
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sály Község Önkormártyzatának Képviselő-testülete 20]-5. február 13-
án 10,00 órai kezdet,tel tartott üléséről.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLálak tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármeSter,
Farkas Zoltán, Hőcza Jőzsef, Szabő Valéría, Vetró Márta képviselők.

Meghivottak: Dr. Mofnár Sándor jeqyző, Dr. Fegyveres Bafázs allegyző,
önkormányzat könl4v,v iz sgál6j a .

Meghívottak, akík jelen vo}tak az ülésen:
Dr. Molnár Sándor jeqyző, Dr. Fegyveres Ba]-ázs aljegyző.

Fekete Jánosné polgármesEer: köszöntötte a testület tagjait.
Megkülönböztetett tiszteleLte]_ köszöntöt,te mindannyiunk nevében a KÖzÖs
Önkormányzati Hivatal jegyzőléL, Dr. Molnár Sándor Jegyző Urat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ü]-ésL megnyitotta.
Farkas Tstván képviselő igazoltan távof van.

Jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Fegyveres Bafázs aljegyzőt kérte fef.

A jegyzőkönyv elkészítéséért Dr. Molnár Sándor jegyző megbízásából Dr.
Feg).veres Balázs aI)egyző a fefelős.

Jegyzőkönyvhite]_esítőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Farkas Zoltán
képvíselőt kérte fef.

Fekete Jánosné po]9ármester: ismertette a megtárgyalásra kerülő javasolt,
napirendet.

,IAVASoLTNAPrREND

1./ Je]-entés a 7ejárt határidejű testü]-eti határozatok

végrehaj tásáró1 .

E]őadó: Fekete Jánosné poJgárnester.

2./ A 2015. évi nűködési és fejJesztési cé]-ú terv

neqtárgya]-ása.

Előadó: Dr. Fegyveres Ba]-ázs aljegyző.

3. / Inditványok, javaslatok.

Fekete Jánosné pofgármester: kérte a képvisefő-testü]-etet, hogy fogadják
ef a napirendí javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslatot.

A képvisefő-testü}et egyhangútag elfogadta a
napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett
j avaslatoE .



Elfogadásra került napirendi pontok:

7./ Jefentés a lejárt határidejű testü]-eti határozatok

végrehaj tásáró1.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

2./ A 2015, évi működési és fejJesztési cé]-ú terv

neqtárgyafása.

E]-őadó: Dr. Eegyveres Ba]-ázs a7jegyző.

3. / Inditványok, javaslatok.

NAPIREND TARGYAT.ASA

7,/ Jefentés a 7ejárt határidejű testü]-eti határozatok

végrehaj tásáróf.

Efőadó: Fekete Jánosné poJgármester.

Fekete ,fánosné polgármester: az írásos jelentést a képviselők megkapták.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaso}ta a jeJ_entés határozat,ta}
történő elfogadását.

Szabó Va]_éria képviselő: a képvisefők tiszteletdíjáról hozott döntés miért
nem szerepel a jelent,ésben.

Fekete ,Jánosné polgármester: A képviselők tiszteletdija rendefetben van
szabályozva, ezérL nem szerepel a haEározaLok között.

A képviselő-testület 6 igen, 0 rrem szavazatta]/ 0 tartózkodássa]_ elfogadta
a 1ejárt határidejű testüfeti határozatokró]_ szőlő jelent,ést.

Sály Község Önkornányzata KépviseJ-ő-testületének

23/2Ot5. /íí.!3. /sz. őnkormányzatí h a E á r o z a Lz

"Iárgyz Je]_entés a lejárt határidejű tlstületi határozatok
végrehaj tásáró]_ .

A képvisefő-testület 6 fő képvíselő jelenlétében, 6 igen,
0 nem szavazaLtal elfogadta a lejárt határidejű testüfeti
határozatok végrehajtásáró1 szőIő jelentést.



2./ A 2015. évi működési és fej7esztési cé]-ú terv

meqtárqyafása,

Előadó: Dr. Fegyveres Bafázs a7jegyző.

Fekete Jánosné polgármester: az előterj es zté st , rende 1et - tervezetet
megkapták a képviselők, meqkérte az aljegyzőt. hogy szóbe]_i kiegészítését
tegye meg a 2015. évi működési és fejlesztési célú terv tárqyalásához.

Dr. Fegyveres Balázs aljegyző: a 201-5. évi rnűködési és fejlesztési célÚ
terv összeál}ítása a tegnapi nap folyamán befejezést nyert. Elnézést kért
azért, hoqy a tegnapi napon tudták az előter;esztéstI rendefet-tervezetet
és indokolást kikü]_deni, de folyamatosan érkezett az információ január 20.
napjától kezdődően egészen az efmúlt napokig a költségvetés
összeállításához. A kapott végleges mutatók alapján lehetetL a 2015. évi
tervet elkészíteni.

Ezt követően részletesen ismertette a 2015. évi költségvetési tervet,
működési és fefhalmozási kiadásokat, bevételeket.

Bevételekről :

A he}yi önkormányzatok múködésének áttalános támogatása mindösszesen:
121,.216.533 Ft.

Ehhez kapta az önkormányzat mé9 a könyvtári, közművelődési feladatokra a

támogatást, 2.185.3Bo Ft összegben, a védőnői szolgálat működtetéséhez a

EgészségbizlosíLási pénztár finanszírazása; 4.9t8.8O0 Ft. A tervezett saját
bevételek 9.600.000 Ft összegben.

Szociális étkeztetésre és időskorúak nappali intézményi e]_.]_átására adott
támogatás z 3.287.200 Ft.

13. ooo e Ft visszatéritést várnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivata]_tól. (Egyesület sépjárműbeszerzése)

Így ̂
 
bevételi oldalon 1"7t.o91- e Ft-ta} számo]-hattak mindösszesen

Kiegészitő támogatás tervezeLL összege z 20.000.000 Ft.
pályázatot kell benyújtani.

A bevétetek részletes ismertetése után rátért a működési
kiadások részleLezésére .
így az óvodai nevefés, szociá}is el]-átás kiadásai, idősek ellátása,
szociális étkeztetés, képviselők juttatásai, védőnői szolgáJ-at, majd a
fe]_halmozási célú kiadások ismertetése következett.

Fekete Jánosné po]_gármester: megköszönte a részletes szóbe]-i EájékozLatást,
átadta a szőt a képviselő-testü]-etnek a kérdések megtételéhez, vélemények
kinyi 1ván íLásához .

Szabó Valéria képvisefő: az anyagot csak futólag tudták áttekintetni, mert
tegnap délután 18, oo órakor vetEe kézhez. Kiemelten fontosnak tartaná a
saját bevétefek áttekintését, s részletezését. Már előzőIeq is javasolta a
lakbérek mértékének megvizsgálását, s azt, hogy saját bevételt milyen címen
tudnak szerepeltetni. Kifogásolta, hogy a bizottság nem véleményezte az
anyagot. S kifogásolta továbbá, hogy sportcélok támogatása nem szerepeI a
tervezetben továbbra sem.

Az összegre

és fe]_hafmozásí



Dr. Fegyveres Bafázs a}jegyző: a szóbe]_i kiegészítését azzaT kezdte, hogy
elnézést kért a"arv nogv az anyagot csak a tegnapi napon tudták
kézbesíteni a képviselők részére, de rajtuk kivü]_ álló okok miatt. Mint
említette január 20_án kapták az eLső adatot. s az eLőző napokkal bezárőLaq
a Löbbi szükséges infórmációt. A Eervezetet a könywizsgálónak is
véleményeznie keÍl, a hozzájárulása mé9 várat magára, A költségvetési
törvény a határidőt megszabja, amelynek eleget kel1 tenni. A határidőt
megtarlották, az anyag étxészürt, roham munka volt. Még egyszer elnézést
kér a testülelLőI, á. í9y tudták teljesiteni a határidőt, nem tehet rőLa,
hogy késve tudták az anyagot kézhez juttatni. Év közbeni előirányzaL
módosításokkat lehet a köftségvetést korrigá}ni, módosítani,
átcsoportosítani.
A tervezetben a kötelező feladatokat szerepeltették. Az egyéb támogatások,
sport, egyesület nem kótefező fe]_adat, de a képviselŐ-testÜlet támogathatja
a tevékenységet, azonban erre a fedezetet saját bevétefébőf meg ke]_1

teremtenie. Adót kell kivetni, bevételt keIl képezni, hogy sportot,
polgárőr egyesületet támogatni tudják. Eddig ezt minden évben megoldották
saj át erőből.

Dr. Molnár Sándor jegyző: a költségvetési törvény kihirdetését követő 45

".p"" b"lül u t ort"eg.rete=t a képviselő-testület elé kel1 terjeszteni,
u*.ty határidő február 15-én 1ejár. ValÓban kevés idő á]-1t rendelkezésre
az anyag áttanufmányozására. Azonban tájékoztatta a képvisefŐ-testÜletet,
hogy az előterjesztett költségvetési tervezet. az előterjesztés, a

rendelet_tervezete, a szükséges me]_fékletek mindenben megfelelnek a jo9Í
szabályozásnak. A rendelet szintén teljes mértékben eleget Lesz a hatálYos
josi szabályozás követelményeinek. Az önkormányzat 201,5. évi kÖltségvetés-
tervezete határidőben beterjesztésre kerüft a képvisefŐ-testÜletnek.

A ]_akbérekke1 kapcsolatos kifogásra tájékoztatta a képviselŐ-testÜletet,
hogy az önkormányzat a lakásbérlet Eekintetében a bevétel tervezését is a
jelenlegi hatályos rendelete szerint tervezhette Il1€§l mely szabályozza a

]_akbérek mértékét.
A képviselő-testüfet a későbbiekben felülvizsgálhatja a fakbérref
összefüggő rendeletét, s annak mértékérőf dönthet, módosithatja.

A sportt,evékenysé9 támogatásával kapcsolatosan pedig ugyanazt tudja
tájékoztatásként mondani, mint az aL)egyző űr, felhivja a figyelmet arra,
hoqy az előterjesztés 1. oldalán szerepe1 részfetesen fe]-sorofva a helyben
ellátandó, illetve a helyben biztosíthaEó közfe]-adatok köre. A felsorolás
tartalmazza a sport, ifjúsági ügyeket is.

Hanqsúlyozta, az előterjesztett anyagga1 kapcsolatosan semmi gondot nem

észlelt, dz mindenben megfele1 a hatályos törvényi elŐÍrásoknak, s
határidőben elkészült.

Tájékoztatta a képviselő-testü]_eEet, hogy Tibolddaróc Önkormányzata is
ülésezett a tegnapi nap folyamán, azonban ott mé9 nem átlt rende]-kezésre
igy ^ tervezet mint Sályban, nem tartanak itt. Igaz, hogy náluk készÜl a
közös hivatal költségveLése, az önkormányzat és a Kács kÖzsé99e1
fenntartott óvodai társulás költségvetése is. Az á1]_amháztartási tÖrvény
biztositja, hogy a képvísefő-testüfet a köftségvetés beterjesztésétŐ]-
számított 30 napon belü1 fogadja e1 rendelettel. Sályban meg vannak a
feltételei a
elfogadásának.

kölLségvetés megtárgya]_ásának, megvitatásának és

Vetró Márta képviselő: kevésnek tartja a betervezett 9'7O e Ft kommunális
@OFt/csa1ádda1számo1vaezmindösszesen323csa1ádot
j elent .

Javasolja a köttségvetés részletes mindenre kiterjedő aprÓlékos
megvitat,ását, a bevételek tekinteLében is. 3O nap á11 rendelkezésre az
elfogadására, í9y aprólékosan minden tét,elt meg tudnak nézni és dÖnteni.



Kékediné Dósa Csifla könyve]_ő: a bevéte}ek, igy a kommunális adó
tekirrtetébe., is a 2014. évi teljesítés vo]-t a mérvadÓ. Nincs értelme
betervezni a bevéte]_t, ha úgysem fog teljesülni. S va]amennyien tudják a
község fizetési moráljáről, hogy a tervezett bevétef reális.

Szabó Valéria képviselő: az idősek nappali elfátása és a étkeztetésre
kapott normatíva sem fedezi a kiadásokat. A különbözetként jelentkező 3.000
e Ft-ot az önkormányzatnak ki kel]_ gazdálkodnia. Ezen a téren is dÖntést
ke1]- hozni.

Fekete Jánosné po]_gármester: az idősek ellátása, a szociálÍs étkeztetés
te..rtétén blzony több mint 3.0OO e Ft,-ta] kell az önkormányzatnak saját
költségvetéséből pótolni a működtetés köftséqét.

Tájékoztatta a testü]_etet arról, hogy a mai nap folyamán % 8-tó1 vo]_t, a
Többcélú Kistérségi társulás Pénzügyi BÍzotLságának Ü}ése, aho1
véleményezték az elkészített költségvetésí Lervezetet, majd 8.00 ÓrátÓl
tárgyalták a költségvetést és mé9 egy napirendí pontot azon túl. A
költségvetés 8,15-kor elfogadásra került, az ülést az elnök berekesztette.
A Többcélú Kístérségi Társufás Tanácsa is végez évközbeni előirányzat
módosításokat.

Az önkormányzat költségvetése is a törvényi követelményeknek megfelelŐen,
meghatározotL jogcímek alapján került elkészítésre. Természetesen év közben
lehetőség 1esz és kelf is a szükséges előirányzat módosításokat
végrehajtani, amikor is módosíthatják a költségvetést,. A mindennapi
gazdálkodás során, menetközben derú]- ki, hogy hol szükségesek a
módositások. Nemcsak képviselő-testületi úlés formájában ü]-hetnek }e a
képvíse}ők. Bármikor tanácskozhatnak.
,favasolLa a rendelet elfogadását.

Dr. Molnár Sándor 1egyző: reagált arra a kífogásra, hogy kevés a kommunális
migazábó1kö1tsé9vetésikérdésez.Akö1tsé9vet'és

tervezésénéf kiemelendő, fontos elv a valódisá9 efve. Ez alatt a reális
bevételeket és kiadásokat kef]_ érEeni. Nem járhatő az a megközelítés, hogy
e címen azérL ke11 Löbb bevételt tervezni, merE több embernek kellene
fizetni .

Az adőzás, adóztatás nagyon összetett feladat,, sajnos sok esetben az
emberek szociá]_is helyzete nem teszi ]_ehetővé adóztatásukat. Vo]-t ilyen
eset, amikor szemétszállítási díj önkormányzati behajEását minden igyekezet
eflenére nem tudták foganat,osítani, a megtett intézkedések nem vezettek
eredményre.

Szabó Va]_éria képviselő: gépjárműadó hátralék is tetemes összeg.

Dr, Fegyveres Ba]ázs alj egyző: a gépj árműadó hátra]-ékok esetében is
1etiltást foganatosíLanak, 1 éven túli t,artozás esetén a rendszám ]-evételét
kezdeményezik.

Vetró Márta képviselő: az adók módj ára történő behajtás sem vezet
eredményre? Tehát ki lehet mondani, hogy tehetetlen az önkormányzat az
adóztatás területén.

Dr. Molnár Sándor jegyző: LájékozEatta a testületet, a Tibo]-ddaróci
pcso1atoselképzeJ-éseirő1.Terveztéktefekadó

bevezetését, azonban ez csak szűk kört érintett volna, csekély bevételle]_.
Tibolddarócon bevezetésre kerüft az iparúzési adó. Az adó mértékéné} a
nettó árbevétel az alap. Az adő maximá]-is mértéke 8 ezrelékben van
meghatározva. A fizetendő adó a törvényi váftozások míatt az adőzők kárára
nőtt.



Továbbá felhivta a képviselő-testület figyeImét,
bevezetésére már nem tudnak sort kerítení, mert arrőL
december 1. napjái9 e1 ke]-lett volna fogadni. Év

Szabó Valéria képvise]_ő: ha a
1emondanak, ugyanúgy ]-ehet a
megoldania ezL a problémát.

hogy új adónem
a rendeletet, 2014.
közben pedig adót

képviselői tiszteletdijró1 vagy eqy részérőI
fizetésről is. Nem 6 fő képviselőnek kell

változtatni csak az adőző kedvezőségére 1ehet.
Lz adóztatás terüfetén pedig szembesülni ke1l azzal, hogy a népesség nem
terhelhető.

Farkas Zottán képviselő: a költségvetési tervezetet szépen összeállÍtva,
határidőben kapták meg, úgy mint mindig. Javasolta annak elfogadását.
A bevét,e]_ek tervezésénél pedig a reális várható összegeket ke]-1 tervezni. A
gazdálkodás t,erületén pedig 1eheE takarékossági intézkedéseket bevezetni,
ne legyen idősek napi támogatás 5.000 Et/fő, ne vállalják át a 65 éven
felüliek szemétszál]_ításí díjának megfizetését és még lehetne soro]-ni. Már
többször javasolta, hogy a képviselők mondjanak ]-e a tiszteletdijukró1, s
ezen összeget kamerabővitésre használják fel.

Vetró Márta képvisefő: egyetért, Farkas ZolLán javaslatával, ü}jenek őssze,
s határozzák meq,a kiadáscsökkentő tételeket.

Fekete ,Jánosné po]-gármester: a mindenkori polgármester illetményét, törvény
garantálja, az bizLosított bárkí ís legyen a polgármester.

Hócza József képvise}ő: kérdése volt, hogy az önkormányzat áfta]_
vonni.folyósított seqélyekből kommuná]_is adót le lehet-e

Dr. Mo]_nár Sándor leqvző l törvény mondja ki, hogy milyen jövedelmekbőJ_
]-ehet letiltást eszközölni. A bírósági végrehajtásról sző],ő tórvény 83. §-a
szerint segélyből nem fehet eszközö]_ni a kommunális adó leti]_tását.

Fekete ,fánosné polgármester: a költségwetésse1 kapcsolatosan több kérdés és
hozzászőlás nem merült fel, ezérL szavazásra tette fel az önkormányzat,
2075. évi köftséqvetéséről szőIő rendelet elfogadását.

A képviselő-testüfet 6 fő képviselő jelenlétében
0 LarLózkodással elfogadta az önkormányzat
3/201,5. (TI. 13. ) önkormányzati rendeletet.

5 igen, 1 nem szavazaLtal,
köJ_tségvetésérő]_ szóIő

Képvi selő- tes tületénekSáJ.y Kózség Önkornányzata

3/2015. (II. 13. ) önkornányzati rende]-ete:

Az önkormányzat 20L5. évi kö]_tségvetésérő1.

A rendelet,et a képviselő-testület 5 fő igen, I fő
nem szavazaLtaL, 0 fő tartózkodással elfogadta.

(A rendelet a j eqyzőkönyv me]_f ék_]_etét képezi. )

3. / Indltványok, javasLatok.

a.) A szociális rászoru]_tsá9tó1 függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyúj tó e]_látásokró]_

Fekete Jánosné polgármester: a rendelet-terve2etet a képviselők írásosan
megkapták az előterjesztéssel, LálékozLatóva]_ együtt.



Dr. Fegyveres Bafázs afjegyző: röviden tájékoztatLa szóban a testületet a
szociális igazgatásró1 és szocíális e]-fátásokról szólő 1993. évi TTI.
törvény (Szt.) 201,5. március 1-jei módosításáva] összefüggő vá.Itozásokróf.

Ennek megfelelően kerü}t összeállításra a rende]-et-tervezet, amely a
támogatási formák változásaiL, az igényelhető ellátások formáit
szabályozza.

Yet.ó ltárta képriselő, melyik a szociá]is e]-]-átási formákat szabályoző fő
törvény, mely e rendelet tekintetében is irányadó. Az elfátások
megállapítása testületi hatáskör legyen.

Dr. Fegyveres Bafázs a]jegyző: Lá)ékozLatta a képviselőt, hogy a rendefet-
tervezete tartalmazza a Lörvényi hivatkozást, a rendeleL azzal kezdődik, az
1,993. évi TTI. törvény, SzL.

A törvényi határidők betartása
átruházott hatáskör.

és minden tekintetben índoko]_tabb az

Szabó Valéria képviselő: javasolta, hogy a rendelet ne tartalmazza a 65
éven felüliek szeméLszállítási díjának átváI]-a]-ását. Nem ért egyet a
szemét szállítási díj átvál]-alásáva]-.

A térítési díjak mértékének méltányos eseteiben pedig a testület dönt,sön.

És vafamennyi ellátási forma tekintetében testüleLi hatáskört javasol.

Dr. Mofnár Sándor jegyző: a véleménye szerint az átruházot,t hatásköT az
ü9yfé} szempontbó1 ügyfélbarát, hiszen igy több 1ehetőséget biztosítanak
számára a jogorvoslat,ra. Amikor már bírósági úton van csak jogorvoslati
lehetőség az ügyfelek inkább femondanak ennek érvényesítésérő]_.

Fekete ,fánosné polgármester: nem ragaszkodik a hatáskörhöz, neki
megnyugtatóbb, ha testü]_etí hatáskörben marad az ellátások megállapítása.
Azonban vannak élethelyzetek. amikor ha]-asztást nem Lűrő, azonnali
intézkedésekre kel1 sort, keríteni.
Kérte a testü]_etet döntsenek határozattal. lnoqy az önkormányzat képviselő-
testülete áftaf megállapitható ellátások megállapítása képviselő-testület
által vagy átruházott hatáskörben törEénjen.

A képvisefő-testüfet 6 fő képviselő jelen}étében 6 igen, 0 nem szavazaEEal,
0 t,artózkodással az a]_ábbi haLározaEot hozta:

Sály Község Önkorrnányzata Képviselő-testületének

24/2ot5./tt.L3./sz. önkorrnán\rzati h a t á r o z a L:

Tárgy: Települési támogatás, személyes gondoskodást
nyúj tó e]_]_átások

A képviseló-testület 6 fő képviselő jelenlétében, 6 igen,
0 nem szavazaLEa1 ú9y határozott, hogy a szociá]_is
rászorultságtó1 fúqgő pénzbelí. természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó erlát,ásokról szőlő
rendeletben szabá]_yozoLL ellátások megállapítása a
képviselő-testület hatáskörében marad.



A képvisefő-testüfet 6 fő képviselő jelenlétében 6 igen 0 nem szavazattal,
0 tartózkodássa1 elfogadta a szociáfis rászorultságtó1 fügqő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó e]-látásokról szőlő
rendeletét.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4,/2015. (IT. 16. ) önkorsányzati rendelete:

A szociális rászorultságtól fúqqő pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokróI.

A rendefetet a képviselő-testület 6 igen, 0 nem
szavazaEEal, 0 tarEózkodással elfogadta.

(A rendelet a jegyzőkönyv melfékfetét képezi.)

Fekete ,fánosné po]gármester: a képviselők szintén megkapták 2/201,5. (I.20.)
önkormányzati rendelet módosítására a tervezetet.
A képviselő-testület a rendelet módosítását 6 igen, 0 nem szavazaLLal, 0

tartózkodássa]_ elfogadta.

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

5/2015. (II. 16. ) önkornányzati rendelete:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános
Iskola, EIőkésziLő, Speciális Szakiskola, Kol1égium
és Egysé9es Gyógypedagógiai Módszertani Tntézmény
Sályi Tagintézményében tanufói jogviszonnyal
rende]_kez ő étkezők részére a]_ka]-mazandó intézményi
térítési díjakró1 sz6Lő 2/2015. (I.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról .

A rende]etet a képviseJ-ő-testület 6 ígen, 0 nem
szavazaELal, 0 tartózkodással elfogadta.

(A rendelet a jegyzőkönyv me]-1ék]_etét képezi. )

b.) Egyéb bejelentések

Feket,e Jánosné polgármest,er: tájékoztatta a képvisef ő-testü]_etet, hogy az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ tájékoztatást adott arról, hogy a
BoRsoD VoLÁN ziL., HAJDÚ VoLÁN Zrt. és a szABolcs VoLÁN Zrt. megszűnnek,
illetőleg beolvadnak az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be.

Továbbá ismertet,te a Be]_ügyminisztérium pályázaLi fe]-hívását önkormányzati
tulajdonú terület felaján]-ása tárgyában.

Az óvoda vezetője a képviselő-testüfet minden tagját várja a február 26-án
]-0. 00 órakor tartandó farsangi rendezvényükre.



Örömére szol9á1, hogy sikerüft az Állami Közútkezelő Kht. Nyékládházi
Űzemíqazgatóságával megegyezésre jutni, akik 8 fő foglalkoztatását
vállal j a. Ez ügyben a Roma Nemzet,iségi Önkormányzat e]_nökével f e]_veszi a
kapcsolatot.

A MunkaÜgyi Központ, tervezi a 25 év alatt,i munkanélküliek tanfolyamra
történő beisko]_ázását.

A munkanélkülisé9 kezefése a településen az egyik legnagyobb probléma. A
Munkaúgyi Központ a közfoglalkoztatás tárgyában benyújtott pályázatot
elutasítot,ta, nincs 100 8-os támogat,ás, s egyéb dologi kiadások. Az
önkormányzat több millió Ft,-os saját erőve]_ nem tud hozzá)árulni a
közmunkaprogram bonyolítá sához .

A BOSCH Miskofci gyára és a Jászberényi gyár többször t,artott már munkaerő
toborzást a községben. A legutóbb pár hete a toborzáson 1-2 fő vett részt,
akik a helyszínen megírt teszt alapján mínd megfeleltek. Ezután behívásra
kerültek még alkalmassági vizsgálatra, amelynek eredményérő] nem tud.

Továbbá tájékoztatást nyújtott arró1, hogy a GRoUPAMMA Biztosít,ó többször
megkereste telefonon, hogy az önkormányzat vagyonát biztositsa a képvj_selő-
testület,
Kérte a testület, véleményét, mit válaszoljon.

Vetró Márta képviselő: adjon ajánlatot a bizt,osító, hogy tudjanak d,önteni,
A kÖzségben elszaporodott, és veszélyes kóbor kutyák befogásával
kapcsolatosan érdekfődött és a gyepmesteri fe]_adatokat e9y mezókövesdi
hivatalosan bejelentett, cé9 15.0OO Ft/eb térítés ellenében ]_átná e]_. A
cimét eférhetőségét majd a polgármesternek átadja.

Szabó Valéria képvise]ő: szeretné, ha
elszáf 1ításáróI gondoskodnának.

az előzőekben is kért kő

Fekete .Tánosné polgármest,er: a kő e]-szá]-]_ításáró]_ intézkedni fog.

Mivef más bejelenteni nem volt, kérte a képvisető-test,ületeL, hogy egy
magánszemély kérelme tárgyában zárt ü]_ést tartsanak, amellyel a képviselő-
testüfet egyetértett.

A nyílt ülést a polgármester 1_1.2O perckor berekesztette.

K.m. f

Dr. Mofnár Sándor
1eqyző megbízásából:

,L[r Á,L,
Dr. Fe§|veres Balázs

alleqyző
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SáJy Kózségi Önkornányzat KépviseJő-testü]ete

2075. f&ruár 73-án (péntek) 70,00 óraí

kezdettef ü]-ést tart, meJyre tlszte]-ette7 neqhivom.

Az ü].és he]_ye: Sá7y Község Önkornányzata tanácskozóterme.

7./ Je]-entés a Jejárt határidejű testü]_eti határozatok
végrehaj tásáró1 .

Előadó: Fekete Jánosné po7gárnester,

2./ A 2015. évi működésj és fejJesztési cé]_ú terv
megtárgya]-ása.

Előadó: Dr. Fegyveres Bafázs jegyző.

3. / Inditványok, javaslatok,

A napirendi pontokhoz neghivottak:

Borsod,Abaúj-ZenpJén Megyei Kormányhivata7 Főigazgatója, Térségünk
Országgyű7ési KépvlseJője; Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhetyettes
parJamenti á7]-antitkárat dz önkornányzat könyvvizsgá7ója, Képvise7ő-
testüfet tagjai.

S á 1 y , 201_5. február 10.

,,l1rj,Ju

Fekete
po1



,rELENLÉrr ív

Sály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 13. napján 10,00 órai kezdette1 megtartott

rendkívüli úLésérőIi--

r./ Fekete Jánosné polgármester:

2./ Emődi Sándor alpolgármester:

3./ Farkas István képviselő:

4 . / Farkas Zo]_tán képviselő:

s. / Hőcza ,József képviselő

6./ Szabó Valéria képviselő:

1 . / YeLró Márta képviselő:

MEGHIVOTTAK
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