JEGYZŐKÖNYV
Készült: sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2O15. augusztus
27-én 9,00 óraí kezdette} tartott rendkívüfi ülésérőf.
Az ülés helye: Sály Közsé9 Önkormányzatának tanácskozó terme.
.Telen vannak: Fekete .Tánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Hőcza Jőzsef, Szabő Valéria, Vetró Márta képvise}ők.

Meghívottak: Dr. Fegyveres Balázs al)eqyző.
Meghívottak, akik jelen voltak az'ülésen: Dr. Fegyveres Ba]_ázs alleqyző.
Fekete .Tánosné po]-gármester: köszöntötEe a testúlet tagjait.
Megállapította, hogy az ülés haLározaLképes, az ülést megnyította.
Köszöntötte
Szamkó Géza ügyvezetőt a LONDINER BAU Kft. képviseletében és
Bodnár László váIla]-kozót.

A 1egyzőkönyv elkészitéséért Dr. Molnár Sándor jeqyző megbizásából Dr.
Feqyveres Balázs al)egyző a felefős.
Jegyzőkönyvhite]esitőknek:
fel

Emődi Sándor és Hőcza Jőzsef képviselőt kérte

.

Fekete ,fánosné po]_gármester: ismertette a megtárgya]-ásra kerü]-ó j avasolt

napirendet.

JAVASOLTNAPIREND
Adósságkonszo]-idációban nem részesült önkormányzaLok
támogatásaként kapott összeg felhaszná]-ása, vállalkoz ási szer ződések

]_.)

megkötése.

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.
Indítványok, javaslatok.

2.)

Fekete ,Jánosné po]-gármester: kérte a képviselő-testú}etet, hogy fogadják
jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
ef a napirendi javaslatot,
személyére tett javaslatot.

A képviselő-testüleL egyhangúlag elfogadt,a a
napirendet, va]-amint a jeqyzőkönyvvezető és
)eqyzőkönyvhitelesítők szemé}yére tett
j

avaslatot

.

Elfogadásra kerü]_t napirendí pontok:
]-.

)

Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
támogatásaként, kapoEt, összeg felhasználása, vá]_1a]_ koz ás i s zer ződések

megkötése.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.)

Tndítványok, javas}atok.

Napirend tárgyalása

1.)

Adósságkonszolidációbannemrészesült önkormányzatok
támogatásaként kapott összeg f elhasználása, vál]_a]-koz ás i szer ződések

megkötése.

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
az
szerződések
vállafkozási
a
kerü]_tek
előkészitésre
adósságkonszolidációban nem részesülL önkormányzaEok támogatásaként kapott
összeg fe]_hasznáfása tekintetében.
A váffalkozási

szerződéseket, ilfetve azok tervezetét hangosan ismertette.

A képviseJ_ő-testü]_et és a jelenlévő vállalkozók
érte]-mezték.

a szerződés-tervezetét

A képviselő-testület egyhangú javaslata volE, hogy a készre jelentési
határidő 2015. november 15-re módosuljon, továbbá a kivitelezők váLlal;anak
5 év teljes garanciát, felmerüló esetJ-eges pótmunkák az épitési naplóban
kerüljenek rö9zítésre . Részszámla benyújt,ásával a testület egyetértett.
Egyéb rendelkezések, 9. oldat. ]-1. pontjába kerüljön
polgármester önálló, hat,ályos jognyilaEkozatot tehet.

beépítésre, hogy

a

Továbbá a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az aszfalt,borítás
helyet,t a járdák térburkolaLtal kerüljenek felújít,ásra, burkolásra.

A képvisefő-testület 5 igen, 0 nem szavazaLLaI,0 tarLÓzkodássa]- az alábbi

f.latározaLot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének
103/2015. (VIII. 27. ) sz. önkornányzati

határozata:

Tárgyz LONDTNER BAU Kft. (3425 Sály, Rózsavári u. 30/b.)
,,Sály, JárdaburkolaE felújíEás" c. projekt, kivitelezésí
munkáira vá]-Ialkozási szerződés megkötése.

A képviseló-testúlet 5 igen, 0 nem szavazaLLal, 0
tartózkodással fe]-hata]-mazta a polgármestert, hogy Sály,
járdaburkolat felújítás c. projekt, kivitelezési munkáinak
etvégzésérea képvise]_ő-testü]-et, 93/2o:-5. (VITT.17. )
önkormányzati haEározatában foglal_tak szerint a LONDrNER
BAU Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg az
ismertet,ett tartalomma] és a javasolt módosításokkal.
A testüleL hozzájárul ahhoz, hogy a járdák burkolása
aszfa]-tborítás helyetst térburkolattal tórténik meg.
Felelős: Fekete Jánosné polgármester.
Határidő: 20]-5. augusztus

3]-.

Fekete Jánosné pofgármester: bejeJ_entette a képviselő-testüIetnek, hogy az
autóbuszváróhelyek felújítása c. projekt tekíntetébena képvisefő-testúlet
vá]_asztotta a
kérő árajánlattevőt
a legmagasabb ellenszolgáltatást
kivitelezési munkák elvégzéséhez.

A képviselő-testü1et egyhangú véleménye volt, hogy döntésénélfigyelembe
véte]_re került, hgoy igyekszik a helyi váltalkozásokat támogatni, ha
1ehetséges munkát biztosítani számukra.
A testület kinyilvánította akkor és most is azL az áIlásfog1alását, hogy
Bodnár Lászlő egyéni vá]_]_alkozó több településen épített buszvárÓ-helyet,
fából, a munkájuk preciz, kifogástalan, ezérE is került kiválasztásra a
projekt kiviLelezéséhez.
e}őf Bodnár Lászlő válla]_kozó válJ-alta, hogy az a j ánJ-ati f e]-hívásban
rögzítettek és a benyújtott ajánlaton szerepJ_ő munkákon felü]- - mive]- az Ő
árajánlata volt a 1egmagasabb - elkészíti a megállóhelyekhez LarEoző
padokat, szemeteseket és hírdető- és utcanév táblákat is.
Másf

A képvisető-testület 5 igen, 0 nem szavazatLal, 0 tartózkodássa]- az alábbi
határozatot hozta:
Sály

Köz

sé9 Önkor-mányzata Képviselő-testú]_etének

104/2015. (vIII. 27. ) sz. önkornányzati

határozata:

Tárgy: Bodnár T,ászLő (3425 Sály, Tavasz u. s5/ a.)
,,7 db autóbuszváró-hely f elúj ít,ása az autóbusz
megállóhelyeken" c. projekt kívite]-ezési
munkáira vá]_]_a]kozási szerződés megkötése.

A képviselő-Lestület 5 igen, 0 nem szavazat,Lal, 0
tartózkodással felhatalmazta a polgármesEert, hogy 7 db
autóbuszváró-hely felújítása az autóbusz megállóhelyeken
c. projekt kivitelezési munkáinak
elvé9zésérea képvise]-ő-testú]-et 94/2o15. (VIIT.17.
önkormányzaEi haLározatában foglalt,ak szerint Bodnár
Lászlő egyéni vállalkozóvaI a vá]_la]_kozási szerződést
kösse meg az ismertetett tartalomma]- és a javaso]E
)

módosításokkal.

A képviselő-testüIet megbizza Lovábbá a po}gármestert,
hogy érvényesítsea válla]-kozóval, hogy az
autóbuszváró-helyeken vállalt plusz munkák, így a padok,
szeméttároló edények, továbbá a hirdetőtáblák/
és az
utcanév táblák is elkészítésrekerüljenek a
94/201-5.(V]T].17.)önkormányzati határozatban szereplő
árajánlat szerint.
Fele]_ős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: 2015. auguszlus 31.

2,)

Indítványok, j avaslatok.

Fekete Jánosné po]_gármester: már az előző ülésen tájékoztatásra került a
képviselő-testület arrőI, hogy szeptember 1. napjái9 van lehetőség az
önkormányzatok
települési
nem részesült
adósságkonszolidációban
fejlesztéseinek támogatására. Dönteniük kell, hogy milyen fejlesztési cél
kerüljön megjelölésre a pályázaEban.
,JavasolLa a mé9 fel nem újítotL járdák burkolat felújítását,

fal_uszépités. a
előző években tervezett
járdafelúj ítás térburkolat készítéssel.

faluközpont

továbbá a

már

kialakítása-

Szabó Vaféria képvise]-ő: egyetért, de fontosabb ]-enne a kamerarendszer
bővitése, nagyon sok az idős ember, akiknek a biztonsága miatt első helyen
ke11 kezelniük a térfigyelő kamerák számának bővítését.
Feket,e ,Jánosné polgármester: szükséges fenne a térfigyelő kamerarendszer
bővitése, azonban jelen pályázati kiírásban ez nem valósitható il€9, a
pál-yázaLi kiírás ismertetett pontj ai szerinti
fej 1esztésekre- 1ehet
támogatást igényelni.

A képvisető-testület egyhangúlag egyetértett, hogy fejlesztési céfként a
j árdaburkolatok
felúj ítása,
faluszépítés, faluközpont
kia]-akítása
járdafelújítás, térburkolássa]- címen kerüljön beadásra a pályázaL.
A képvisefő-testület 5 igen, 0 nem szavazaEEal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Sály Község Önkormányzata Képviselő-testü]-etének
LO5/2OL5. (VIII .27 .|

sz. önkormányzati határozata:

Tárgyz Az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fej 1esztéseinek támogatására
benyújtandó pályázaL.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta az adósságkonszolidációban nem részesült
telepü}ési önkormányzatok fejleszt,ési támogatása céljábó1
benyúj tandó páIyázat célj át.
A képvise]_ő-testület 5 igen, 0 nem szavazaLtal, 0
tartózkodással ú9y határozotL, hogy a páJ-yázati támogatás
célja legyen a községben a mé9 fel nem újított járdák
járdaburkolat felújítása, illetőleg faluközpont
kialakítása járdafelúj ítás-térburko}at készítésse1.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázaE
határidőre történő benyújtására.
Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.
Határidő:

2015

szeptember 1.

Fekete,Jánosné polgármester: e}őterjesztette a képviselŐ-testÜletnek az
intézményitérítési díjakról szőlő rendelet tervezetét, melyben Óvoda,
téritési
á]_talános iskofa idősek klubja nyersanyagnormájának, illetőle9
szabályozni.
kell
díjának megállapítását
A rendelet-tervezetet a képviselő-testüleE áttanutmányozEa, s az Íntézményi
térítéSi díjakról megalkotta rendeletét.
SáJ-y Község Önkornányzata Képviselő-testületének
12/2015. (VIII.27. ) önkornányzati

rendelete:

Az intézményítérítési díjakrólA rendeleEet a képviselő-tesLület 5 fő ígen, 0 fő
nem szavazaLlal., O fő tartózkodással eIfogadta.
(A rendefet a legyzőkönyv

mef]_ék]-etét képezi.

)

munkahelyi éEkeztetés és vendégebéd
a
képviselő-testület
nyersanyagnormájának összegét, valamint a térítési díjat 5 Ígen, 0 nem
szavazaLLal, 0 tartózkodássa]_ az a]-ábbi határozattal állapította meg:

A

SáJ-y Község Önkornányzata KépviseJ-ő-testüIetének
1o6,/2o15. (vIII.27.

)

sz. önkormányzati határozata:

Iárgyz Munkahelyi étkeztetés, vendégebéd
nyersanyagnorma összege, térítési díj
megállapít,ása.

A képviselő-tesLület 5 igen, 0 nem szavazaLLal, 0
a munkahelyi étkeztetés,
tartózkodássa1 döntött
vendégebédnyersanyagnormája és Eérítési díjak
megállapítása tárgyában.
2015. szeptember 1--jei hatállyal az alábbiakban
álJ-apítja meg a nyersanyagnorma napí összegéL és a
térítésí díj összegét.
Nyersanyagnorma öss zege

:

Munkahelyi étkezt,etés:27O Fiu/nap

Vendégebéd:

270 FX/nap

Térítési díjak összege:
Munkahelyi étkeztetés: 450 Ft/nap

Vendégebéd:
A

térítési

tartalmazzák.

600 Ft/nap.
dí j

ak

az

Ár'a

összegét

Fe]-elős: FekeLe .Tánosné polgármester.

Határidő: azonnal és folyamatos.

nem

Mivel más bejelenteni va]ó nem volt,
perckor berekesztette .
K.m.

nyílt ülést a polgármester

f
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Dr. Molnár Sándor

)egyző megbízásábóJ-:

Dr.

a

,"nfu*,,
allegyző
j

e

gyzőkönyvhiteles

lc

3te

ítők

]_0.45

irELENLETI
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Sáry Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. augusztus 21. napján 9,00 órai kezdette1 megtartott

rendkívüli ülésérő]-:

1,.

/ Fekete ,Jánosné polgármester:

2./ Emődi Sándor alpolgármester:
3./ Farkas István képviselő:
4.

/ Farkas Zoltán képviselő:

5

.

/ Hőcza ,Jőzsef képvíselő

6.

/ Szabó Valéria képviselő:

7./ Yetró Márta képviselő:
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