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Készült: Sály Község ÖnkormányzaEának Képviselő-testÜlete 20]-5. január 1-9-

én 9,00 órai kezdette]- tartott rendkívüli ülésérő]-.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormáayzaEának tanácskozó t,erme.

Je]en vannak: FekeLe ,fánosné polgármester, Emódi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas ZoIEárr, Eőcza József, Szab6 Valéria, Vetró Márta
képviselők.

Meghívottak: Dr. Fegyveres Bafázs aljeqyző-

Meghívot,tak, akik jelen voltak az ülésen:
Dr. Fegyveres Balázs aljegyző.

Fekete Jánosné po]-gármester: köszöntötte a testü}et tagjait.
MegálJ_apította, hogy az ÜIés határozatképes, az Ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Fegyveres Bafázs aljeqyzőL kérte fel.

A jegyzőkönyv e]_készítéséért Dr. Molnár Sándor jegyző megbízásából Dr.
Fegyveres Balázs aljeqyző a fele]_ős.

Jegyzőkönyvhitefesítőknek z Hócza .Tózsef és Szabó Valéria
kérte fe]-.

képviselőket

Fekete Jánosné polgármester: ismertetEe a megtárgyalásra kerü]-ő javasolt
napirendet.

,TAVASOLTNAPIREND

1. ) Szociáfis céfú tűzifa támogatás heLyi szabá7yairóf szóló rendefet
megalkotása.
Előadó: Fekete,Jánosné polgármester

2.) Intézményi téritési dij ak negáL7apitásáró]-.
Előadó: Feket,e,Jánosné polgármester.

Sá7y Kózség Képvise]-ő-testületének 20]-5. évi munkaterve.
E]-őadó: Fekete,Jánosné polgármester.

4. ) Inditványok, javas]-atok.

Fekete .Tánosné polgármest,er: kérte a képviselő-testülete!, hogy fogadják
ef a napirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javaslatot.

Vetró Márta képvise]_ő: javasolta,
módosítások át,bes zélésére .

hogy kerütjön sor a legutóbbi SZI4SZ

Szabó Valéria képvise]_ő: javasolta, hogy
}nöke, jelen ülés

tűzifa támogatás meghatározásánál jelentős
döntéshez.

kerüljön meghívásra a Roma
Eekintetében a szociális célú
segitséget tudna nyújtani a

Vetró Márta képviselő: is egyetértett Szabó Va]_éria képviselőve1, sok
családot nem ismernek és a Roma Nemzet,iségi Önkormányzat, Elnöke most a
szociális cé]-ú tűzifa támogatások döntésénél segítséget tudott vo]_na adni.



Fekete Jánosné po]-gármester: Vetró Márta képviseJ-ő javaslatára elmondta,
hogy a felmerült javaslatot indítványok, javaslatok napírendi pont
keret,ében meg tudják tárgyalni.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető és
1egyzőkönyvhitelesítők személyére tett
j avaslatot .

Elfogadásra került napirendi pontok:

1. ) Szociá]-is cé]-ú tűzifa tánogatás he7yi szabá7yairó]_ szó]-ó rende]_et

megalkotása.
E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester

2.) Intéznényi téritési dijak megáJlapitásáró]_.
E]_őadó: Fekete,Jánosné polgármester.

3.) Sá7y Község Képvise]_ő-testü].etének 20]_5. évi munkaterve.
E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester.

4. ) Inditványok, 1avas]-atok.

NAPIREND rá,neyar.á,sa

7.) Szociá7ís cé7ú tűzífa támogatás helyí szabá7yaíróL szó]-ó rende7et
aegaLkotása.
E]_őadó: Feket,eJánosné polgármester

Feket,e Jánosné polgármester: a képviselők az írásos előterjesztést
megkapt,ák.
Javaso]_t,a a rende]-et-tervezet megvitatását, majd elfogadását.

Vetró Márta képvise]-ő: javasolta a rende].et módosítását, mert véleménye
szerint a 2. olda]_on a (2) bekezdésben foglalt mondat, hogy az (1)
bekezdésben foglaltakon tú]- az önkormányzat vissza nem téritendő tűzfiát
nem biztosít, nem megfele}ő. Hiszen 1ehetnek rászorult személyek, akik
esetleg nem részesü]-nek az önkormányzattól semmilyen támogatásban.

Dr. Fegyveres Ba]_ázs a]-jegyző: ezen a bekezdésen azt kell érteni, hogy a
rende]-kezésre állÓ kereten felül az önkormányzat nem tud Lűzfiátbiztosítaní.

§zaDó Valéria képviselő: javasolta, hogy az 1. § (3) bekezd,ése kerüljönjavításra, nem tartja megfelelőnek azt a megfogalmazást, hogy a rende]_et
hatálYa kiterjed Sály Közsé9 közí9azgatási területén állandó 1akcímmet
rendelkező állampolgárokra. Ugyanis vannak, akiknek az á]_1andó lakóhelyük
SálY, azonban nem élnek itt, azok nem részesüljenek támogatásban, csak a
helyben lakók.
Csak ezze]_ a módosítássa] tudja elfogadni a rendeletet.

Fekete Jánosné po}gármester: javasolta, hogy a képviselők á]_tal tettjavaslatokka1 fogadják el a szociális cé]_ú Lűzifa támogatás helyiszabályairól szóló rendeletet.



A képviselő-testü]_et a szociá]_is célú tűzifa támogatás heJ-yi szabályairól
szőLő 7/2015. (I.19.) önkormányzati rende]etet 7 fő képviseJ-ő jeJ-enlétében,
7 igen, 0 nem szavazaELa1-, 0 tartózkodással elfogadta.

SáJ-y Község Önkormányzata Képviselő- testütetének

1/2015. (I.19. ) önkor-nányzati rendelete:

a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályaíró1.

A rendeletet a képviselő-testü]-et 1 fő igen, 0 fő
nem szavazaLta)-, 0 fő tartózkodással elfogadta.

(A rendefet a jegyzőkönyv nellékletét képezi.)

Fekete ,Jánosné polgármester: javasolta a képviselő-testületnek, hogy mivel
elfogadásra és kíhírdetésre is került a szociá]-is cé]_ú Lűzifa támogatás
helyi szabályairó1 szőLő rendelet a beérkezett kérelmek tekintetében
döntsenek is zárt ülés keretében.

Javaslata volt a testület felé, hogy 0,5 m3 mennyiségű fa kerüljön
családonként támogatásként biztosításra, hogy minél több rászoruló tudjon
részesü]-ni ebben a támogatási formában. Továbbá 750 q szenet az
önkormányzat kedvezményes áron tsud vásárolni és további 750 q kedvezményes
áron történő szénvásárlás esetén, - ha lesz rá lehetőség - valamennyi
kére]_mező a 0,5 m3 mennyiségű fa rnel}é mé9 5 q szenet is kaphat,na.

Farkas István képviselő: javasolta, hogy a tűzifát összetekézve száIlítsák,
mert ez jelentős segítséget jej-entene a rászorulóknak, továbbá a szenet
zsákolva 5 q-ként. A közmunkások ebben tudnának hasznosan dolgozni, a fát
összetekéznék, s a szénne1 együtt kerülhetne száflításra. Ttt p}usz
költségektől is mentesülhetne az önkormányzat.

A nyÍlt ülést 9.30 órakor berekesztette, s zárt ülés tartását rendelte el,
mellyel a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

Dr. Molnár Sándor
jeqyző megbízásából:

n^/3r-L"I}"Dr. Fegyverés Bal-ázs
aljeqyző Wr /
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3425 SáIy, Kossutlt u. 63. sz.

MEGaÍvó

SáJy Községi Önkornányzat Képvise]-ő-testü7ete

2075. január 79-én (hétfő) 9,00 órai

kezdette]- ülést tart, me7yre tiszte7ette7 neghivon.

Az ü]-és he]-ve: Sá}y Község Önkornányzata tanácskozóterme.

NAPíRt§D;

Szociáfis cé]-ú tűzifa támogatás he7yi szabá7yairó7 szó7ó rende7et
nega7kotása.
Elóadó: Fekete,Jánosné polgármester
Intéznényi téritési dijak negá77apitásáró7.
Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.
SáJy Község Képvisefő-testüLetének 2015. évi munkaterye.

Előadó: Fekete .fánosné polgármester.
Inditványok, j avas7atok.

A napirendi pontokhoz meahivottak:

Borsad-Abaúj-Zenplén Megyei Kornányhivata1 Főigazgatója, Térségünk

Országgyű7ési Képvise7ője; Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhe7yettes
par7amenti ál7antitkára, Képvise7ő-testület tagjai.

Sá7y,2015.január72.

1.)

2.)

3.)

4.)
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Sály Községi
2OL5. január 19.

Fekete Jánosné polgármester:

Emődi Sándor alpolgármester:

Farkas István képviselő:

Farkas Zo]-tán képviselő:

Hőcza Jőzseí képviselő

Szabó Valéria képviselő:

Vetró Márta képviselő:

MEGHIVOTTAK

d,/r*- Á"l-

,rELENtETI Iv

Önkormány zat KépviseIő - testülete
napján 9,00 órai kezdettel megtartott

ülésérő1:
-'--
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a/

A/

5./

o./
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,JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sály Közsé9 Önkormányzatáaak Képvise]-ő-testülete 201-5. január 19-
én 9, oo órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérő1, a nyÍlt ülés
folytatása.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának t,anácskozó terme.

.Telen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas Tstván, Farkas ZolEán, HŐcza ,JŐzsef , Szabő Va]_éria, Vetró Márta
képviselók.

Meghívottak: Dr. Fegyveres Ba]ázs aljegyző.

Meghívottak, akik je]en volEak az ülésen:
Dr. Feglrveres Balázs aL)egyző.

Fekete Jánosné polgármester: a nyilt ülésük folytatásaként a következő
naprrendr pont,

2. ) Intézményi téríXésí díjak megá7Lapításáró7.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

Fekete .]ánosné polgármester: a rendelet-tervezeteE kézhez kapták a
képviselők, javasolta annak elfogadásáts.

A képviselő-testület az intézményi térítési díjakról szőLő rende]-eLet 7

ígen, O nem szavazaLta7, 0 tartózkodással elfogadta.

A képviselő-testü]_et a szociális célú Lűzifa támogatás helyi szabályairó1
szőLő a/2015. (T.]_9.) önkormányzati rende]-etet 7 fő képviselő jelenlétében.
7 igen, 0 nem szavazaLLa)-, 0 tarEózkodással elfogadta.

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

2,/2015. (I.20. ) önkormányzati rendelete:

Borsod-Abaúj-Zemptén Megyei Óvoda, Áltatános
Iskola, ELőkészilő, Speciális Szakiskola. Kol1égium
és Egysé9es Gyógypedagógiai Módszertani Int,ézmény
Sályi Tagintézményében tanufói jogviszonnyal
rendelkező éLkezők részére a]-ka]mazandó intézményi
térítési díjakról.

A rendeleLet a képviselő-testüfet 1 fő igen, 0 fő
nem szavazatta1, 0 fő tartózkodással- elfogadta.

(A rende]_et a jegyzőkönyv meIlékletét képezi.)

3.) Sá7y Község Képviselő-testü7etének 2075. évi munkaXerve.
Előadó: Fekete .]ánosné polgármester.

Fekete .Tánosné polgármester: a munkaterv a kötelezően efőírt napirendeket
és évi 6 rendes ülést tartalmazza, azonban természeEesen minden más
testü]_et álta1 tárgyalandó napirendet testületi ülésen, rendkívüli ülés
keretében tárgyalnak meg.

Szabó Valéria képvisefő: a munkatervben szereplő üléseket kevésnek tartja.
Javasolta, hogy a 2 ü]-és közötti időszakban történt intézkedésekről a
következő testületi üfésen számo}jon be a polgármester. A képviselők
tudjanak a tett intézkedésekről. történtekról. Ez 1egyen minden ülés
napirendí pontja. Szükségesnek tartja ezt a beszámolást, hiszen, mint



képviselő sok dologró1 nem tud. Ísy példaként em]_itette az e]_múft ősz
foiyamán a BüKK-MAK LEADER ülését, amiről a képviselő-testület nem tudott.
Ez ke]_Iemetfen aZ állampolgárok előtt is, hogy képviselőként nem tudnak
információval szolgálni.

FekeLe ilánosné polgármester: minden munkaterv szeríntí testÜleti Ülés ]-,

határidejű testü]_eti határozatokróf szŐLŐ
jelentés, e napirendi pont kereEében számo1 be a testüfetnek. A

munkatervben szerepe1 a képviselő javaslata,
Továbbá tájékoziatta a képviselő_Eestüleget, hogy a Társulási
Tanácsüléseknek ís vannak tetepülésekre kihelyezett, uD, mozgő ülései, igy
a BüKK_MAK LEADER Egyesületnek is, s az ősz folyamán Sályban voft a

kihelyezett üfése, Sály volt a házígazdála az ülésnek,

Vetró Márta képviselő: javasolta 1egalább havonta Ülések tartását, szÜkség
ffifmekete1ke11birá1ni,Sd30naposhatáridőbőIiqy
nem csúsznak ki.

Fekete Jánosné polgármesten a szociáfis jelIegű kérelmek tekintetében
ény betartása.

Vetró Márta képvisefő: kérte, hogy a munkaLerv-tervezeE az alábbiak szerínt
-gészüljön ki napirendi pontonként :

20L5. február:

- A polgármester beszámolója, tájékoztatója a 2 ü]-és kÖzÖtt e]-telt
intézkedésekről,

- Rendeletalkotás (bármiben, szükség szerint)
- Közmunkák meghatározása

20t5. március:

_ Jelentés a lejárt határidejű testü]_eti határozatokról
- A polgármester tájékoztatója
- Fa]_uf e j 1esztési terv
- Kamerabővités,
- Utca nevek, lnázszámok rendezése

2Ol5. áprílis:

- Családseqítő személyes jelenléte és beszámolója
- Segélyben részesülők ingatlanainak ellenőtzése

2015 . nrájus:

- Köz}ekedés helyzeLe,
- Lomtalanítás

2OL5. június:

- Falunap (községünk d.iszpoJgára, a nagytiszLe]-etben állÓ néhai Barsi
Ernő Tanár úrhoz kötődően június hónapban (06.28-hoz köze]- eső
hétvéqe) javasotta átlandó időpontban meqtartani a falunapokat.
Eddig augusztus hónapban vo]t, auguszEus 20-ához közef eső
időpontban, ez az állami ünnepségek ideje, a falunap legyen ettŐl
elkülönítve.



20L5 . alrgusztus:

- Egészségügyi el]_átás helyzeLe, kerüljön augusztusban megtárgyalásra,
az októberi időpontot év véqéhez köze]- már későnek tartja.

2OL5. szeptember:

- Lomtalanítás

2OL5. október:

- Mivel október ]--jén van az Tdősek Világnapja, javasolta, hogy az
idősek napja is ebben a hónapban kerüljön megtartásra. s ez az
ünnepség csak nekik szóljon, Iegyen az övék.

2OL5. noveml>er:

- BURSA ósztöndíjak
- Közmeghallgat,ásra készú]-és

2OL5. decenber:

- Közmeghallgatás
- Szociáfis célú Lűzifa döntés
- Karácsonyi ünnepsé9

Fekete .Tánosné polgármester: már tradíció, hogy augusztus utolsó hétvégéjén
kerüf a Sályi Napok rendezvénysorozat megrendezésre. Az utóbbi alkalommal
technikai kellékek miatt került más időpontban megrendezésre a Sályi Napok,
egyébként minden a]-kalommal auguszt,us utolsó hétvégéjén.

A munkatervet váftozat]-anul javasolja jóváhagyni, azzal a kiegészítéssel,
hogy minden más ügyben és esetben amelyet a képvise]_ő-test,ület ke]_1, hogy
elbíráljon, amelyben Eest,ületi döntés ke11 ülésezik a képvisefő-testület.
Konkrét megfogalmazást nem javasol, hiszen mindig az adot,t helyzet dönti
€f, hogy milyen ügyben és mikor kell ü]-ést tartani a köte]-ezó jelleqű
üléseken felü1. Minden nagy horderejű, 1akosságot érintő ügyben a testü]-et
dönt, sőt mé9 oda nem LarLoző kisebb jelentősé9ű ügyeket is mindiq
bej elent .

Napirendre fehet tűzni a képviselők inditványa alapján a meqtárgyalásra
javasolt ügyeket is. Közösen dolgoznak, nincs akadá}ya semminek,
j avaslat,ta]- bármikor élhetnek.

Emődi Sándor a]polgármester:
rea

Farkas Tstván képviselő:
kiegészítéseivel, s azokat miért
kiegészíteni azzaf-. Javasolta,
kiegészítésre.

javaslata, hogy va]-óban beszélgessenek
megvalósításban is vegyen részL.

ha egyetértenek Vetró Márta képviselő
nem ]-ehet beépíteni a munkatervbe,
hogy kerüIjön a munkaterv azzal

A 1egutóbbi ü]-ésen nem volt jeJ-en szeretné e]_olvasni a )egyzőkönyvet.
azonban erre nem vo]_t ]_ehetősége. Nem találta meg a község honlapján. Tdeje
nem engedí, hogy hivatali időben jöjjön be elo]_vasni a 1egyzőkönyvet.

Vetró Márta képvisefő: a jeqyzőkönyvek, rendeletek továbbitása, közzététe]_e
hogyan történik, kinek a feladata? Ki a Honlap üzemeltetője?

Dr. Fegyveres Ba]_ázs a]_ j egyző : a rendelet,ek a honlapon kerü]_nek
kihirdetésre, majd ahhoz jelszóval és hozzáférésse]_ rende]_kező a
törvényességi felügyeleti osztály által meghatározott módon kerül
fe]_t,ételre elekt,roníkusan. Elektronikusan e hozzáférés segítségével kerúl a
jegyzőkönyv is feltö]_tésre.



Feket,e ,Jánosné po]-gármester: j avasoJ-ta a képvisef ő-testületnek, hogy
fogadják ef a 2015. évi munkatervet azzal a kiegészítéssel, hogy a
tervezett üféseken és napirendeken felü1, minden a képvisefő-testület
hatáskörét és döntését érintő ügyben, napirendben ü]-ést tart.

A képviselő-testület 1 fő képviselő jelenlétében 4 fő igen, 3 fő nem
szavazattal elfogadta Sály Közsé9 Képviselő-testüIetének 20]-5. évi
munkatervét.

SáJ.y Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2015. (I. 19. ) önkornányzati határozata:

Tárgy: Sály Község Képviselő-testülete 201_5. évi
munkaterve.

A képviselő-testüIet Sály Község Képviselő-
testületének 2015. évi munkatervéL 1 fő képviselő
jelenlétében 4 fő igen, 3 fő nem szavazattal
elfogadta.

4. ) índitványok, javas]-atok.

a. ) Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási MegáJ-lapodásának
módosítása.

Fekete Jánosné polgármester: a képviselő-Eestület e]-é terjeszti a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társu]-ási Megállapodásának
módosítását . A megállapodás módosításra a 20L4. október 1-2 -ei á]_ta]_ános
önkormányzati váfasztásokat követően az újonnan megválasztott polgármester
kerüf be a Társufási Megállapodásba, mint települési képviselő. A
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társu]_ás előterjesztését a képviselők
rendelkezésére bocsátotta áttanulmányozásra, melyet követően kérte, hogy
fogadják el hat,ározatt,al a társulási megállapodás módosítását.

A képviselő-testüfet 1 fő képviselő jelenlétében, 7 fő igen, 0 nem
szavazattal. 0 tartózkodássaf elfogadta a Mezőkövesdi Többcé]_ú KisEérségi
Társulás Társulásí Megállapodásának módosítását.

Sály Kö z sé9 Önkorm ány zaLa Képvi seJ-ő - tes tületének
1712015. (T.19. ) sz. önkormányzati határozata:

Tárgyz Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáről-.

Sály Közséq Önkormányzatának képviselő-testülete
megtárgyalta a Mezőkövesdi Többcé]_ú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosítására
vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot
hozt,a:

1. ) Sály Közséq Önkormányzatának Képviselő-testüfete a
Társulási Megállapodás módosítását a jelen határozat
melléklete szerint elfogadja.

2.) Az önkormányzat képviselő-testüfete fe]_hatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás módosításáva]_
kapcsolatos intézkedések megtételére.



azonnal.

Fekete,fánosné polgármester

b.) Sály Község önkormányzata és intézményei 20L5. évi elJ.enőrzésí tervének
megállapítása.

Fekete Jánosné pofgármester: A be]_ső e]_]_enőr á]-ta]- e]-készített ellenőrzési
tervet a képviselő-testület részére megküldték. Javasolta annak
elfogadását.

Szabó Va]_éria képviselő: ki a be}ső ellenőr, nem is ismerik, nem tudnak
róla semmit.

Vetró Márta képviselő: részfetes tájékoztatást kért a belső ellenőrrŐJ-,
hiszen nem tudnak róla semmít.

Fekete ,Jánosné polgármester: a
a belső e]_]-enőrref kötött
Tájékoztatta a testületet, hogy

A képviselő-testület 7 igen, 0

haLározaLáL

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

18/2015. (T.19.) sz. önkornányzati határozata:

Tárgyz Sáty Kózség ÖnkormányzaEa és Tntézményei 2015.
évi ellenőrzési tervének megállapítása.

A képvisefő-testü}et Sály Község ÖnkormányzaEa és
Tntézményei 2015. évi el]-enőrzési tervét, a
stratégiai tervet 2Ol5-20L8. évekre 7 igen, 0 nem
szavazaELal, 0 Eartózkodássa]- e}fogadt,a.

A képvise]_ő-testület felhatal-mazza a polgármestert,
hogy a határozatot a terv elfogadásáról a be]-ső
ellenőr részére küldje meg.

Fele]-ős: Fekete Jánosné polgármester.

HataraClo:

Felefős :

képvi s e J-ő - tesEület rende]-kezésére bocsátotta
váflalkozási szerződésL, áttekintésre.

nehéz vo]-t belső e]-1enőrt taláfni.

nem szavazatEal, 0 tarLÓzkodással meghoztsa

Határidő: azonnal.

folyékony hulladék szállítására és ártalmatlanításárac. ) TeJ-epúlési
javaslat.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a Heves Megyei Vizmű ZrL. 2OL5. évi
díjjavaslatát folyékony hu]-]_adék szállításra, melyet a képvisefő-t,estület
rendelkezésére bocsájtott. Megjegyezte továbbá, hogy a díjak a 20t4. évihez
képest változatlanok.

A képviselő-testüfet 7 igen, O nem szavazattal, 0 tartózkodássa} a Heves
Megyei Yizmű rt. 2015. évi díjjavaslatát folyékony hu]-]-adék száffitásra
elfogadta.



Sály Község Önkornányzata Képviselő-testüIetének

L9/2o!5. (I.19.)sz. önkormányzati h a t á r o z a l:

Tárgyz Folyékony hulladék szállítására és
ártalmatlanítására vonatkozó díj j avasJ-at .

A képvise]-ő-testü]-et a Heves Megyei Vízmű ZRT. áltaf
megküldött 2OL5. évre vonatkozó díj javaslaLot
megtárgyalta, melyet 7 igen, 0 nem szavazaLLal, 0

tartózkodással elfogadott .

d. ) Egyúttnűködési rregállapodás Sály Község Önkormányzata és Sály Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzata között.

FekeLe Jánosné po]_gármester: a képviselő-tesLüfet elé Lerjeszti az
együttműködési megállapodást, melyet javasolt a testületnek elfogadásra.

Szabó Valéria képviselő: javasolta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökéve]_ vegyék fel a kapcsolaEot a probtémák megbeszéIése tárgyában.

Fekete,fánosné polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
tervezi a kapcsolat fe]_véte]_ét a Roma NemzeLiségi Önkormányzat Elnökéve1,
akivel le ke]_l ülniük a felmerült fontos problémák megtárgyalása végett,.

A képviselő-testüfet 7 fő képviselő je]-enlétében 7 igen, 0 nem szavazaLLal,
0 tartózkodással elfogadta az együttműködési megállapodást Sály Község Roma

Nemzetiségi ÖnkormártyzaLával .

SáJ-y Község Önkornányzata Képviselő-testületének

2o/2o15. (I.19.)sz. önkorrnányzati h a t á r o z a t:

Tárgy: Együttműködési Megállapodás Sály Közséq
ÖnkormányzaLa és Sáty Község Roma Nemzet,iségi
Önkormányzata között.

A képvise]-ő-testü]_eL 1 fő igen. 0 nem szavazattal, 0

tartózkodással elfogadta jóváhagyta, elfogadta az
együttműködési megál}apodást Sáty Község Önkormányzata és
Sály Község Roma Nemzetiségi ÖnkormányzaEa között.

A képvise]-ő-testület megbízta a polgármestert az
együttműködési megállapodás a]_áírására.

e.) Óvodavezetői álláshelyre vonatkozó páJ-yázati felhívás elfogadása.

Fekete ,Jánosné polgármester: a képvise]-ő-testület elé terj esztette az
óvodavezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhivást.

A képvise}ő-testület megtárgyalta az óvodavezetői álláshelyre kiírt
pályázaEi felhívást, melyet 7 ígen, 0 nem szavazaELal, 0 tartózkodással
elfogadott.



Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2L/2OL5. (I.19.)sz. önkormánvzati h a t á r o z a t:

Tárgy: Óvodavezetői ál]-áshelyre vonatkozó pályázati felhivás
elfogadása (pályázati feltételek meghatározása) .

Sály Község Önkormányzatának Képvisefő-testülete a nemzeti
köznevefésről szóIó 201,I. évi CXC. törvény 67. § (7)

bekezdése, valamínt a közalkalmazottak jogállásáróI szőlő
1992. éví xxxTT1. törvény (Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése
alapj án pályázatot ír ki, a Sályi Hétszínvirág Óvoda (3425
Sály, Deák F. u. 56/B) óvodavezetői álláshelyének 2015.
július 2, ával- kezdődően történő betö]_tésére.

Az óvodavezeLő felef az LnLézmény szakszerű és törvényes
működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói
jogokat, dönt az inLézmény nűködéséve]_ kapcsolatban minden
o1yan ügyben, melyet jogszabáIy, ko]-]ektiv szerződés,
közalka]_mazotti szabáLyzat nem utal más hatáskörébe, felelős
az lnLézményi szabáIyzatok elkészítéséért, jóváhagyja az
intézmény pedagógiai programját, képvíseli az inEézményt,
fefe]_ a pedagógiai munkáért, a neve]_őtestüfet vezetéséért, a
gyermekvédelmi feladatok megszervezéséérL és e]-látásáért,
vafamint a nemzetj- köznevefésrő]- szóIó 2017. évi CXC. törvény
69. §-ában meghatározott más fontos feladatok el]-átásáért.

Az óvodavezeLői megbizás öt évre szőIő magasabb vezeLői
beosztás, melynél a meqbizás kezdő napjaz 201,5. júIius 2.,
míg megszűnésének napja 2020. júJ-ius 2.

Óvodavezetői rnegbízást - érvényes pályázaL atapján - az a
páJ,yáző kaphat, aki

-óvodapedagógus - munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,

-pedagógus - szakvizsga keretében intézményvezetői
szakképzettségeL szeTzeLL,

-legalább öt év pedagógus - munkakörben töltött szakmai
gyakorlata van,

-az intézményben óvodapedagógus - munkakörben fennálló,
határozatlan ídejű. teljes munkaidőre szó]_ó közalkalmazotti
kínevezésse] rende]-kezik vagy az óvodavezetői megbízássa1
egyidejűIeg ilyen kinevezést kap.

Az óvodavezetői álláshelyre benyújtott pályázatnak
tarLa]-maznia kell a páIyáző szakmai önéletrajzáE, vezeLés!
programját, a büntet]_en előé]_etet igazoló hatósági erkölcsi
bizonyítványáL, fefsőfokú iskolai végzettségét és
szakképzettségét, valamints pedagógus - szakvizsga keretében
szerzetL intézményvezeLői szakképzettségét tanúsít,ó
okleve]_einek hitelesített másolatát, arről szőlő
nyilatkozatát, hogy a páIyázaEi anyagában foglalt személyes
adatainak eljárássa]- összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.



Az óvodavezet-ő illetményét és magasabb vezetői
illetménypótlékát, a Kjt. és a végrehajtására kiadott
326/2ol3. (VTII.3o. ) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései
szerint, a megbízást adó Képviselő-testület állapítja meg.

A páIyázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) ke]-]-

benyújtani Sály Község Polgármesteréhez címezve (3425 Sály,
Kossuth u. 63. sz. tel.- fax.: 49/336-055, e-mail:
salyonko@salyegy.t-online.hu úgy, hogy az, posLai úton is,
1egkésőbb 2015. május 15-i9 megérkezzen.

A pá),yázatok e]-bírálására 2Ot5. június 30-i9 kerül sor.

A képviseló-testü]_et utasit)a az aljegyzót, hogy a
326/20]-3. (VTIT.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése
szerinti hatáskörében eljárva fássa el a pályázati eljárás
elókészítéséve1 összefüggó feladatokat.

Határidő: folyamatos 2015. június 30.

Felelős: Dr. Fegyveres Bafázs aljegyző

f. ) A Sályért Közhasznú Egyesület kérelme

Fekete .Tánosné po]_gármester: be j elentette a képvise]-ő-testületnek, hogy a
Sályért Közhasznű Egyesület rendezvényei támogatásához anyagi és erkölcsi
támogatást kér a képviselő-testülettől.

rTavaso]ta, hogy a költségwetés tárgyalásakor térjenek víssza, akkor
döntsenek a támogatásró]-, merL mé9 níncs rálátásuk arra, hogy milyen
összeget tudnának esetleg biztosítani.

Egyben bejelentette, hogy a Győri Melodiárium Kamarakórustól Nagy Péter,
Dr. Barsi Ernő tanár úr egykori tanítványa megkereste, hogy a Sályi Malmok
felkutatásával foglalkoznak, amelyhez anyagi és erkö]csi támogatást kér. A
könyvet 2016. első negyedévében kívánják kiadni.

Egyenlőre még csak előzetes megkeresésró1 van szó, azonban talán annyit tud
válaszolni, hogy a képviselő-testület. ha aktuá]-is fesz és a 1ehetősé9ek
engedik, akkor nem fog elutasításra kerülni az anyagi támogatás.

Vetró Márta képviselő: a támogatások napirendjéné1 a képviselő-Lestület elé
terjeszti Lator 1akosságának kérését, melyben kérik, hogy támogassa a
testület a TI. világháborúban elesetsE katonák és civi]- á]-dozatok
tiszt,e]-et,ére emfékhely kialakításáE a fatori temetőben.

Fekete Jánosné po]-gármester: mindenk6ppen javasolt az anyagi és erkölcsí
támogatás is, Lámogatniuk kel]- az eJ-képzelést, de itt is javasolta, hogy a
költségvetés tárgya}ásakor dönLsenek.



9.) Egyéb indítványok

Szabó Valéria képviselő: javasolta, hogy tekintsék eL, hogy kik kapnak
ebédet, szeretné a névsort látni, mível nagyon sokan vannak, akík
rászoru]-tak lennének, de nem tudnak számukra meleg ebédet biztosítani.

Ki jelenleg az Tdősek Klubja vezetője?

Fekete Jánosné po]-gármester: javasolní fogja, hogy esetleg ne is
működtessék, jelenleg a vezetői feladatokat Farkasné Katona Ágnes láLja el.

Szabó Valéria képviselő: javasolta, hogy szenrétgyűjtő edények kerüljenek
kihelyezésre, legalább a bolt,hoz. BorzaszEó szemetes a telepütés.

Fekete ,Jánosné po]-qármester: foglalkozik a szemétgyűjtő edények
kihelyezésével, végig fogják öltóztetni a települést. EzL már megteLEék az
előzőekben J_s, de mindenki tudja, hogy mi történt a szemetesekkel.

Utasitsa a testület, hogy szerezzeyl
kel1, hogy mondja a testület, hogy
történjen ez meg.

be hulladékgyűlLő edényeket, de meg
milyen f orrásbó]_, milyen bevéte]_bő1

Farkas 1stván képvisefő: iparűzési adó kivetésére sem tudnak sort keríteni,
hiszen nem tudják, hogy kik rendelkeznek a településen székhellyel. Ez
hogyan létezik, hoqy az önkormányzaL erről nem tud.

Dr. Fegyveres Ba]-ázs a]-jegyző: nem tudják, hogy kik tétesítenek székhelyet,
a cégbíróság ezL nem jelzi az önkormányzat felé.

Szabó Valéria képviselő: a Kossuth utcán a,,Pece'' HÍd a]-att ki kel]-
takarítani az átereszt.

Farkas István képviselő: az íntézetí áteresz be van szakadva,
balesetves zélyes .

Dr. Fegyveres Balázs afjegyző: a
az aszfaltborítás megtört.

Fekete Jánosné po]gármester: a
problémát,, egyébként, a híd alatti
eddig.

Szabó Va]_éria képvise_Lő:
információt.

a pályázati úton megvásárolt autókró1 kér

Fekete Jánosné polgármester: az autók a garázsban állnak, mé9 nincsenek
használatban- A testü]_et döntése alapján, iltetőleq az egyesülettel
tÖrténő megegyezés folyt,án döntik e]- az autók használatát, illetőleg
rende]-tetésÜket. A komo]-y autót sajnálnák polgárőri szolgáJ_atba bevonni.

Farkas Tstván képvise]-ő: valóban kár lenne a nagy értékú autót ilyen
terepcélokra igénybe venni. Helyette egyszerúbb gépjármű is megtenné, a
cé]_nak megf elelne.

LengyeJ_ Ernőné féle ingatlannál az úttest,

Közútkezelő Kht. felé jelezni fogja a
átereszek takarítását minden évben kérték
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Farkas Zo]_tán képviselő: ahol a pályázat elnyerte a helyét már mínden
községben használják a járműveket polgárőrszolgálat cél;ára.

Farkas Tstván képvisefő: megemlítette. hogy nagyon sürgető lenne a kóbor
kutyák befogása, nagy veszélyt jelentenek a lakosságra.

Tomori rstvánékat a pincesoron fe1 ke1]-ene szó]-Ítani/ nagyon reniEens
magatartást tanúsítanak és a lakóház, az ingatlan elhanyagolt.

Vetró Márta képvisefő: a segélyben részesülő köteles rendben tartani az
íngatlant, a portáját, egyéb esetben meg ke1l vonni a segélyt tő]_e.

Fekete ,Jánosné polgármester: a kóbor ebek befogására a szerződéskötés
iránti kérefmet a Mezőkövesdi VárosgazdáJ-kodási Zrt. fe]-é már továbbitotta.

Meg keff o}dani. sürgető a kóbor ebek befogása. De ezen a terü]-eten is,
mint mindenütt közömbös a lakossá9. Csak összefogással leheE eredményeket
e]-érni.
Az átereszek tiszt,ításáért a szolgáltatónak fizetnének, de nem vállalják.

Farkas ]stván képviselő: a fiatalok részére ku]_turált szőrakozási
igényeíkhez az TKSZT- helyiségét ígénybe lehet venni?

Fekete Jánosné polgármester: az IKszT- helyisé9ét, a fiata]-ok igénybe
vehetik, van rá mód. Ez természetesen nem különböző névnapi, va9y egyéb
hasonló rendezvényeket jelent.
Emlitést tett arró]_, hogy a volt LűzoILőszertár épülete hangulatosan,
fiataloknak szórakozásuk céljára berendezésre került, az 1990-es években,
azonban rövid idő a]_att sajnos tönkretették az épületet a berendezéssef
együtt.
Kérdést tett fel a képviselő-testület feJ-é, hogy a Nőnapi ünnepséggel
foglalkoznak-e biztosítanak-e keretet ajándékozásra.

Farkas István képriss]é, javasolta, hogy legyen Nőnapi ajándékozás, de csak
=""1id".r.

Fekete Jánosné polgármester: csekély ajándék vásár]_ásáva]_ is ;elentős az
anyagi vonzata, az e]-mú]-t cik]-usban, illetőj-eg évben rendezett ünnepségek,
küfönböző projektek átadása, falunap, egyesületi rendezvény nagyon
odafigyelve is jelentős kiadássa]_ jártak, több mil]_ió Ft-os kiadássa]_.

A képvise]ő-testúIet figyelmébe ajánlotta, hogy az elmúlt napokban kért a
pénzinLézettől portfólió-kimutat,ást, s nincs 40.000 e Ft-nyi
megtakarításuk.

AzL is figyelembe ke]-]- venniük, mint ahogyan az már nagyvonalakban
számitásra is került, hogy a megállapitott képvise]_ői tiszteletdíjak 10.000
e Ft,-os kiadást jelentenek, 5 év alatE közel 50.000 e Ft.

A közmunkaprogramróJ- rövid tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek,
Várhatófag mindössze 15 főre tudnak biztositani 100 %-os bértámogatást, az
azQIr fe]-ül foglalkoztatottak bérének 80 8-át tudják biztosítaní, 20 ?-ot
saját erőbőf meflé kefl tenni. Dologi kiadásokra nincs fedezet,.
Az eddigiekben is a járulékokat, ]-3,5 t-ot biztosította az önkormányzat a
költségvetéséből , ez közel 7.000 e Ft-ot jelent,et,t.

A közef 300 fő munkanélkü]-i foglalkoztatására pedig egyáltalán nincs
1ehetőség.
Sajnos jelentős eredményró1 sem tudnak számot adni a kőzfog]_a]_koztatás
területén.
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Szabó Va]_éria képviselő: felügyeletet kel1 biztosítani hozzá|uk,
e]_tenőrizni keff őkeL, mert csak így tudnak eredményt elérni.

Vetró Márta képvisefő: az e]_múlt évben hány fő közmunkás vo]-t?

Farkas Zoltán képvise]_ő: a közfoglalkoztatásná1 mindenképpen irányító,
vezető ke]-f, hogy legyen a dolgozókkal, csak iqy lehet eredményre
számítani.
Javaso]ta továbbá, hogy tíszteletdíjukról mondjanak fe, az összeget
használják fe]- közössé9í cé]-okra, például kamerabővités, vagy egyéb.

Farkas Tstván képvisefő: bejelentette, hogy a Tofdi utcában lévő lebontott
házb61 tufakövet vásáro]_na, az általa felkínált árat majd megtekíntés után
jelzí. Továbbá javasolta, hogy esetleg helyi válla]-kozók részére lehetne
közmunkásokat bíztosíLani, s a váflalkoz1 az önkormányzatnak teljesítené a
kifizetést. 1lyen irányú megegyezés biztosítható az önkormányzat és a
vállalkozó között?

Fekete ,.fánosné polgármester: a vállalkozó kérheti közmunkások
kiközvetítését a Munkaügyi Központtól, alkalmazhatja
önkormányzat és vállalkozó között nem jöhet létre iJ-yen
nincs lehetőség.

fogj a az

őket, azonban
jogviszony, erre

efmúlt évbenA következő testüfeti ülésre biztosítani
közfoglalkoztatottak fétszámát, kimutatását.

A nyílt ülést 15,20 órakor berekesztette.

Dr. Molnár Sándor
jeqyző megbizásából:

Dr. ,"éklSa*fa,=
aljeqyző
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