
JEGYZÓKÖNYV

Készült: Sály Közsé9 ÖnkormányzaLának Képvísefő-testüIete 2O]-5. május 13-án
11,0O órai kezdette]_ tartott rendkívüli ülésérő]-.

Az ülés helye: Sály Község Önkormárryzatának tanácskozó terme.

,Telen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emódi Sándor alpolgármester,
Farkas IsLván, Farkas ZolLán, Hőcza József, Szabó Valéria, Vetró Márta
képviselők.

Meghivottak: Dr. Molnár Sándor )egyző, Dr. Feg)rveres Balázs aljegyző.

Meghívottak, akik jelen voltak az üfésen:
Dr. Mofnár Sándor jegyző, Dr. Fegyveres Ba}ázs aljegyző.

FekeLe ,fánosnó polgármester: köszöntötte a testület tagjait.
Megá}lapította, hogy az ülés határozatképes, az üIést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Fegyveres Ba]-ázs aljeqyzőL kérte fe]-.

A jegyzőkönyv elkészítéséért Dr. Mo]-nár Sándor jegyző megbízásából Dr.
Fegyveres Balázs al)eqyző a felelős.

Jegyzőkönyvhitefesitőknek: Emődi Sándor és Farkas István képviselőt kérte
fel .

Fekete Jánosné polgármester: ismertett,e a megtárgya]-ásra kerü]_ő javasolt
napirendet,.

JAVASOLTNAPIREND

1. / Könyrvizsgá}ói jelenLés megtárgyalása

Előadó: Feket,e .Tánosné polgármester.

2. / Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester.

3. / IndíLványok, javaslatok.

Fekete ,Jánosné po]-gármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
e1 a napirendi javaslatot. jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javaslatot.

A képviseló-testület egyhangúlag elfogadta a
napirendet, va]_amint a jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett
j avaslatot.

Elfogadásra került napírendi pontok:

]_. / Kónyv-vizsgálói jelentés megtárgyalása

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester.

2. / Gyermekétkezt,etés feltételeit javító fejlesztések támogatása.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

3./ IndíLványok, javaslatok.



NApIREND rÁneyar.iise

]_. / Köny\rvizsgálói jelentés megtárgyalása

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

Fe.}ete ,.]ánosné polgármester: az Írásos könyv.rrizsgálói jelentést amegkapták, hiányosságok pótlásáról intézkedni kel}. ,Javaeolt,a akönYwizsgálói jelentés és értékeIés, továbbá a rendelet,-tervezet mellécsaEolt mellékletek elfogadását a 2OL4. évi pénzügryi terv végrehajtásáhoztesLÚletnek, A rendelet mellékleteit a könfrrvizsgáló ezekkel a csatoltmellék}etekkel javasolta jóváhagyni. Ez módogít,ásra 8z9ru', egyébtekintetben a rendelet, vá]-tozat]-anu1 kerü1 jóváhagyásra.

9zabg Ya],éria képviselő; milyen hiányosságok vannak?

a
illetőleg azok naprakész vezetésérő]-

szabályzatok pontosíEása szükségea,
gondoskodníuk kel]-.

A képviselő-testület Sály Község Önkormányzata 2OI4. évi zárEzámadásírendelettervezetének és egyszerűsit,ett beszárrglój ának felü].vj.zs9áJ.atáró}sz6l6 kÖnywízsgálÓi jelentést és értékelést. továbbá a 20].4, évi xlénaügl,íterv végrehajtásárÓ1 szÓIÓ rendeletet a könyv.vízsgáló által javasolLne}lék],etekke1 z 7 fő képviselő jelenlétében 7 fő ígen, 0 nern szavazattal, otartózkodással elfogadta.

sáIy köz sé9 Önkormányzata képvisető-testületének

Tá.rgy: Könywízsgálói jelentés éE értékelés elfoEadáEa.
A képviselő-testület Sály Község Önkormányzet,a 2o1{. évízárszámadási rend,elettervezetének es egyszerűsí.tettbeszámoIójának felülvizs9álatáról 

""OrO kón}nrvízagálóíjelentést és értékelést,, 7 fő képvÍselő jerenráteben ? főigen, O nem szavazattal, 0 tarEózkoaássai ertogaata.

Sály Község Önkormányzata KépviseJ-ő-testületének

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtáoáróJ..

A rende.]-etet a képvisető-testü]-et 7 fő képviselőjelenlétében 7 fő igen, 0 nem szavazattal, otartózkodással elfogadta.

(A rendelet a jegyzőkönyv mel]_ék]-etét képezi.)



2. / Gyermekétkeztetés feltéte]-eit javító fej}esztések támogatása.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

Fekete ,Jánosné po]gármester: ismertelte a képviselő*testületle1 A
Magyarorszáq 201,5. évi központi költségvetéséről szófó 201,4. éví C. törvény
3. melléklet rI.9. pont szerinti: a gyermekétkeztetés feltételeit javíEó
fejlesztések t,ámogatására kiírt pályázatoE.

Javasolta a képvise]_ő-testüfetnek
felúj ításáE .

a pályázat benyújtását,, a konyha

Több elképzelés is felvázolódott, de a már működő konyha tel,Jes
Ínfrastruktúra felÚj Ítása indokolt lenne. Ehhez a pályázatí kííráE szerínt
5 ts-os önerőt ke]_]_ biztosítani.

Vannak elkéPzelések a fejlesztés vonatkozásában, azonban fítajd az1 atervezővel egyeztetni kell, ÁNrsz előírásait betartva.

A PálYázati kiírás szerínt kizárólag a gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztés lehet a cé]_.

Vetró Márta kéPvise]-ő: a pályázati kiírást kellene ponlosan ismerniúk.
kérte annak e]_érhetőséqéL, számát.

Az eddigiekben míndig az vo]t a célkítűzés, hogy egy na9y, új központikonyha épÜlne, amely a tetjes 1akosságot kiszolgálhatná. Egy központí
konyha ke]_]-ene étkezőveJ.

Fekele. .Tánosné, polgármester; hangsúlyozt,a ismételten a pályázatí kííráEt,mely gyermekétkeztetésre szó1 kifejezeLten. kérte, hogr lánogassák a
PálYázat benYrljtását, a működő konyha infrast,rukturális fejújítását,fejlesztését. Be]-ső felújítás, elektronikai, gépészeti, vízvezetékfelújítása, eszközbeszerzés.

Ha az egyházi tulajdonba kerü]_t, jelenleg bérelt étkező ingatJ_an azÖnkormánYzat tulajdonában lenne, otE egy helyen lehetne konyha- és étkezőkíalakításában gondolkodni. Mive]- nem önkormányzat,i tulajdonú, így ez nemjóhet szóba.

Dr. Mo]_nár Sá+dor j egyző: rész]-etesen
annak számát is a testület rendelkezésére

A képvise}ő-testü]_et 7 fő képviselő
szavazattal 0 tartózkodással határozatot
az önerő biztosításáró]:

ismertet,t,e a pályázat kiíróját, s
bocsátott,a.

jelenlétében 't fő ígen, 0 nem
hozott a pályázat benyújtásáról éE

SáJ-y Község Önkornányzata képviselő-testüJ-etónek

Tárgy: A Magyarország 2015. évi központí kö]-tségvetéséró}
szőIő 201,4. évi C. törvény 3. melléklet II.S. pont
szerínti: a gyermekétkeztetés feltételeit iaviiófej leszt,ések támogatására benyújtandó pályázat.

Sály Község önkormányzatának képviselő-testülete apolgármester e]őterjesztésében megtárgyalta a Magyarorszáq2015. évi központi kö]_tségvetésérőI szőIó 2074. évi C.



törvény 3. melléklet rr. 9. pont szerínti: a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására vonatkozó pályázatí kiírást, s 7 i.gen, 0 nemszavazattal, 0 tart,ózkodáEsa]. az alábbi határozaEot hozta:

1.) Sály Község ÖnkormányzaLa a fenntartásában nűködő. óvodaigyermekétkeztetést szo}9á16 konyha felújíLása, fejleezEése
tárgyában a Magyarország 2015. éví központi
költségvetésérő]- szőlő 2Ot4, évi C. törvény 3. me].]-ékletII. 9. pont szerinti:

a gye:mekétkeztetés fe}tételeit javító fejJ.esztések
tÁ,nogatására,

Pályázatí a]-cé]-:

Önkormányzati fenntartású létesítmény fej].eszt,ése

e, ) nár működő konyha infrastrukturáJ-is fel{rjitásával,
fejlesztésével, akadá}ymentesítésével *

p á 1 y á z a t o t kíván benyújtani.

2.) Sály Község Önkormányzata a gyermekétkeztetés fe}tételeitjavító fejlesztések támogatása beruházáshoz síkerespályázat esetén a szükséges rnértékri önerőt biztositja.
Az önerő mértéke a pályázatban szereplő beruházás tervezettköltségének 5 t-a , bruttó 735.872 FE.

A képvise"]-ő-testü].et megbízza a polgárme§tert, hogr}r apályázatot határidőre nyújtsa be.

Felel{,s : Fekete .Tánosné polgármester.

Határ,idő: 20]-5. május 29.

A nyílt ülést a polgármester 1]-.45 perckor berekesztette.

K.m. f .

Dr. Molnár Sándor
jeqyző megbízásából:

d,/rT Á,j"-
Dr. Fegyveres Balázs

allegyző
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JELENLÉtr ív

t. / Feket.e ,Jánosné polgármester:

z./ Emődi Sándor alpoJ-gármester:

3./ Farkas István képviselő:

4./ Farkas ZoLtán képviselő:

5. / Hőcza Jőzsef képviselő

6./ Szabő Valéria képviselő:

1./ YeLró Márta képviselő:

MEGHTVOTTAK
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Sály Községi Önkorryá,nyzat Képviselő-testülete
2015. május 13. napján AA.,O0 órai kezdettel megtartott

rendkívüli ülésérő1:
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