I. törvény 36. § (1) bekezdés alapján adta ki.  
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A közútkezelői hatáskört a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 
1988. I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Takács Győző polgármester 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Rákóczi Szövetség egy beszámolót küldött az elmúlt évi 
tevékenységéről, melyről a képviselők részletesen is tájékozódhatnak és elolvashatják a polgármesteri 
irodában. 
A Szövetség megköszönte továbbá az elmúlt évben megszavazott támogatást, melyet az idén is 
köszönettel elfogad, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt. 
 
Javasolta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 10.000,- Ft egyszeri összegű támogatás megítélésről 
döntsön a testület, melyet a Beiratkozási Ösztöndíj Program keretében a tanulók támogatására 
szeretnének felhasználni. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal és az alábbiak szerint határoztak: 
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 

Igen szavazat: 6 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2013. (III.26.) határozata 
a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Programjának” támogatásáról 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Programját” egyszeri 10.000,- Ft 
összeggel támogatja. A támogatás összegét a Szövetség bármely régió vagy 
település iskolájában tanuló támogatására felhasználhatja. 
 
Felkéri a gazdálkodási előadót, hogy fenti összeget a Rákóczi Szövetség OTP 
Banknál vezetett 11705008-20488172 számú számlájára utalja át. 
 
Felelős: polgármester, gazdálkodási előadó 
Határidő: 2014. április 30. 
 

Takács Győző polgármester 
 

Tájékoztatta a képviselők arról, hogy a Táncsics utca elején – közfoglalkoztatás keretében – végzett 
járdaépítés hamarosan elér az Ady E. utca elejéig, ahol egyelőre megáll a munka. Sajnos még nem 
lehet tudni, hogy a kistérségtől kap-e az önkormányzat eszközre, anyagra támogatást, hogy tovább 
lehessen folytatni a megkezdett munkát. 
Sajóhídvég községben április 14-én lomtalanítás lesz, melyről szórólapok, plakátok útján értesülnek a 
lakosok. 
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Osvárth Pálné képviselő 
 
Kérdése volt, hogy az óvodában közfoglalkozatás keretében dolgozó dajkák szerződése meddig szól, 
van-e lehetőség arra, hogy a nevelési év végéig maradjanak, hiszen a gyerekek már nagyon 
hozzászoktak ezekhez az emberekhez. 
 
Takács Győző polgármester 
 
Elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak szerződése április végéig tart. Sajnos nem tudott választ adni 
arra, lesz-e lehetőség a továbbfoglalkoztatásra. Ígéretet tett, hogy az illetékes munkaügyi központtal 
felveszi a kapcsolatot és megkeresi annak lehetőségét, hogy az érintettek legalább a nevelési év végéig 
maradjanak. 
 
Osvárth Pálné képviselő 
 
További kérdése volt, hogy az AVE a képviselő-testület hulladékgyűjtő edényzet megvásárlásával 
kapcsolatban hozott döntésére reagált-e? 
Jelezte továbbá, hogy a Rákóczi úton lévő egyik lakás rendkívül elhanyagolt, a tulajdonosa nem 
foglalkozik annak rendbe tételével. Az ingatlanon a tavasz közeledtével az allergén növények 
hamarosan elburjánzanak, mely nem tesz jót a szomszédban élő gyermekeknek. Kérte az 
önkormányzat intézkedését. 
 
Takács Győző polgármester 
 
Válaszul elmondta, hogy az AVE részére egy kísérőlevéllel megküldte a testület döntését, melyre még 
nem reagáltak. 
 
A másik felvetésre közölte, hogy a felszólítást ki fogja küldeni jegyző asszony az ingatlan 
tulajdonosának. Amennyiben nem tesz eleget kötelezettségének a jegyző megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Ördög Sándorné képviselő 
 
Kérdése volt, hogy hol tart a háziorvosi szolgálat ügye? 
 
Takács Győző polgármester 
 
Ismertette az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosának levelét, melyben közlik, hogy dr. Lengyel András 
háziorvos a háziorvosi tevékenység végzésére „véglegesen alkalmatlan” minősítést kapott. Nem tudtak 
azonban állást foglalni, hogy ebben az esetben mi a következő lépés, ezért megkérték a jogászokat, 
hogy az üggyel kapcsolatban nyújtsanak segítséget az önkormányzatnak. A fejleményekről a következő 
ülésen beszámol majd a testületnek. 
 
Osvárth Pálné képviselő 
 
A témánál maradva elmondta, hogy a helyettes háziorvos az iskolai hiányzásokkal kapcsolatban a 
napokban minősíthetetlen hangnemben beszélt az iskola igazgatójával, melyet a váróban lévő betegek 
is hallhattak. Mindenki elégedetlen a helyettes orvossal, nagyon jó lenne, ha végre történne már valami 
változás. 
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