
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sály Közsé9 ÖnkormányzaEának Képviselő-testü]_ete 2015. jú}ius 15-
én 9,00 órai kezdett,el tartott rendkívülí ü]_éséről.

Az ülés helye: Sály Közsé9 ÖnkormányzaLának tanácskozó terme.

.TeIen vannak: FekeEe ,Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas ZoLLán, HŐcza JÓzsef, Szabő Valéria, Vetró Márt,a
képviselők.

Meghívot,tak: Dr. Fegyveres Bafázs aljeqyző.

Meghívottak, akik jelen voltak az ülésen: Dr. Fegyveres Balázs a1legiiő.

Fekete ,Jánosné polgármester: köszöntötte a testület tagjait.
MegállapíLotta, hogy az ülés határozatképes, az ü]-ést megnyitotta.

A jegyzőkönyv efkészitéséért Dr. Mo]-nár Sándor jegyző megbízásából Dr.
Fegyveres Ba]_ázs aL)egyző a felelős.

Jegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor és Hőcza ,József képviselőt kérte
fel.

Fekete .Tánosné po]-gármester: ismertette a megtárgya]_ásra kerü]_ő j avasolt
napirendet.

iIAVASOLTNAPIREND

1.) Adósságkonszolídációbannemrészesült önkormányzatok
támogatásakénL kapott összeg felhasználása, árajánlatok kérése
j árdaburkolat felúj íLáshoz és autóbusz-váróhelyek felúj ításához .

. E]-őadó: Fekete ,Jánosné polgármest,er.

2.) Esélyegyenlőségi Program fe]ü]-vizsgálata.

Efőadó: Fekete .Tánosné po}gármester.

3. ) Indítványok, javaslaEok.

Fekete .Tánosné po]-gármester: kérte a képviselő-testü]_etet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhiteJ_esítők
személyére tett javaslatot.

A képviseIő-testü]-et egyhangúlag elfogadta a
napirendet, va]_amint a jeqyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett
j avaslatot .

Elfogadásra került napirendi pontok:

]".) Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
t,ámogatásaként kapot,t, összeg felhasznáIása, árajántatok kérése
j árdaburko]-at felúj ításhoz és autóbusz-váróhelyek felú jiEás651oz.

Előadó: Fekete,fánosné polgármester.

2.) Esélyegyenlőségi Program fe]_ülvizsgálata.

E]_őadó: Fekete .Tánosné polgármester.

3. ) Tndítványok, javaslatok.



Napirend tárgyalása
r-,) Adósságkonszofidációban nem részesült önkormányzatoktámogatásaként kapott ősszeg fe]-használása, árajánlat,ok kérésejárdaburkolat felújításhoz és auEóbusz-váróhelyek felújításához.

Fekete ,Jánosné po],'ármester: tájékoztatta a képvíselő-Eestületet, hogy az;ÍHÍ:§;"T."::::1M;;L:ful^":"l,_,::n"tásakéntkapott
módosítása folyamatban van. A Belügyminr"".ulil*;.'"ffTJj"'rJ:fiá:í:;szerint a beruházás bonYolításához 

^r-'a.^iintaiox r<érését folyama.ba lehettenni ' időközben ma j d a szerződésmódosítás is e]_készül . ,Javasolta aképviselő-testü]-etnek a képviselő-testü]_et által meghatlrozott járdákfelÚjÍtására vonatkozóan, valamint a 7 db arrtób,r"".ráró-helyre vonatkozóanaz árajánlatok bekérését Az árajánlatok kéréséné1 természetesennyilatkozatot várnak az ajánlattevőktől a köztartozásmentesség, garancia-vállalás, alvál]-alkozó ievonása tekintet,ébel :

::'l:::Z:i j::i;,Tf.T:L#;-,t:i.ii#:;il"",.i",..1:il*xi*l,u,i
Javaso]"ta a testületnek, 

}árajánlatkéréseket, döntsön 
" 

'ono e],ső léPé.sként küldjék ki az
adók. 

9Ll Lr9Ircson a testület, hogy kik tegyene* ? ajánlatot

SzabQ Va]_éria képvise]_ő:
ajánlattételre, ísv Ki"=
vállalkozókra gondolt.

mindenképpen sályi vállalkozókaE kérjenek fe1,fános, Bodnár László és a""*nO Géza épíEési
vdtró Márta képvise]-ő: a véleménye, hogy, ha bármilyen okbóI a helyivállalkozók nem tudják felválla]_ni ,á,rarrur,.ozókénJ a járdaburkolat
;:'Í]iiTj;"i 3í"iTTffiJí'Jt,uty,* felújítását, 

"nn", l" lr,,.rr"lkozóként

Farkas fstván képvise]_ő: a járdaburkolat felújítást, autubuEzváró-helyekfelújítását nem törvér4rsrerti, hogy egy ugyanazon vá].]-a-]-kozó véqezze, ha a
járdaburko]-at, fe]-újítást ireryi vállalkozo-r,em tuaja vállalni eseEleg, akkoraz autóbuszvárÓ-helYek felÚi;tasanat munkálataival ke]] helyíeket megbízni,de mindenféleképpen részesei t.gyurruk a helyi vállalkozások.
Fekete Jánosné po]--qármester: ha egyetért a képviselő-testüle., akkor 3
helyi vállalkoza"r.x, E="-Erro", Bodnár Lásztó és Szamkó Géza, továbbá aÍ':;§;"*Já§': '" 

u c""u* i<ft-nek (volt STRABAG) kerülJön megküldésre

A képvise]-ő-testület 7 ígen, O

:::ffi í::il;."li,í";.,,.1f _l_:ilti,,"d::::,:J;":T"T":T"::.Ii::"":;



Sály Község Önkornányzata képvíselő-testületének

79/2015. (VIT.15.) önkormányzati határozata:

Tárgyz Sály, Járdaburkofat felújításhoz
árajánlatok bekérése.

A képvisefő-testület megtárgyalta az
adósságkonszolídációban részL nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatása címén, 194360
azonosító számon nyilvántartott,támogatá§i':'kételem
szerinti proj ekt : ,,Sály, j árdaburkoJ-at felúj íLás"
megvalósíEásához az árajánlatok bekérésének
feltételeit, meghatározta, hogy az ajánlatkérés
kiknek kerüljön kiküldésre, s 7 igen szavazattal, 0

nem szavazattal. 0 tartózkodássa} az a].ábbi
határozat,ot hozEa:

Sály, járdaburkolat felújítás tárgyában az alábbi
kivíteJezőket keresi meg áraján]-at megadása végett.
a kézhezvéte]-től számított 15 napos határidőve]-:

].. ) MENTECH Kft. Sály, Tavasz u. 35/A.

CSENDÉLET Kft. SáJ.y, Kossulh u. 22/^.

LoNDINER BAU Kft. Sály, Rózsavárí u. 30/B.

Cevex Kft. Tard, Béke út 259.

Szi]-vási Építő Kft. Mezőkövesd, Eper u. 51.

(Lz áraján]_at a határozat mellékletét képezi.)

A képvise]_ő-t,estület megbízza a polgármestert, hogy
a határozat mel]_ékfetét képező ajánlatkérést fenti
kivitelezők részére küJ-dje meq.

Fe]_e]_ős: Fekete,Jánosné polgármester.

Határidő; folyamatos.

2.)

3.)

4.)

5.)



]".)

2.)

3.)

5.)

4.)

T

SáJ-y Község Önkornányzata képviselő-testületének

Tárgy: Sály, aut,óbuszváró-helyek felújításhoz
áraj ánlat,ok bekérése.

A képviselő-testü]-et megtárgyalta az
adósságkonszolidációban részt nem vett településí
önkormányzatok fejlesztési támogatása címén, rP+SeOazonosító számon nyilvántarEott támogatási kérelemszerinti projekt i ,,7'' db autóbuszváróhely
f elúj ít,ása az autóbusz megállóhelyeken,,
megvalósít,ásához az árajánlatok bekérésének
feltételeit,, meghatározta, hogy az ajánlatkéréskiknek kerüljön kiküldésre, s 7 igen szavazattal, 0
nem szavazatta]_, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

7 db autóbuszváró-hely felújítása tárgyában azafábbi kivítefezőket keresi me9 árajánlat megadásavégett, a kézhezvételtő1 számitott 15 napos
határidőve1:

MENTECH Kft. Sály, Tavasz u. 35/e..

CSENDÉLET Kft. Sály, Kossuth u. 22/e.

TJoNDINER BAU Kft. Sály, RÓzsavárí u. 3o/a.

Cevex Kft. Tard, Béke íLt 25g.

Szi]_vási Építő Kft. Mezőkövesd, Eper u. 51.

(Az árajánlat a határozat mellékletét képezi. )
A képvise]_ő-testüIet megbízza a polgármestert, hogya határozat mellék]_etét képező ajánlatkérést fentikivitelezők részére küldje meg.

A képvise]-ő-testület úgy döntötE, hogy kísebbváltoztatásokka1 a határozat me]_1ékletét képezőfe]_véte]_en szereplő autóbuszváró-he].yeE tartja
megfeleJ-őnek.

Eelelős: Fekete,Jánosné polgármester.

folyamat,os.Határídő:

Fekete Jánosné polgármester: a beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottságértékeli és terjeszti a képvise]-ő-testület elé.



Javaso]-ta a képviselŐ-testü]-etnek Biráló Bizottsá9 ]_étrehozását 3 fővel,
Emődi Sándor alPol9ármester, Hőcza .Tózsef ügyrendi-9azdasági bizottsá9elnöke, és Farkas Tstván képviselő személyében.

A képviselő-testü]-et 7 igen, O nem szavazattal, O

a Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot, s
hozta:

tartózkodással elfogad,ta
a következó határozatot

Sály Község Önkornányzata képviseJ-ő-testülctánek

Tárgy: Bíráló Bizott,ság ]-étrehozása.

A képvi,se]_ó-testület a polgármester
előterjesztésében megtárqyalta az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési
ónkormányzatok fejlesztésí t,ámogatása címén, 194360
azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem
szerinti projekt megvalósítása tárgyában 3 tagú
Bírá]_ó Bizot,tság létrehozására vonatkozó
j avaslatot .

A Bíráló Bizottság tagjait a képvise]-ő-testület 7
igen, 0 nem szavazatEal, 0 tartózkodássa]. az
alábbíak szerint választotta meg:

Emődi sándor

HŐcza ,József ,

Farkas Tstván.

1.) Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

FekeEe,Jánosné polgármest,er: tájékoztatta a képvíse]_ő-testüIetet, hogy azegYenlő bánásmódró]- és az esélyegyenlőség e]-őmozdításáról szó]_ó 2003. évicxxv, törvénY (Ebktv, ) 3]-. §-a rende]-kezik a helyi esélyegyenlőségi
Programról, A törvénY 3J-. § (1) bekezdése szerint a településí önkormányzaEötévente öt évre sz6lő helyí esélyegyenJ-őségi programot fogad e]. Azesélyegyenlőségi program elfogadására 2013. jútius ]-6-án került sor.
A HelYi EsélYegYenlőségi Program kétévente e]_őirt áttekintése megtör!ént, sáttekintést kÖvetően arra a következtetésre jutott az önkormányzat, hogyfelÜlvizsgálat nem szÜkséges, a HEP-et változatlan formában elfogadják.
A képviselő-testü]et az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen, 0 nemszavazattal, 0 tartózkodással az a]-ábbí határozaLot hozta:

82/2OL5. (VII.15_ ) önkor-mányzati határozat.

Tárgy: Sály Közséq Önkormányzata Helyi Esélyegyenlősé9i
Programj ának felülvizsgálata.

A képvise]_ő-testület megtárgyalta Sály Község
Önkormányzata által, 47 /2oL3. (VII.16.) önkormányzati



határozatta1 elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programfe]_ü]vizsgálatára vonatkozó előterjesztést
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlősé9
e]_őmozdításáró1 szőlő 2O03. évi CXXV. törvény (Ebktv. )3]_. §-a rende]_kezik a helyi esélyegyenlőségi programról.A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települisi
önkormányzat, ötévent,e öt évre szó]-ó helyi
esélyegyenlőségi programot fogad e]_. Az esélyegyenlőségJ_program elfogadására 2013. júlíus 16-án kerüIt Eor:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírtáttekintését követően arra a következtetésre jutott azönkormányzat, hogy felülvizsgálat nem szükségesl a HEP-etvált,ozat]-an formában elfogadták.

Fekete .Tánosné polgármester.

Határidő: azonnal.

Vetró Márta képvise]_ő: Lator
meg ke]_1ene nyitni, főként
kirándu].ó.

3. ) rndítványok, javaslatok.

Fekete 'Jánosné polgármester: bejetentette a képvise]_ő-te§tületnek, hogy akÖzkutak vízfogYasztása 1e]entas, megterhe}ő az önkormányzat költségvetéseszámára, FelháboríEő, hogy a magas vizd.í) számla po."ct otas eredménye.Jelentős a kÖzkutakró]- az autómosásr s d fürdőmedencék feltö]_tése is.
MegállaPÍthatÓ, hogY azon közkutaknáI, aho] 100 m3-nél több a vízfogyasztása köze]-i ingatlanokon fürdőmedencék ta]_álhatók.

LéPéseket kel1 tenniúk, merL a továbbiakban ezt nem engedhetik. A rózsaváriutcán és Kisrét utcán lévő közkutak vízfogyasztása jelentős, itt meg ke]-]-vizsgálni és taj_álni a ]_ehetőségét annak, hogy az egyik közkútmegszüntetésre kerülhessen. A To]-di Miklós ut,cáián ; ;i Jehet egyközkutat zárni és a Dankótelepi 2 közkútból is az egyik közkutat,.
Szabó Va]-éria képvise]-ő: a közkutakat kí ke1]-ene zární, ínkább azokon ahelyeken, ahol nincs bekötve a víz, segíteni kel1 a bekötést Ezmindenképpen költségkímélőbb az önkormányzat t ot-t"egr.utése számára.

településen a Fenlruesalja utcai közkifo}yótnYáron van szükség rá, jelenleg is sok a

Fekete ,Jánosné

-

to,,auu "#'-""T;it.i &'-'J#J#iT';,J;j"jT:;::;A. utcáról megkezdte a törmelék elszállítását.
Hócza József képvise]-ő: kérte, hogy az un. Dohányos kút kerüljöntisztításra, mert sokan visznek onnét ivóvizet.

Felelős:



Fekete ,Jánosné polgármester: az e]-mú]-t évben j-s megrendelték a Mezőkövesdi
Tűzoltóparancsnokságtó1 a kútt,isztitást, rendbe rakták. Ez évben is meg
fogja rende]-ni a munkáE.

Farkas ]stván képvise}ő: a kútEisztításon kívül szükség lenne a környezet
rendezésére, mive1 a kút megközelítése balesetveszélyes.

A nyílt ü}ést a polgármester 10.15 perckor berekesztette, s zárE ülés
tartását rendelte el, mellyel a képviselő-testü]-et egyetértett.

K.m. f .

Dr. Mofnár Sándor
jegyző megbizásábóJ-;

cl'/c*- í,Lu
Dr. regyréy'és Balázs

aljeqyző

j egyzőkönyvhiteles itők

§c
,lll

\-oVr, .\
aq{L?



iIELENLÉrr ív

§ály Községí Önkormányzal KépvíseJ-ő-testülete
2015. jútius 15. napján 9,00 órai kezdeLEel megtarEott

rendkívülí ülésérő].:

r.l rekete ,Jánosné polgármester:

2, / Eínődi Sándor al.poJ-gármester:

3./ §arkas István képviselő:

4./ Farkas Eoltán képviselő:

s. / U6cza ,fózsef képviseló

6./ §zabó Valéria képviselő:

7. l VeEró Márta képviselő:

MEGttÍvoTTAK

,'--''^'
(lJrJ,l.r.


