JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sály Közsé9 önkormányza:uának Képviselő-testület,e 2015. április
én 9,00 órai kezdettel tartott üléséről.
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Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaEának tanácskozó terme.
Je]_en vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas ZoILán, H6cza Jőzsef, Szabó Valéria, Vetró Márta

képviselők.

Meqhivottak: Dr. Molnár Sándor )eqyző, Dr. Fegyveres Balázs aljegyző.
tvIeghívottak, akik jelen volEak az ü]-ésen:
Or. tlotnár Sándor jegyző, Dr. Fegyveres Balázs aljegyző.

Fekete ,Jánosné polgármester: köszöntötte a testüIet tagjait.
Megaíiapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyította.

Dr. Fegyveres Balázs aljeqyzőL kérte fe]_.

Jegyzőkönyvvezetőnek:

A jegyzőkönyv elkészítéséértDr. Molnár Sándor jeqyző megbízásábÓ1 Dr.
Fegyveres Balázs aljeqyző a fe]-e]-ős.
Jegyzőkönyvhitelesitőknek:
fel .

Farkas ZoLEáa és HÓcza ,JÓzsef képviselŐt kérte

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a rnegtárgyalásra kerülő javasolt

napirendet.

.rAvAsoLTNAPIREND
,]_./ Je]-entés a

tejárt határidejű testületi

végrehaj tásáró1

határozatok

.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

2./ 2014. évi működési és fejlesztési célúgazdá]-kodás
megtárgya]-ása,

j

óváhagyása.

Előadó: Dr. Feg)rveres Balázs jegyző.

3./ Beszámoló a Mezőkövesd-i Kistérségi Szociális és GyermekjóIéti
Szolgálat 201-4. évi munkájáről.
Előadó: Mezőkövesdi Kistérségi Gyermekjóléti és

Családsegítő Szolgálat
4.

/ Indíxványok, javaslatok.

Fekete ,Jánosné polgármester: kérte a képvise]-ő-testú]-etet, hogy fogadj ák
jegyzőkönyvvezető. jegyzőkönyvhitelesítők
e1 a napirendi javaslatot,
javaslatot.
személyére tett

Szabó Va]_éria képvise]ő: javasolta, hogy az ügyrendi-gazdasági bizottság
beadványát tárgyalják külön napirendi pontként.

Fekete Jánosné polgármester: az índítványok, javaslatok napirend keretében
tervezte tárgyalni az ügyrendi- gazdasági bizottság beadványát, de
feltüntethetik kü]-ón napirendi pontként az indítványok, javaslatok napirend
keretében is.
A képvise]_ő-tesEület egyhangúlag elfogadta a
napirendet, va]-amint a jeqyzőkönyvvezető és
jegyzókönyvhitelesítők személyéretett
j avaslatot .
Elfogadásra került napirendí pontok:

1./ Jelentés a J-ejárt határidejú testü]-eti határozatok
végrehaj tásáró]-

.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

2./ 2014. évi működési és fej]_esztési célúgazdá]_kodás
megtárgyalása,

j

óváhagyása.

Efőadó: Dr. Fegyveres Ba]_ázs jegyző.

3./

Beszámo]_ó

a Mezőkövesd-i Kistérségi Szociális és GyermekjóléEi

Szolgálat, 20L4. évi munkájárőL.

.

Előadó: Mezőkövesdi Kistérségi Gyermekjóléti és

Családsegítő Szolgálat
4.

/ índíEványok, javaslatok:
Ügyrendi-gazdasági bízotEsá9 beadványának megtárgyalása.

NAPIREND ri{neyer.l{,se

Fekete ,Jánosné polgármester: az írásos jeJ_entést a képviselők kézhez
kapták. A kérdéseke]-Őtt kiegészítéskéntelmondja, hogy a testüJ_et döntése
szerint a 35/201,5. határozat alapján a térítési díj tartozás rendezésre
kerÜlt, a maradvánY összeg visszafizetése a kére]-mező részére folyamatban
van/ ugYanÍgY a kifizetett ebéd kiszá]-]_ítása is. Ez még idő hiányában nem
rendeződött, de folyamatban van.
Szabó Valéria képviseló: míértrendkívüli települési támogatásként szerepe1
a határozatban a támogatás?

Fekete Jánosné Polgármester: a törvény így szabályozza, ilyen címszó alatt
tudták támogat,ní, ez a megnevezése a t,ámogaE,áSí formának.

A képviselő-testület '7 fő képviseló jelenlétében, 1 fő igen, 0 nem
szavazatLal, 0 tart,Ózkodássa1 elfogadta a 1ej árt határidejű testületi
határozatokró]- sz6lő jelentést.

SáJ.y Köz sé9 Önkormányzata KépviseJ-ő-testüJ-etének
42/2Ot5.

/IY.29./sz. önkora,ányzaEí h a L á r o z a L:

Tárgy: .Te]_entés a 1ejárt határidejű testületi

végrehaj tásáró1

határozatok

.

A képvisefő-testüleL 1 fő képviselő jelenlétében, 7 igen.
0 nem szavazatLal elfogadta a 1ejárt határidejú testü]_eti
határozatok végrehajtásáról szőlő jelentést.
2./ 2014. évi működési és fejlesztési célúgazdá]-kodás
megtárgyalása, jóváhagyása.
Előadó: Dr. Fegyveres Ba]_ázs jegyző.

Dr. Fegyveres Balázs a]-j egyző: e]_sőként kérte. hogy az előirányzat
módosítás tárgyában a megküldött rendeletet fogadja el a testület. A 2ot4.
évi költségvetés a központi e]-őirányzatokkaI, óvodapedagógus bérfejlesztés,
továbbá a fej lesztés területén a beruházásokkal kapcsolatosan módosultak az
eJ.őírányzatok.
A képviselő-testület 1 fő képviselő jelenJ-étében7 fő igen, 0 nem
szavazaEEal, 0 tartózkodással a 2oL4. évi költségvetésrő]_ szőIő
önkormányzati rendelet módosítását elfogadta
:

SáJ-y Község Önkornányzata

Képviselő-testületének

7/2015. (IV.29. ) önkorrnányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi kö]_tségvetésérőI szőIó
1,/201-4. (TT.6.) önkormányzati rende]-et módosításáról.
A rende]_etet a képviselő-testület 7 fő képviselő
jelenlétében7 igen, 0 nem szavazattal, O
t,artózkodássa1 eJ_fogadta.

Fekete Jánosné polgármester: a képvise]-ő-testüleE elé terjesztetLe a 2oL4.
évi pénzÜgyi terv végrehajtásáró]- sz6t6 beszámolót, rendelet-tervezetet,
melYet már elŐzŐJ-eg a képviselók e]-ektronikusan, illetőleg vo]_t aki papiros
formában is megkapta.

Dr. Fegyveres Balázs aljegyző: a polgármester beterjeszti a képvíselőtestÜ]-etnek a 20L4. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szőIő beszámolót,
melYet a képviselŐ-testület megtárgyal, s május 3]_-éi9 meghozza rend,eletét.
Részletesen Ísmertette a 20I4. évi bevételeket, önkormányzatok nűködési
t,ámogatását, kÖzneve]-ési fe]-adatok, szociális
feladatok támogatását,
kiegészítő támogatást, a központosított előirányzatokat. egyéb működési
célútámogatást.
A bevéte]-ek részletezése után rátért a kiadások ismertet,ésére,külön a
műkÖdési: konyha működtetése, gyermekétkeztetés,közvilágítás,
védőnői
szol9álat, szociális
étkezetésen ke]-etkezett kiadások. idősek nappaJ_i
ellátása, szociális eIlátások, közfoglalkoztatás. közművelődési feladatok
kiadásai. KÚlÖn részletesen kitért a fej]_esztési cé]_úkiadásokra.

Napelemes rendszerek kiépítése, íKSZT- beruházás befejezése, óvoda
energetikai korszerűsítése. gépjárműpark bővitése.

A bevéte]-ek és kiadások mélyreható, rész]-etes ismertetését követően
polqármester átadta a szót a képvise]-ő-testüIetnek.

a

Farkas Zo]_tán képvisefő: a napkollektorok nem fedezik teljes mértékbenaz

áramfelhas ználást

?

Dr. Feqyveres Ba]_ázs a]jegyző: jelenleg mé9 kb. 50 8-os mértékben váIt
érezhetővé az áramszámlán az energia megtakarítás.
Fekete Jánosé polgármester: 2074. évben történtek a fejlesztések, melyre
vonatkozóan még 100 8-os mértékbennem tudnak informácíót adni az energiamegtakarításról. Azonban az biztos, hogy jeJ-entős költségcsökkentést fog
eredményezni az energiaszám]-án. Ez már érezhető az isko]_ai oktatási
intézményben,s ugyanígy érezhető lesz az óvodai intézményben is. A
beruházások hasznosak voltak.
Szabó Vaféria képvise]-ő: a napkollektoros beruházások feleslegesek voltak,
ha olyan kevés a megtakarítás.

Az értékpapir megtakarításokró]_ kér bővebb információt, mennyi a jelenleg
meglévő értékpapír,s miért kerü]-t e]-adásra olyan nagy mértékben.hová ]_ett
fe]-haszná]-va? A gázrészvények eladásakor már értékpapírba fektették a
megtakarítást, míértcsökkent ilyen mértékben.
Kékediné Dósa Csil]a
könvve]_ő:
a pályázat,i pénzösszegeket, annak
felhasználásáig mindig értékpapírbafektetik, nyilván, hogy csökken az
, ért,ékpapírbafektetett
megtakarítás, s a beruházások önerejét viszont
mindig a megtakarításból fedezték. rrelenleg kb. 34. ooo e Ft-nyí
érLékpapírralrendelkeznek.
Fekete ,fánosné polgármester:

az

értékpapír megtakarítás alapja

a

gázrészvények eladásából származó bevétel volt. Ahhoz mindig befektették
azon Összegeket, amelyek pár hónapig is megtakaríthatók voltak, de a
Lényleges Lartalék csak az volt, amelyet a 2009-es önerős beruházásokig
tartottak szinte sértet]-enü]_. Akkor a ravata]-oző felűjítása, LűzolLőszertár
felÚj Ítása, kastély- és tornatermes iskola tetőszerkezete a tartalék
összegébŐ] kerü-]_t megvalósításra. S azóta a t,artalékból kerül biztosításra
valamennyi fejleszt,és önereje.

Emődi Sándor képvise]_ő: kért,e,
könyrrvizsgálói jelentés is.

hogy kerüljön

majd testület

elé

a

Vetró Márta képviselő: a közműve]-ődési felad,aton keletkezett kiadásokat
szeretné rész]-etesen megismerni. Mit takar a 3069 e Ft,? Kérdésevolt mé9,
hogy a rendőrségi bírságtartozások behajtása hogyan történik?
KékedinéDÓsa Csi]-]_a könyvelő: a kiadást az 5.a. táblázatban kel]_ nézni.
AzL, hogy pontosan milyen tételekbő]- tevődik össze a közművetődési feladat
kiadása nem tudja megmondani, azonban a tájház, múvelőd,ési ház,

zertár szolgáltatási
díjai ott kerülnek elszámolásra,
idősek napi rendezvény, fellépők díjai. stb.

tűzo]-tós

továbbá

Dr. Feqyveres Ba]-ázs aljeg]zző: az önkormányzati adóhatóság jár eI a
bírságtartozások behajtása E,árgyában, van igazgatásrendészeti és egyéb

pénzügyí bírságok behajtása, egyes bírságok helyben maradnak, azonban
szabálysértési bírságtartozások behajtás után tovább utalandók.

a

Dr. Mo]_nár Sándor jegyző: egyes bírságtartozásoknáL az önkormányzat jár,
azonban vannak esetek, amikor a NAV jár el.
Szabó Va]_éria képvisefő: a gépjárműadó befizetési morá1 egyre romlik.

a

6. ooo e Ft tervezeEt bevéte]- helyetts mindössze 3.4]-0 e Ft került
befizetésre. A hátra]_ékosokkal szigorúan e]- kellene járni, be kell hajtani
a kínt]_évőséget.A következő testü]-etí ü]_ésre kérte, hogy kimutatást
kaphassanak arróf, hogy kik azok, aki tartoznak.

Dr. Molnár Sándor jegyző: a sépjárműadó egy része marad az önkormányzat
bevéEe]_e. (60 ? központsi költségvetés, 40 t önkormányzati.) Az ad6zás
rendjérő1 szőLó törvényben szerepel az adótitok, melyet be ke]-]- tartani.
Vannak olyan adatok, amelyeket még a polgármester és a )egyző sem ísmerhet
meg, összefoglalóan egyet tudomásul kel1 venni, hogy a tartozások
egyösszegben megismerhetők. azonban a névszerinti köz]-ésre nincs mód.
Szabó Valéria képvise]_ő: a NAV ís kiírja,

közzéEeszí a hátrá].ékosokat.

Kérdésevolt, továbbá, hogy mit takar az 1.625 e Ft-os áramdíjr

Dr. Mofnár Sándor jegyző: az Art. szerint a jegyző dönthet úgy, hogy a
hátrálékosok nevét nyilvánosságra hozza. Ez csak e9y 1ehetőség, alaposan
vé9i9 kell gondolní, hogy milyen körben és milyen adónemekre vonatkozóan
hozza meg ezt a döntést.
Fekete Jánosné polgármester: a térfigyelő kamera-rendszer kíépítéseután
,pár hónapig irreá]-isan magas bérleti díjat számlázoEE ki az ÉtqÁsz az
oszlopok bér]-etérevonatkozóan, emlékezete szerint 1.200 e Ft/hő összegben.
Hosszas folyamat uEán, az orszá99yűlési képviselő segitsé9éve1sikerült
rendezní az ÉUÁSZ-szal a bérleti díjat, de igy is jelentős az ÉrvÁsz
oszJ_opokért fizetendő bérletí dij éves szinten. A jövőben a kamera-rendszer
bővitésénélerre figyelemmel ke]-]- 1enni, s miné.]- kevesebb oszlopot igénybe
venni, illetőleg meg ke]-]- keresni a megoldást, hogy ne kerljen egyáltalán
oszlopot bérelni a kamerák kihelyezéséhez. Jelenleg a bérelt oszlopokérE az
ÉIUÁSZ-nar bérleti díjat és üzemeltetési díjat fizet az önkormárrlzaE.
Farkas ZoILán képvise]_ő: megoldás fenne az is, ha magánlakásokra
engedélyeznéka kamerák felszerelését, a bérletí díj és az áramdíj

megspórolhat,ó lenne.

A 2OL4. éví gazdáIkodássa]. kapcsolatban a véleménye,hogy elégedett,
adóssá9á1lománya az önkormányzatnak nincs, a rnűködés megfelelő, a
gazdálkodás jő.
Dr. Molnár Sándor jegyző: Farkas Zo]-tán képviselő javasJ-atára válaszában
elmondja, hogy sor kerülhet rá, a tulajdonos trozzájárulásával.
Vetró Márta képviselő: véleménye is, hogy a jövőben az ÉtuÁsz-t me]_]_őzni
kef] a kamera elhelyezéseknél, s a kamerák működtetését is 1ehetne
napelemmel táplálni.
Kérdésevolt, hogy a gépjárműadó bevételt mire haszná]-hatják fe1?
Szabó Vaféria képvise]_ő: a sályi út mikor kerüI felújításral

Fekete .Tánosné po]-gármester: a sályi bekötőút feJ-ú;ítását már évekkef
ezelőlt megígérték.Nagyon várják a felújítást, remé]-hetőleg a közetjövőben
EU-s forrásból megvalósítható 1esz a fej lesztés.
A saját bevéte]eket még jelenleg szabadon használhatják fe1, Tnformációi
lesz
szerint azonban olyan szabá\yozás kerüf bevezetésre, amelyben meg mire
határozva, hogy a saját bevételek, mint iparűzési adó, stb,
használhatók majd fel.
A képviselő_testület a 2ot4. évi pénzügyi terv végrehajtásáróI szőlő
előterjesztést me9tárgyalta. melyet egyhangúla9 effogadott, s ezzel
egyidejűleg elfogadta a zárszámadást, a 201-4, évi pénzügyi terv
végrehajtásáró]- szőlő rendeletet
Sály Község Önkormányzata Képviselő-testütetének
:

8/2015. (IV.29. ) önkornányzati rendelete

a 2OL4. évi pénzügyi terv végrehajtásáról,
A rendeletet a képviselő-testület 7 fő képviselő
jelenlétében7 fő lgen, 0 nem szavazaEEal, 0
tartózkodással elfogadta.
(A rendelet a jegyzőkönyv mel]-ékletétképezi,)

Fekete ,Jánosné polgármester: a kérte a képviselő-testületet, hogy e
napirendi pont keretében tárgyalják meg a Tibolddaróci KÖzós Önkormányzati
Hivata]_ 201_4. évi gazdálkodásáról sz6l6 beszámolót. Lz anyagot e_mai]en
megkapták.

Kérésevoft a )egyző úr fefé, hogy mivel így átfáthatatlan a beszámoló,
kerüljön megbontásra. hogy pontosan milyen összegú támogatást kapott sály,
a bérek, járulékok és egyéb költségek tekíntetében részletesen, s milyen
összeget Tibolddaróc. Ugyanígy a kiadásokat is kérte, hogy kerüIjenek
megbontásra. Nem bizalmat]_anságról van sz6, de így fognak tiszta képet
}áEni. Ezt mindenképpen kéri pótolni, megbontaní kÖzségenként mind a
bevételeket, mind a kiadásokat.
Kérdésevolt a jegyző űr felé, hogy mindezek pótlását követően, vagy most
fogadják e]_ a közös hivatal 2oL4. évi gazdálkodásárÓI szóló beszámotót.

Dr. Molnár Sándor jegyző: mivet az önkormányzat zárszámadása is elfogadásra
került, a mai nappa} kellene a közös hivatal zárszámadásáL is elfogadnÍ,
hiszen ez jelenleg a közös hivatal gazdálkodását tartalmazza egyÖsszegben.
Nincs településenként megbontva. Természetesen a kérésnek eleget téve
íntézkedni fog arra vonatkozóan, hogy kerüljön sor mind a bevétel, mínd a
kiadás vonatkozásában a községenkéntí megbontásra.
Ezt követően a képviselő-testület 7 fó képviselő jelenlétében 7 igen, 0 nem
szavazaEEa!, 0 tartózkodással elfogadta a közös önkormányzati hivatal 2014.
évi gazdálkodásáró1 szőlő beszámolóE azzal, hogy részletes kimutatás
készüljön a bevétel és kiadás tekíntetében a kózségenkénti bontásrÓl.

SáJ-y Köz sé9 Önkoruányzata képviselő-testületének
43/2OL5.

:

(IV. 29.) 3z. önkormányzati határozata:

Tárgy: Tibolddaróci Közös Önkormányzati HivaEaI 2014. évi

gazdálkodása.

Önkormányzatának képviselő-testülete
Község
Sá}y
megEárgyalta a Tibolddaróci Közös Önkormányzati HivaEa1
2OL4. éví gazd,álkodását, a pénzügyí Lerv végrehajtását.
A képviselő-testütet a Tibolddaróci Közös Önkormányzati
Hivata]- 2Ot4. évi gazdálkodását , a 20t4. éví pénzügyi terv
végrehajtását 7 igen, 0 nem szavazattal/ 0 tartózkodással
etfogadta, azzal, hogy részletes kimutatás készüljön a
bevétel és kiadás tekintetében a községenkéntí bontásróI.
3./ Beszámoló a Mezőkövesd-i ristérségi SzociáIis és Gyermekjólétí
Szolgálat 2014. évi munkájáről.
Előadó: Mezőkövesdi Kistérségi GyernrekjóJ-éti és

Családsegítő Szolgálat
Fekete ,Jánosné polgármester: a beszámolóL írásosan megkapták, kérte, hogy
e]-őbb a kérdéseiket.majd véleményeiket, hozzászó]-ásaikat tegyék meg.
Szabó Va]_éria képvise]_ő: véleménye szerint a társulás által biztosított 2
ügyféIfogadási nap a településen kevés, mivel nagyon sok a probléma, nem
tudják eflátni a feladatoL. Kérte, hogy itt Eöbb napot tÖItsenek, mert
szükséges,

Fekete .Tánosé polgármester: }egalább 3 napot itt kellene tölteniük,
problémákat fel tudják számolni a Iehetséges mértékben.

hogy a

SáJ.y Köz sé9 Önkornányzata KépviseJ-ő- testületének
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Tárgyz Beszárnoló a Mezőkövesd-í KístérségiGyermekjóréti
és Csa]_ádseqítő Szolgálat SáIy 2014. éví munkájárőL.

A képviseló-testület a Mezőkövesd-í Kistérségi
Gyermekjó]-éti és Csa]-ádsegítő SzolgáJ-at 20L4. éví
munkáj árőI szőló beszámolót megtárgyalta, s azt '7 fő
képviselő jetenlétében 7 igen, 0 nem
szavazattal-, 0 tartózkodássaI elfogadta.
A képviselő-tesEü]et megbízta a pofgármestert, hogy
kérelmezze a Többcélú Kistérségi TársulásnáI, hogy
lehetőség szerint a települési problémákra tekintettel az
eddigi 2napos ügyfélszolgálat, ellátás helyett legalább 3
napot biztosítsanak.
Felelős: Fekete,fánosné polgármester.

Határidő: azonnal és folyamatos.
4.

/ índiLványok, javaslat,ok:
Ügyrendi-gazdasági bizot,tság beadványának megtárgyalása.

Fekete ,Jánosné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy a napirendi
pontot az ügyrendi-gazdasá9i bizottsá9 beadványának megtárgya]-ásáva1
kezdjék, s javasolta, hogy azon pontról-pontra vitassák meg a javaslatokat.

4.1. Tdősek Klubja bezárása.
Fekete Jánosné polgármester: foglalkoztak már az idősek klubjának
megszüntetésével. A tesEület majd dönt, azonban véleménye,hogy el ke].]-ene
gondolkodní rajta, hogy esetleg ugyanúgy, mínt a hází segítség nyújtást
1ehetősé9 1esz átadni további működtetésre a kistérségi társulásnak. Akkor
az önkormányzatnak nem fesz vele semmilyen gondja és kíadása sem
keletkezhet. Vé]-eménye szerint ez lenne a 1egjobb megoldás.
Azonban a bezárására is, s a múködtetés átadására is
január 1-jétől tudnak sort keriteni.

A bezárássaf 3 álláshely szűnik
áLszervezésre kell, hogy kerüljön.

m€9,

csak következő év

s az étkeztetés megoldása is

,Jelenleg még a kiegészítő támogatás páIyázatán lehetőség van a plusz
kiadások ígénylésére.
Kérte, hogy adjanak véleménytaz idősek klubja további működtetésével
kapcsolatosan, azonban vá]-toztatásra csak 20!6. január r--jétől tudnak sort
keríteni. Végig kell gondolni és okos döntést hozni.
javaslata, hogy kerüljön bezárásra ez az
Farkas Tstván képviselő:
pedig
intézmény, dz épúletet
adják át a fíata]_ok részére, akik tudnák
hasznosan használní.
Szabó Valérj-a képvise]-ő: az idősek klubja nem tölti
be funkcióját, nem
funkcioná]-. Az idősek nem tö]-tik ott idejüket, a konyháról a meleg ebédet

leszállítják
és az intézményből kerül
funkciója nincs.

szétosztásra. Ezen kívü]_ több

Fekete .Tánosné polgármester: a fiatalság részéretöbb önkormányzaEi épütet
is felaján]-ásra került, így az íKSZT terem, tűzolEószertár, múvelődési ház,
egyik sem ke]-lett.

Dr. Mo]nár Sándor jegyző: az idősek klubja további működtetésének kérdését
át ke]-1 gondolnia a testü]-etnek, a működtetés tekintetében szükségessé vált
lépéseket,majd megtehetik. Természetesen az lenne a legjobb megoldás, ha
megmaradna, tovább működhetne, de nem képezne az ónkormányzat saját
költségvetésének kiadást

.

A képviselő-testület egyetértett az ügyrendí-gazdasági bizottsággal abban,
hogy e1 kell gondo]_kodníuk az idősek klubja további fennt,artásáról, azonban
vá]-toztatni csak 201-6. január 1-jétő] tudnak. Az év további részében
döntenek arrÓl, hogy bezárásra kerüljön-e az intézményvagy további
működtetésre átadják - ha lehetőség ]-esz rá - a kistérségi társulásnak.
4.2. ]dősek napi támogatás. 5.000 Ft/fő megszüntetése

nem javasolta az egyszeri támogatás
Fekete Jánosné pofqármester:
megvonását a 65. éven felüliektő]-. Az ehhez szükséges keret 1.500 e Ft
rende]_kezésre áfl, biztosítható a szociá]-is keretbő]-. Ezek az idősek ezen a
jogcímen támogaEoLEak az önkormányzaLEől, jólesik
nekik az egyszeri
támogatás, ne vonják meg tőlük ezL az összeget.
Vetró Márta képvise]_ő: javasolta, hogy az idősek napi rendezvény október 1jén az idősek világnapján kerüljön megtartásra. s ez független legyen az
adventi ünnepségtől. Ez csak az időseknek szóljon.
Fekete .Tánosné po]-gármester: az adventi időszakban tartott
tradíció, s a lakosság ís vágyik rá.

rendezvény már

A képvíselő-testület az idősek napja rendezvény tartása előtt
döntését majd az idősek napi t,ámogatásról.

hozza

meg

4.3. 65. éven felüIiek ingyenes szemétszállításának megszüntetése,
szemétszállítás áEa}akítása/ maErícás rendszer bevezetése.
Fekete Jánosné po]qármester:
az április
27 -én meghozott szociá]-is
rendeletben már megszünteEésre került a 65. éven felüliek
ingyenes
szemétszállítása .
A matricás rendszer bevezetésétmár évekke]_ eze]_őtt is tervezték, amikor a
szoJ-gáJ-tató javaslatát és tájékoztatóját kérték erre vonatkozólag. Akkor
tájékoztatásE kaptak arról, hogy a matricás rendszer bevezetéséve1az
egyszeri szállítás díja várhatólag növekszik.

Vetró Márta képvíselő:
,ídőseknek ez kedvezőbb.

javasolta,

hogy matricás rendszer legyen, az

Szabó Va]-éria képviselő: felháborodását fejezte ki, hogy míkor épült a
tiszafüredi
szemétlerakó, mint alapító tagok jelentős
összeggel
hozzájárultak a 1erakó kiépítéséhez.a szemétszá]_1ítási díj jelentős
összegű, talán többet fízet,nek, mint azok, akik nem járultak hozzá a
szemétlerakó megépítéséhez.

Fekete .Tánosné polgármester: a kistérségí települések tekintetében több
település is van, aki jelezte szándékát, hogy kilép a Tisza-tavi
Hulladékferakót üzeme]-tető társu]-ásból. Azonban erre jogilag még nem
taláfták meg a 1egmegfeleIőbb 1ehetőséget, hogy az önkormányzatok ne
szenvedjenek anyagi csorbát. Valamennyi kistérségi telepüJ_és Mezőkövesd
Város Po}gármestserét hatalmazt,a fet a képviseletre.
A matricás-rendszer bevezetésévelkapcsolatosan pedig ef fog járni,
fogja hívni a testüfeti ü]_ésre a szolgáltató képviselőjét.

fi€9

4.4 Teleház jobb kihaszná]_ása.
Fekete Jánosné polgármester: a teleház, IKSZT fenntartásáról
az
önkormányzat gondoskodík, nem öná]-]-óan múködő, a fenntartáshoz,
programokhoz az önkormányzat tud fedezetet biztosítani.
Vetró Márta képri§s]p:_a programok szervezéséhez kérnék az anyagi
támogatást, nem tudnak előadót hívni, mert az előadás díját nem tudják
fedezni. Legyen erre keret biztosítva.
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Másrészrő1 pedig az utóbbi időben idegen vendégek látogatták a tájházat, s
negativ véleményük vo]-t az épületről, hogy nem ke]-j-ően gondozott,
szegényes, stb. Ez szomorú vo]-t számára.

Fekete .Tánosné polgármester: az információ valósságáró1 meg fog qyőződni,
visszauEasította, hogy a Eájház elhanyagolt. Mindíg odafigyelnek, rendben
tartják. Az utóbbi időben többen is látogatták, s valamennyi csoportnak
nagyon pozit,ív véleménye volt.

üdvözti a kezdeményezést a teleház jobb kíhaszná]-ására vonatkozóan,
természetesen a község ku]_turális életét fel]-endítő, oktató-neve]-ő
előadásokat szívesen fogadják. Kérte, hogy )elezzék, ha ilyen előadást
tudnak szervezni, s az előadó díját, egyéb költségeket biztosítani fognak
hozzá.

Farkas Zo]_tán képvise]_ő: felháborodását fejezi ki az irreálísan magas
eme]-fett jelentős
az
tiszteletdíjró1,
önkormányzatj- képviselői
is. Az efőzőekben al-polgármester részére
alpolgármesLer tiszteletdíja
költsé9térítés megállapításra sem kerü]-t. Ezzel szemben a képviselőtestület megvonja az idősektő]_ a szemétszáIIiLási díj átvál]-alását és az
egyszeri 5.0OO Ft-os támogatást is. Éppen azoktól az emberektő]- vették el a
támogatásE, akik a tegjobban megérdemelnék.F.zzel nem ért egyet. Ha az
önkormányzat hel-yzete nehéz, mondjanak le a tiszte]-etdíjró1, vagy ajánlják
el hasznos cé1 érdekében,akár beruházáshoz, fejlesztéshez, leginkább
térfigyelő- kamerarendszer fejlesztéséhez.
Fekete ,fánosné pofgármester: a képviselői tiszte]-etdijró1 Farkas Zoltán
képviselő fe]-vetésére csak annyit kivánt hozzáfűzni, hogy val-óban az orszáq
3300 települése kózül, Sály településen Berente településsel azonos módon
állapították meg az önkormányzati képviselők tiszteletdíját.
Azonban a
törvény a 1ehetőséget megadta, mellye1 a testü]-et élt az önkormányzati
képviselők, alpolgármester tiszteletdíját
il]-etően. Mindaddig, míg a
működést nem veszélyezteti a megállapított tiszteletdíj.
Az Ő kötelessége
és felelőssége ezL szem előtt tartani.
Űsy ítéli il€9, hogy a képviselőtestület megérdemli a tiszte]-etdíjat, s jelenleg nég a múködésL ez nem
veszélyezteti. Abban a pillanatban, amikor úgy érzi, hogy a működés
rovására megyen a képviselői tiszte]-etdíjak kifizetése, ha 1egcsekélyebb
mértékbenis, de veszélyezteti a működést. jelezni fogja a képviselőtestületnek. Évesszinten nem kevés. 10.000 e Ft-ró]_ van szó. Egyenlőre ú9y
íté]-i il€9,
hogy tovább folyósítható a megállapított összegben a
Liszt,eletdíj .
Farkas István képviselő: ]-ehet, hogy képviseló-Eársai nem tudnak róla, de
többen a testületből már nem egyszer tettek felaján]_ást a község fejlődése
érdekében. Így legutóbb a Lator- településrészí lakosság támogatásával az
önkormányzati képviselők gondoskodtak saját költségükön az ern]_ékmű
felállításáró}.
Szabó Va]-éria képvise]_ő: csat]-akozik Farkas István képviseJ_ő-társához.
hogy szinte minden hónapban ajánlanak fel tiszteletdíjukbó1 a
község szépítéséhez,
építéséhez.
EJ-mondt,a,

Vetró Márta képvise]_ő: megerősítette az előtte szólókat, s va]_óban sokat
fordítanak a tisztefetdíjbó]
a közsé9 javára, em]-ékrnú állítás, padok
elhelyezése buszmegállóban, magvak vásárlása.
4.4. Sály község civil

szervezet,einek támogatása.

II
Fekete Jánosné polgármesLer: támogatja az ügyrendi-gazdasá9i bizottság
elképzelését a civilszervezeüek támogatására vonatkozóan. A teleház
tanító-neve]-ó e]-őadások
irodalmi,
kulturális,
kerül
biztosításra
megtartás ához, továbbá számla ellenében az előadók tiszteletdíját,
költségtérítésétís vá]-]-a]-ja az önkormányzat.
A civí]_szervezetek is hasonlóképpen számfa ellenében is támogathatók.
Hócza József képvísefő, üqyrendi qazdasági bizottság e]-nöke: javasolta,
hogy a Sályért Közhasznú Egyesület számára 300 e Ft támogatást határozzanak
meg. Valamint lehet,séges, hogy rendezvényeíkhez helyt kapjanak a
tefeházban?

Vetró Márta képviselő: támogatja a Sályért Közhasznú Egyesület részére a
3OO e Ft-os támogatás megállapítását a kulturá]-is keretből.
,Javasofta az i-.KSzT nyitva tartási

idejének szabályozását.

Fekete Jánosné po]_gármester: az egyéb önkormányzati feladatok terhére
történhet a támogatás megállapítása.
Az TKszT nyitvatartásának szabályozása nem jelenthet gondot, ffi€9 kel1
töltení tarta]-omma].
A képviselő-testü]_et egyhangúlag egyetértett az előterjesztésse1, s 1 fő
képviselő jelenlétében 7 fő igen,0 nem szavazatlal,0 tartózkodássa]- 2015.
évi kölEségvetése terhére, az egyéb önkormányzati feladatok kiadásaiból
3oo.ooo Ft támogatást biztosít a Sátyért Közhasznú EgyesüleE számára.
SáJ.y Köz sé9 Önkornányzata Képviselő-testületének
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Tárgy: Sályért Közhasznű Egyesület támogatása.

A képviselő-testület 7 fő képviseJ-ő jelenlétében, 1 fő
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodássa] ú9y határozoEL,
hogy 201,5. évi köItségvetésébő1. az egyéb önkormányzatí
fe]_adatok támogatása kerets terhére 300.000 Ft támogatást
biztosít a Sályért Közhasznú Egyesület részére.
Az egyesület számlaszáma: Borsod Takarék:
55100].55-12002683

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megítélt
támogatás átuta]_ása fe]_ő]_ intézkedjen.
Fe]_e]_ős: FekeLe .Tánosné polgármester.

Határidő: azonnal.
Fekete Jánosné polgármester: a polgárőrséget minden évben támogatja az
önkormányzat, ez természetes. \Tavaso]-ta, hogy most ne döntsenek
meghatározott összegrőI, hanem az íqényfe]_merü]_ésekor.
4.5. Sportkör újraindítása, támogatása.

L2

kell, hasonlóképpen
Fekete Jánosné polgármesten a sportkört ís támogatni
azegyébönkormányzatifeladatoknáltervezettösszegterhére,esetlega
erre a cé}ra is,
tiszte]_etdíjak ter}rére is. Felajánlható a LiszLe}etdíja
AsportkörL2oL4.évbenistámogattaazÖnkormányzaE,23.]eFtösszegben,
nem jelentős az ósszeg, de ez is támogatás,
Most is meghatározhaxják a támogatás összegét,

TámogatnikeflezLatevékenységet,azonbanazLkijelenti,hogyaz
átvál]_atni nem tudja,
önkormány zat az egyesület fenntartását, működtetését
rendezett, dz
Szabó Valéria képviselő: a sportpá}ya mindigfű tegyen
nyírva, legyen tiszta,
önkormányr"t tot.t"""é9e a karbantartás, 1egyen a
\/ptró Márta képviselő: a szolgálati Iakás Iegyen átatakítva sportÓltÖző
támogatását,
helyiség'é. ro.ránla o""zegszerűen határozzák meq a sportkör
területén
Farkas Zoltán képvise]_ő: a pol9árőrség a közrend-közbiztonsá9
fáradozik,kérteazönkormányzatoE,hogytovábbraistámogassák.
TudomásavanarrőI,hogyasportegyesület25.oooFL-oSszámlavezeEési
dij;a]_ tartozik a szám]_avezelő pénzintézet felé, Fe]_efősséqteljesebben
kellene az egyesületrő]- gondoskodni,
rendelkezik
Szente Imre vá]_1alkozó a sportpálya fűnyírását e}vállalhatná,
hozzá megfelelő gépj árművel,
4.6. Kamerarendszer mielőbbi bővítése,
Fekete ,Jánosné polgármester: a pályázati lehetősé9eket folyamatosan
a
figyelemmel kisérik, a kamerarendszer bővítéséretörekszenek, egyetért
bizottsá9 javas}atával,
4.7, Az újonnan Sály községbe köttözők ne részesüljenek semmi}yen
se9élyben,

4.

8. Lakókörnyezetünk

tisztántartása,

4.9. KözLisztaságí rendelet bevezeLése,
4.to.Bekö]-töztetettromákházainakellenőrzése.
4

.LL. T,omtalanítás

4.].2. Piac létesítése,

Fekete .Tánosné polgármester: a szociálís rendelet megvítatásakor ezE
*.gnus"ertex, arra nincs lehetősé9, hogy hátrányos megkülönböztetést
érvényesítsenekaz űjonnan bekö]-tözőkkel szemben,
Vetró Márta képviselő: a községben a közterü]etek sok helYen elhanYagoltak,
köztisztasá9i rendelet,et kelIene alkoLni, amelyben szankcíonálni 1ehetne
azokat, akik nem tartják rendben lakókörnyezetüket, dz íngatlanokhoz
LarLoző közterületeket. A nemzetiségi önkormányzat tagjait meg kel1 hívní
azülésre,saproblémátközösenmegke]1oldani.Amennyíbenazonban
vafakinek Lartozása á11 fenn az önkormányzat felé, abban az esetben ne
legyen Lámogatható.
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Dr. Mo]-nár Sándor jegyző: már nincs hatáskör szabálysértési rendelkezések
meghozatalára, a hatáskör a járási hivata]-hoz került áL, s a megJ_évő
rendeletekbő]- is hatályon kívül kellett helyezni a szabáIysértési bírságot
tartalmazó rendelkezéseket .
A szociá]-is ellátásokná1 pedi9 minden kére]_mező tekintetében külön-kütön
jÖvedelem- vagyonnyi]-at,kozat, környezettanulmány szerinL jár e1 a testület
a rende]_etben fogla]_tak alapján.
Fekete Jánosné polgármester: a Szomolyai Romákért Egyesület tulajdonába
került a t2 megvásárolt lakás/ amelyek áIlaga pár év alatt t,eljesen
leromlot,t, s a lakókörnyezet is síralmas állapotban van. A projekttel
kapcsolaEosan a testület már ismeri, hogy mennyi észrevétel került
továbbításra, melyek eredménytelenek voltak. A projekt zárásakor ís
megküldésre került az önkormányzat véJ-eménye,melyet irattárbó1 e]_ő fog
keresni, s a következő ülésre a testü]_et e]_é terjeszti.
Farkas Zoltán képviselő: a legnagyobb probléma ott kezdődött, hogy a t2
csa]-ádnak az Íngatlant nem kellett volna értékesíteni. Most nem tartana itt
a telepÜlés, nem ]-ennének ityen nehéz helyzetben. Az ő tu}ajdonát képező
lakásokat is kérték,mégsem adta el.

4.t3. Tparűzési adó kivetése. határozat meghozata]_a a következő évre
Az ügyrendi- gazdasági bizottsá9 javaslata,
mindenfé]-eképpen beveze!ésre kerüljön.

hogy az

iparűzési

adó

Véleményük volt, hogy minden váI]_a]-kozó fizessen iparűzési adót,
helybéliekre eset]-eg mentességet, vagy kedvezményt ]_ehetne biztosítani.

a

Dr. Mo]_nár Sándor jegyző: tájékoztatásként elmondta, hogy ha döntenek az
iparűzési adó bevezetésérőI, nem lehet kikötni.
hogy csak az idegen
vállalkozók fizessenek, alkotmányellenes, ha a Iakó, vagy székhellye1
rendefkezó vállalkozóknak mentességet biztosítanak. Nem lehet hátrányosan
megkülönböztetni senkít, nem járható út.
Mentességet, esetleg akkor tudnak biztosítani, ha
árbevételétrez szabja meg a testúlet az adó mértékét.

a válla]-kozók nettó

Fekete ,Jánosné polgármester: a testület még az év folyamán eld,önthetí, hogy
bevezeti-e következő év január 1-jétő] az iparűzési adót. Az adófizetési
morál nem jó. Tparűzési adót eddig nem vetett ki a testület, nem fizetett
senkÍ. Amikor az Önkormányzat kérte a vá]-1a]-kozókat a falunapi rend,ezvény
támogatására csak páran nyújtottak segítséget. Szomorú tapasztalata, hogy a
helYi vá1]-alkozók a szociá]-is céIútűzifát saját településükön magasabb
összegért szá]-1ították ki, mint a szomszédos településeken.

Legközelebb árajánlatot fog kérni a fuvarozőkt6l,
ajánlatot tevőt fogja megbízni a munkáva]_.

s a legkedvezóbb

Farkas ]stván képviselŐ: a köItségek a fuvarozás tekintetében azért voltak
magasak, merE bonYolult volt a megold,ás. Több fuvaros vett tészE a

házhozszállítási9.

Fekete Jánosné polgármester: december 31-éig visszatérnek az iparűzési

bevezetésére.

adó
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4.1-4. Központi buszmegálló áthelyezése.

Fekete .Tánosné po]qármester:
a jelenlegi autóbuszmegálló áthelyezése
tekintetében a szakhatóságok az Emődi Árpádné ingatlana e]-őtti közterü]_etet
tartották mé9 megfelelőnek a buszmegálló céljára.
Az egykori Tóth Gézáné íngatlana előtti terü]-etet tartották
legjobbnak, de azt a szakhatsóságok nem engedélyezték.

vo.]-na a

Önkormányzatí levé}lel megkeresésre kerülnek majd a szakhatóságok, hogy
fog1aljanak á]-]-ásE az au!óbuszmegálló áthelyezése tárgyában.

A véleményeszerint Emődi Árpádné ingatlana elé ne kerüljön a buszmegálló,
1egfeljebb, ha szakhatóságok hozzájárulnak valamennyivel mé9 visszafelé a
Kossuth utcán (Farkas féle porta) elhelyezni.
Szabó Valéria képvise]-ő: 1egalább 30 m-eI kerüljön

odébb a buszmegá]_ló, a

boltba érkező bevásárlókat is akadáIyozza, hogy ott
renitensen viselkednek az autóbuszt várók.
4 . ]_5

várakoznak

és

. Utcatáblák kihelye zése .

4.L6. Nyilvános kukák kihelyezése a faluban.

Fekete

,Jánosné polgármester:

gondoskodni fognak

kihelyezésérő]_, tervükben szerepel ez is.

az

utcatáblák

A szeméttáro]-ó edények kihelyezésérő1 is gondoskodni fognak, hogy milyen
keretből. majd eldöntik.
4.t7. Adósságkonszolidációban
önkormányzatok

részt

nem

támogatásának felhasználása.

vett

településí

Fekete Jánosné polgármester: a testületnek döntenie ke]_Iene, hogy mire
kívánják fe]használni az adósságkonszo].idációban nem részesült települési
önkormányzatok támogatását,, 20.000 e Ft-oE. Határidő módosítására
lehetőséget nem kapnak, az összeget december 31-éig fel ke11 használní,
elszámolni 20L6. január 31-éi9 kell. Szerződésmódosítást ke]_]_ kérelmezniük,
hogy az adott cé]-tól e]-térő módon kivánják fe]_használni az összeget.
Számítani kell tá, ha közbeszerzési eljárás szükséges, dz legalább 2
hónapot vesz igénybe. Figyelembe kell venniük, hogy olyan célra, amely már
pályázaL Útján támogatásban részesült, vagy páIyázni kívánnak az adott cé1
megvalósításához nem használhatják fel.
A sportöltöző
kia]_akitása tekintetében lesz
lehetőség pályázat
benyújtására, mert e]-ső lépcsőben abban is gondolkodott, hogy jő lenne
ebből az összegből a sportöltözőt
kialakitani.
Gondoft az orvosj- rende]_ő szolgáJ-ati lakásaira.
vonatkozóan várnak a páIyázat eredményére.
De az Óvodában elmaradt fetúj ítást
figyelmébe.

is

aj

Az orvosi

rendelőre

ánJ_ja a képviselő-testület

Várja a testü]-et véleményét,hogy mire kerüljön ésszerűen és cé]_szerűen
fe}haszná]-ásra az összeg, de fe]- ke]-1 haszná}niuk, ezzel a ]_ehetőségge1
élni ke]l.
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Farkas Zoltán képvise}ő: térfigyelő kamera rendszer bővítésére kerüljön
felhaszná]-ásra az összeg.
Szabó Va]-éria képvise]-ő: javasolta, hogy az autóbuszmegáIlók legyenek
kiépitve, fábó1 ülőkékke1. továbbá az egész telepü}ésen helyezzék ki a
szemétgyűjtő edényeket, parkositás, kutak felújítása és kamerarendszer
bővítése céljára használják fel a 20 000 e Ft összeget.
Vetró Márta képvisej_ő: piactér, 1áLszőLér kiépítése. az ,,Emődi" portán
közösségi tér kialakítása, park, padok, színpad) és kamera rendszer
bóvítésétjavasolta a 20.000 e Ft-ból megvalósítani.
Emődi Sándor alpolgármester: a községben ]-évő járdák ferújítását javasolja,

utcatáblák kihelyezésével.

Szabó Valéria képviselő: támogatta Emődi Sándor öttetét, s mé9 a
felújításra váró hidakat, leszakadt hidakat is helyre lehetne állítani, s á
József Attila utat kiépíteni.
Farkas Zoltán képvise.]-ő: támogatta a járdák, kutak felújítását és továbbra
is a kamerarendszer bővitését.

Farkas ]stván képvise]-ő: faluszépíEésrejavasolta felhasználni a 20.000

FE-ot.

Fekete

.Tánosné polgármester:

a

képvise]-ő-testület

e

állásfoglalását

figyelembe véve a Belüglrminisztériumhoz e]-küldi a szerződ,ésmódosítás iránti
kérefmet, azzal, hogy a testület a telepü]-ésen lévő járdákat szeretné
felÚjitani,
autóbuszmegálJ-ókat kiépíteni, a település egészét érintő
fal_uszépítő fej]_esztést végrehajtani.
4. ]-8.

Rendes András kérelme önkormányzatí lakás adásvét,ele tárgyában

foglaló visszaadása iránt

Fekete ,Jánosné polgármester: ismertette a képviselő-testúlette]_ Rendes
András kére]-mét,, melyben kérte, hogy a Rózsavárí u. g7/1,. sz. ingatlan
adásvéte]-e tárgyában befizetett 200.000 Ft összegű foglaló visszafizetésre
kerü]_hessen számára, ugyanis az adásvéte]_től e]_ kíván á]_]_ni.
Javasolta, hogy a foglalót
sérelme nem keletkezik.

vevő kapja vissza, az önkormányzatnak ebből

A képviselő-testületbő] 4 fő véleményevolt, hogy kapja vissza vevő
foglalÓt teljes összegben. 1 fő véleménye, hogy ne kerü}jön visszaadásra
foglalÓ összege, 2 fő pedig csak felerészben fizetné vissza a foglalót.
A kéPvise]-Ő-testület 7 fő képviselő jelenlétében 4 fő igen szavazattal,
fő nem szavazattaL az alábbi határozatot hozta:
Sály

Köz ség Önko:mányzata Képviselő- tes tületének
46/20]-5. (IV.29. ) sz. önko
határozata:
Tárgyz Sály, Rózsavári u. 37-L sz. alattí önkormányzati

tulajdonú ingatlan értékesítése

A képvise]_Ő-testÜleE 43/201-4. (vII. ]_6. ) Önkormányzati
határozatta]_ döntött arró1. hogy a tulajdonában Iévő,
Rózsavárí u. 37-1_. sz. alatti ingatlant értékesíti. Az
ingatlan a testület határozata szerint meghirdeEésre
került.

a
a

t6

Az ingatlan vásárlása tekinLetében a vásár]-ási szándékát
be;elentő Rendes András kérelmezőn kívü]- ajánlat nem
érkezett.
Rendes András vevőve]_ adásvéte]-i e]-őszerződés megkötésére
kerü]_t sor, 2ot4. szeptember t9. napján. Az adásvét,elí
előszerződés 2.) pontjában foglaltak szerint 200.000 Ft f o
g 1 a l ő az adásvételi előszerződés időpontjában a
szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédnélkerü]-t ]-etétbe
helyezésre.
Rendes András bejelentette, hogy vásárlási szándékától
eltér, kérte az önkormányzaL képviselő-testületét, hogy
járuljanak hozzá, hogy számára a foglaló visszafízetésre
kerü]-hessen.

Mivel a vevő á]_1t el vásár]_ási szándékától, igy a foglaló
visszafizetése tekintetében a képviselő-testület az
a}ábbiak szerint döntött:
A képvise}ő-testüleL 1 fő képviselő jelenlétébenúgy
határozott, 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, hogy a
Rendes András vevő részérea 200.000 Ft, azaz keLLőszázezer
forint összegű foglalót az adásvéte]_i e]_őszerződésL
bonyolító ügyvéd fízesse víssza.
Rendes András vásárlásí szándékátó] el kíván állni. Az
adás-véte1 meghiúsult. A vevő ezen tú]_menően semmilyen
követ,e]-ésse]_ nem élhet az önkormáayzaL felé.

Fe]_elős: Fekete .Tánosné polgármester

Határidő:

azonnal.

Vetró Márta képvíselő: bejelentette

a képvise]_ő-testületnek, hogy

a

községben az ÉUÁSZ gallyazást hajtatott végre, azonban felháborító, hogy
milyen munkát végeztek a megbízottak. Nem jártak el körü]_tekintően, s a
környezetet rombolták a végzett munkávaI.

4.19. Gyepmesteri tevékenységről tájékoztatás

Fekete ,Jánosné po]-gármest,er: ismertette a kóbor ebek összefogására
vonatkozó szerződést, eddigi t,evékenységet, a tevékenységértkifizetett

összeget.

A tevékenységeredményes volt, szükség van rá mé9 legalább egy

alka]_omma1.

Vetró Márta képviselő: üdvözölte a kóbor ebek összefogását, s kérte, hogy
legalább mé9 egy alkalommat jöjjön ki.
4 ,20

. Ravata]_ozóhoz vezető út f elúj ítása.

Fekete Jánosné polgármester: mint ahogyan azL a képvise]-ók is
tapaszt,alhatták a ravata]oző ű:uja megrepedt, a vízfolyás tovább rongálja az
Út állagát, mi9 anyagilag nern je]-ent jelentős költséget meg kell csinálni,
a helYreállÍtást e]- kel]- végezni, egyébkéntannyira tönkremegy, hogy csak
súlyos pénzösszegért tudják majd helyreáIlítani,
vagy fetújítani. A
helyreállítandó szakaszt felmérték,58 m2.

77

Ezzel egyidejűleg a,,Telekkert" utca aszfa]_tozását is felmérették, az
ajánlat 2.000 e Ft. A Ravata]-ozó útjának helyreállításáról
gondoskodniuk
ke]l.
Vetró ItiIárta képvise]-ő: a ravata]_ozó épületétől felf e]_é vezeLő út
tekintetében sokan kérték a kavicsszórást, hogy gépjárműve1 is 1ehessen
közlekedni.

4.2t. Önkormányzat tulajdonában ]_évő Volkswagen Tiquan
Polgárőr Egyesület részéretörténő haszná]_atba adása.

gépj ármű

Fekete ,Jánosné polgármester: a képvise]-ő-testü}ette]_ történt előzetes
egyeztetések után az önkormányzat tulajdonát képező, Vo}kswagen Tiguan
qépjármű köfcsönadásra kerü]- szoJ-9álati haszná]-atra a Sályi polgárőr
Egyesület részére.
Az EgyesÜlet, tulajdonában lévő Volkswagen kombi diesel mikrobusz (MIA-677
frsz.) az önkormányzat hasznáIatába kerü1 üzembentartói jos átruházási
szerződésse]_. A gépjárművek használata kapcsán kikötésre kell, hogy
kerüljön,
ha az ónkormányzatnak szüksége van a tulajdonát képező
géPjárműre. azL a Polgárőr Egyesületnek az önkormányzat részére
rendelkezésre ke]-]- bocsátania, természetesen igaz ez ford,ítva is a
mikrobusz tekíntetében.
Szabó Valéria képvíse]-ő: már május 1-jei

átvéte]_re a gépj ármű.

időponttal

kerüljön

átadásra-

A kéPviselŐ-testü]-et 7 fő képviselő jelenlétében, 7 fő igen szavazattal,
nem szavazattal, oLartőzkodással az alábbi határozatot hozta:

O

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének
47 /2OL5. (IV.29. ) 3z.
atihatárQzata:
Iárgyz Sály Közsé9 önkormányzata turaidonánán-TevO,
Volkswagen Tiguan tipusú, MW-517 frsz-ő gépjármú
használatba adása, Sályi Polgárőr Egyesület K.K.Sz.
tulajdonában lévő, Volkswagen kombi diesel tipusú, t4íA-677
frsz-ű gépjárműre üzembentartói jo9 bejegyzése.A
képviselő-testü]-et 7 fő képviselő jelentétében7 fő ígen, o
nem szavazat,tal, 0 tartózkodással ú9y határozott,
hogy
a tulajdonát képező, Volkswagen Tiguan tipusú, 1390 cm3,
MVU-5]_7 forgalmi rendszámú gépjárművet a Sályi
Polgárőr
Egyesület K.K.sz . részéreszolgálati haszná]-atra köIcsön
adja határozat]_an időre. Üzeme].tetési költséget az
önkormányzat vállalja míndkétgépjármű esetében.
A sépjármű kölcsönadási szerződés megkötéséve]_ a
képviselő-testület megbízza Fekete .fánosné polgármestert.
A kö]-csönadási szerződésben rész]-etesen kitérnek a járrnű
használaEára vonatkozó szabályokra, kikötésekre.
A képviselő-testület egyben megbizza a polgármestert,
hogy a Sályi Polgárőr Egyesület K.K.Sz. tulajdonát
képező, Volkswagen kombí diese1 tipusú, MíA-677 frsz-ű
gépjárműre vonatkozóan az üzembentartóí jog bejegyzése
tárgyában járjon eI.
Fe]_elős: Fekete,Jánosné polgármester.
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Határidő: azonna] és folyamatos.
4.22. T,akossá9í problémákról Lájékoztatás
Fekete Jánosné polgármester: ismertette a képvise]-ő-testülettel, hogy lJator
településrészen üdülők, a pihenni ideérkező vendégek képviseletében
jelzésre kerü]_t, hogy zavarja őket a környéken 1akók egyes tevékenysége,
fűnyírás, fafűrészefés, kutyaugatás, stb. Ezekre űgy gondolja nincs
szabáJ-y, meg kell tanulni egymás mel]-ett élní, egymáshoz alka]_mazkodni.

A Szomolyai Romákért Egyesülets által megvásárolt ingatlanokkal kapcsolatos
problémát jelezni fogja az egyesület elnökének, s ezen tú]-menően fórumot
szeretne összehívni a nemzetisé9i önkormányzat részvéte]_éveIa már-már
tűrhetet]-en állapotok feIszámolása végett, különösképpen a ,,TARIZSA"
projekt keretében megwásárolt ingatlanok és azok környezete, valamínt az
emberi magatartások, a közósségi együEtélés szabá].yainak betartása,
betartása terü]_etére vonatkozőan. A Fórum időpontjáró1 értesíteni fogja a
testü]-etet.

4.23. PáLyázaE benyúj tásához önkormányzati nyílatkozat kérése.
Feket,e .Tánosné po]-gármester: Dr. Dósa Kálmán páIyázatot szeretne benlrújtaní

a vidéki gazdaság és a 1akossá9 számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztése c. pá\yázaEi kiírásra, mikrobusz beszerzésére. A pál-yázat
elnyerése esetén ingyenes szolgáltatást nyújtana az önkormányzat számára,
elsődlegesen a mj-krobuszt rende]_kezésre bocsátanák a rendezvényekhez,
programok szervezésében történő közreműködést ajánlottak, í]_]_etve josi
tanácsadást. A támogatói nyilatkozat kiadása semmílyen köte]-ezettséget nem
jelent, az önkormányzaE számára.
A támogatói nyilatkozatta]- az önkormányzatnak hozzájárulását ke11 adni
ahhoz, hogy a páLyáző székhelye bejegyzésre kerülhessen az önkormányzat
címére.

A képviselő-testü]-et megvitatta a páLyázaL benyújtásához kért támogatói
nyilatkozatot,
melyről 6 igen szavazattal, 0 nem szavazatLal, 1
tartózkodássa1 ú9y határozotL, hogy nem támogatja a pál-yázaE benyújtását, a
nyilatkozatot, nem adja ki, nem járul hozzá, hogy az önkormányzat címére
pályázó székhelye bejegyzésre kerüljön.
Sály Kózség Önkornányzata Képviselő- tes tü]-etének
48/2015.(IV.29.) sz. önkor-nányzati h a t á r o z a t a
Tárgy

:

: Támogatói nyilatkozaE páIyázat benyújt,ásához.

A képviselő-testü]-et a po}gármester előterjesztésében
megt,árgya]_ta a Dr. .Támbor 19or Roland ügyvéd beadványát,
melyben a vídékígazdaság és a Iakosság számára nyújtott
alapszol9á}tatások fejlesztése cimú pályázati kiírásra
benyújtandó pályázaEukhoz kérnek önkormányzatí támogatói
nyilatkozatot, melyben az önkormányzat hozzájárul- ahhoz,
hogy a páLyáző székhelye az önkormányzaE címére
bej egyzésre kerülhessen.

Az önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazat,tal, 0
nem szavazaLLa)-, ]- tartózkodással Űgy határozott, hogy
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adja meg a támogatói nyilatkozatot, nem járul hozzá,
hogy a páIyáző székhelye az önkormányzaL címére
bej egyzésre kerülhessen.
nem

A képviselő-testület megbizza a polgármesLert, hogy
kére]_mezőkkel a hozott döntést ismertesse.
Fele]ős: Fekete

a

.Tánosné polgármester.

Határidő: azonnal.
4.24. Gondoskodó Központ információ

Fekete ,fánosné po]-gármester: ismertette a képviselő-testülettel
a
bemutaEkoző anyagát, akík szocíális
és oktatási
feladatokat látnak ef, hází segítségnyújtás, szociá]_is intézmények
fenntartása, okt,atási intézmények fenntartása, közétkeztetés.

Gondoskodó Központ

Fe]-veszi a kapcsolatot a központta1 a 1ehetősé9ekrő]_ bővebb információt
kér.

4.25. Információs táblák kihelyezése.
Fekete Jánosné po]-gármester: Sályért Kózhasznú Egyesület és a Bükki Nemzeti
Park nevében benyújtott kére]-met a testület e]_é terjesztette. yízfőEanÖsvény kiépítéséve1kapcsolatosan informácíós táblák kihelyezésének
engedélyezéséEkérték. Egy ílyen bemutató táblát szeretnének kíhelyezrtí az
Eötvös kastély mellé.

A képviselő-testü]-et hozzá)áru]-ásáva1 megválaszolja kére]_mezőknek. hogy az
Önkormányzati keze]-ésben ]-évő terü]_eten nincs akadálya annak, hogy a
bemutat,ó tábla kihelyezésre kerüljön.
A testü]-et egyhangúlag egyetértett a polgármesterrel.
4.26. Fe]-hívás kárpátaljai magyar települések megsegítésére.
Feket,e Jánosné polgármester: előterjesztette a nemzetpo]_itikáért fete]_ős
á]-lamtitkár felhívását a kárpáEaljai magyar t,elepülések megsegítésére.

Szabó Valéría és Vetró Márta képviselők: javaslata, a támogatásukat
személyesen adják át a rászorulóknak. Már az etőzőekben is volt erre példa.
Támogatást a rászorultnak kel]. személyesen átadni.
A képviselő-testület fenti véleménnye1egyetértett.
4.27

. Elektronikai hul]_adékok gyűjtése.

Fekete ,Jánosné polgármester: ismertette a képviselő-testülettel,
hogy
amennyiben a telepÜlés igényt tart rá, 2015. június 2o-án az összegyűjtött
elektronikai hulladékokat, (használhatatlan e]_ektronikai cikkek, tv,
mosógép, stb. ) ingyenesen elszállítják.
A kéPvise]-Ő-testÜleE az e]-ektronikaí hulladékok szállítását
venní -

igénybe kívánja

A polgármester bejelentette, hogy ezzel kapcsolatosan el fog járni.
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4.28. Muskát}ik vásárlása,

Fekete .Tánosné po]gármester: az idén is szeretne muskát]-íkaE vásárolni,
hogy az intézmények küIső környezetét szebbé varázsolják. Ha egyetért a
testü]_et vele, akkor a szükséges mennyíségbenmegrendeli a muskátlit.
A

képviselő-testület

polgármesLerL ezzel.

egyetértett

virág

a

vásárlássaf,

megbízta

a

4.29. OPEL gép;ármű javíttatása.

Fekete Jánosné polgármester: beje}entette, hogy az OPEL ZaÍira t,ipusú
önkormányzati gépjármű motorjáva1 probléma van. A szerelő véleményeszerj-nt
a javítás költsége anyaggal együtt közel 500.000 Ft ].enne.
Gondolkodjanak rajta, hogy kerüljön-e

javításra, vagy értékesítsék.

Most egyen]őre a legszükségesebb karbantartási munkát el kel} végezni rajta
a bíztonságos közfekedés érdekében.

4.3o. József Attila utcán felhalmozódott szemét elszállítása,
hidak karbantartása.

utak,

Szabó Va]_éría képvisefő: a .Tózsef Attila utcában felhalmozott illegális
szemetet a közmunkások igénybevételéveltakarítsák el.

A ,,pece" hídná]- a szükséges karbantartásí munkát Közútí lgazgatóság akkor
végzi el, ha az önkormányzaL a híd alatti hordalékot kitakarítja.
Fekete ,Jánosné po]gármester: első helyen az utca fakói ]-esznek fe.]_szó]_ítva
a terü]-et rendezésére,akik a szemetet oda illegálisan elhelyezték. vagy az
ígen
önkormányzaE a szemetet fö]-dtakarással borítja be, mert elszállíttatni
költséges , 20.000 Ft/m3 + fuvarköItség.

A hidak karbantart,ása folyamatos, meg van rendelve a tisztítás,
tavasszal elvégzik. iJ-letőleg évente háromszor.

minden

Vetró Márta képvíselő: kérte, hogy kerüljön }evéIben megkeresésre az ÉUÁSZ,
hogy legközelebbi gal}yazásná1 az ónkormányzat észrevételét tartsák szem
elótt. Romboló csúnya munkát végeztek, a munkát nem hozzáértők végeztékel.

Reviczki Gyuláné 90. éves szépkorúrészére mé9 az emléklap nem kerüIt
átadásra.

Továbbá Vanczák Józsefék LatorbóI megbízták, hogy az ingatlanuk e]_őtti
közterü]_eten szeret,nék a nyárfákat kivágni, mi ennek a módja?
Szemes Tstván

kártérítési ügyében van-e fejlemény?

Fekete ,Jánosné po]-gármester: Reviczkí Gyuláné szépkorúrészéreaz emléklap
átadásra került, személyesen köszöntötte otthonában.
Vanczák Jőzsef részéreengedélyezésekerü1 a nyárfák kivágása, kérte, hogy
a képviseló adja át kérelmező részére.

szemes István részére a biztosító
önkormányzatta1 szemben követelése
kerü]_t.

a
nem

kárEérítést kifizette,
így az
lehet, ezE megválaszo]_ásra is

2L

a védőnő gyes állományba fog
Farkas Tstván képviselő: értesültek róla, hogy
vonulni, ki 1esz a helyettes védőnő?
Az asszísztens felesége szívesen vállalná a helYettesítésu.
a nyugdíjas védónő
Fekete Jánosné polgármester: . a védőnő hetyettesítését
D- N"ry Jánosné fogja ellátni, megoldott,
A nyíJ-t ülést a polgármester 15,0O perckor berekesztette,
K.m. f

.
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Dr. Molnár Sándor
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Az ü].és hefye: Sáiy Község Önkornányzata tanácskozóterme.
1./ .Telentés a lejárt liatárídejű testületi
végrehaj tásáróI.

határozatok

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

2./ 2014. évi működési és fejlesztési célúgazdálkodás
megtárgyalása,

j

óváhagyása.

Előadó: Dr. Fegyveres Balázs jeqyző.

3./ Beszámoló a Mezőkövesd-i Kistérségi Szociális és Gyermekjóléri
Szolgálat 2gl4. évi munkájáról.
.
4.

E}.őa_dó: Mezőkövesdj. Kistérségi Gyermekjóléti és
Csa]-ádsegitő Szolgálat

/ índitványok, javas}atok.
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Sály Községi ÖnkormányzaL Képviselő-testülete
2015. április 29. napján 9,00 órai kezdettel megtartoLLr\
rendkívülí úIésérő].:=-t. / Fekete ,Jánosné polgármester:

(/rr/r.t,

z./ Emődi Sándor alpolgármester:
3./ Farkas István képviselő:
4./ Farkas Zoltán képviselő:
s.

/ uőcza ,József képviselő

6./ Szabó Valéria képviselő:
1.

/ YeLró Márta képviselő:
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