
JEGYZÓKÖNYV

Készült Sály Község ÖnkormányzaEának Képviseló-testülete 2015. október 7-
én 9,30 órai kezdettel tartotE rendkívüli ü]-ésérő]-.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának tanácskozó Lerme.

Je]en vannak: Fekete Jánosné pol9ármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas ZolLán, Hőcza Jőzsef, Szabő Valéria, Vetró Márta képviselők.

Meghívottak: Dr. Fegyveres Balázs a\jegyző.

Fekete ,Jánosné polgármester: köszöntötte a testület tagjait.
ru"gáll"pította, hogy az ülés haEározatképes, az úlést megnyitotta.

A jegyzőkönyv e]_készitéséért Dr. Mo]_nár Sándor jegyző megbízásábÓl Dr.
Fegyveres Balázs alleqyző a fe]-elős.

Jegyzőkönyvhite]_esitőknek: Emődi Sándor és Farkas Zoltán képviselŐt kérte
fel .

Fekete Jánosné polgármester: ísmertette a megtárgyalásra kerülŐ javasolt
napirendet.

,JAVASOLTNAPIREND

1. ) E]_ső vi]_ágháborús emlékművek renoválása tárgyában pályázati
1ehetőség ismertetése.

E]_őadó: Fekete .Tánosné po}gármester.

, 2.) Térfigyelő-rendszer bővitése

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

3.) Önkormányzati utak aszfaltozása.

Efőadó: Fekete .ránosné polgármester.

4.) Indítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármest,er: kérte a képvise]ő-testületet, hogy fogadják
e]_ a napirendi javaslatot. jegyzőkönyvvezető, )egyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
napirendet. valamint a )egyzőkönyvvezető és
j egyzőkönyvhitelesítők s zemélyére tett
j avaslat,ot, .



Elfogadásra került napirendi pontok:

]-.)Efsővi].ágháborúsemfékművekrenoválásatárgyábanpályázaLi
lehetősé9 ismertetése.

trtőadó: Fekete Jánosné polgármester,

Térfigyető-rendszer bővítése

Előadó: Fekete Jánosné polgármester,

3. ) Önkormányzatí utak aszfalEozása,

Előadó: Fekete Jánosné polgármester,

4 .) Indítványok, j avasJ-atok.

Napirend tárgyalása

Elfogadásra került napirendi pontok:

1. ) Első vi]_ágháborús emlékművek renoválása tárgyában páIyázaLL
tehetőséq ismertetése.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester,

Fekete Jánosnó po]_gármester: ismertette a képviselő-testülettel a pályázafí
'kiírást az első világháborús emlékmúvek renoválása tárgyában kiirt
páIyáza:uLal kapcsolatosan.

Vetró Márta képviselő: nem javasolta, hogy az e]_ső világháborús emlékműre

elhelyezni a második világháborús hősök nevét, azL küfön emlékműre ke]l
helyezni. Javasolta a Kossuth utca 42. sz. a]atti üres önkormányzati
területet erre a célra kijelölni, s ott kialakítani egy parkot a második

világháborús em]-ékművef .

Szabó Valéria képviselő: szintén ;avasolta, hogy

emfékmű leqyen ferújítva, de a második világháborús
legyen felállítva.

A képviselő-testü]et egyhangúIag egyetértett a

melyről az alábbi határozatot hozta 6 igen,
tartózkodássa1.

Sály Község Önkormányzata Képviseló-testüJ-etének

:-sg/2oL5. (x.7.) számú határozata

Tárgyl PáIyázat benyújLása az e]-ső világháborús hősök
emlékművének renová]-ásához, az emLékmű környezetének,
t,atapzatának helyreál1 ításához .

A képviselő*testület a polgármester előterjesztésében
megtárgyaLLa az első vifágháború történelmi emfékeiL őrző
emlékművek rendbetétele, renováIása, helyreállitása témában

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társada]-om

az efső világháborús
hősöknek küfön em]-ékmű

pályázat benyúj tásával,
0 nem szavazaLLal, 0



Kutatásáért Közalapítvány á]_tal kíírt, KKETTKK_CP_02 jelű
pályázaL páLyázatí felhívását .

A képvise]_ő-testüfet 6 igen O nem szavazattal, 0

tartózkodással úgy határozoLt, hogy pályázatot kíván
benyújtani a településen 1évő első vi]_ágháborús emlékmú

renová]-ásához, továbbá az emlékmű környezetének,
talapzatának helyreállítása tárgyában.

Felhatafmazza a polgármestert, hogy a pál-yázaLi felhívás
szerint a páIyázatot határidőre nyújtsa be.

i,ele]-os:

HatarIdo:

Fekete,Jánosné poJ-gármester.

2Ol5. október 15.

Fekete ,fánosné po]_gármest,er: táj ékoztatta a képvise]-ő-testÜleLet arrÓ]-,

hogy egyesületek számára pályázati 1ehetőség nyílott, aho1 három-

négyszázezer forint erejéi9 közparkok, pihenőparkok fásitása, Őshonos
növényekkel való ültetésére van lehetőség. PáLyázati kikötés, hogy a

növények kiválasztásakor legalább 6O 8-os mértékben őshonos növényeket kel1
ültetni . EzL a pályázatot a Polgárőr EgyesüJ_et meg tudja ragadni,
kapcsolatban van, aki a pál-yázaE elkészítését vál}alja-

Ez a pá)_yázal jó cé}t szolgálna, az e!őzőekben emtitett Kossuth u. 42. sz.
alatti ingat,tan parkosítására, ahol ezek uEán az önkormányzat a második
világháborús emlékmű fe]-állitásáról tudna gondoskodni.

Továbbá tájékoztatta a képvise]_ő-testütetet, hogy október 20 _ napjái9
1eselejtezett számítástechnikai és egyéb eszközökre nyÍlik pályázaLÍ
1ehetősé9. Ezen a területen szintén meg ke]-]_ ragadni a ]-ehetőséget, akár
számítógép, akár fénymásológép tekihtetében.

A képviselő-testü]_eE támogatta a javaslatot, hogy a Polgárőr EgyesÜlet
ragadja meg ezen pályázaLi lehetőségeket.

Tájékoztatásként elmondta, hogy az egyházak számára is van lehetőség
páIyázat benyújLására, imaház, épüleLek felújítása Eekintetében 100 8-os
támoqatottsággal. Az egyházak vezetőit, illetve képviselőit értesiti a

páLyázaL adta ]_ehetőségről.

Arró1 is információt szolgáltatsott a testüleLnek, hogy megkereste Hindulák
Sándorné a Gárdonyi Géza utcáró]_ akinek a legutóbbi esőzések kapcsán is
gondja keletkezetL. Az ingatlana előtti áteresz nem tölti be a funkcióját,
mive]_ az egykori Huszár ,János féle ingatlant megvásárolÓ polgár az
ingatlanhoz Lartoző közterületet önkényesen bekerítette, a vizelfoIyást
biztositó áteresz eftömitésre kerüIt, s ennek kitisztítása felŐ]- sem tud az
önkormányzaL inXézkedni .

Efső lépésben a föfdhivataltól meg fogja rendefni a terü]-et kimérését, s
amikor Lisztázódnak a tulajdonviszonyok, akkor tud intézkedni az ügyben,

Arróf is tájékoztatta a testüfetet, hogy a közsé9 fő utcáján lévő
gyalogj árók, járdák tulajdonjogának megszerzése Eárgyában a megosztássaI,
9ya1o9járók leválaszt,ása a átlami közútkezelő Kht. tulajdonában févő útró]-
kapcsolatos adminisztrációs munkákat felmérték, 430.0OO Ft + Áfa, KB.



546.000 Ft összegű kiadást jelentene, ezen fe]-ü]- természetesen a szükséges
mennyiségben térképszelvények beszerzése, amely továbbí költséget jelent.

A képviselő-testüfet egyetértett a fő utca gyaloqjáróinak tulajdonjoq
meqszerzése tárgyában az elképzeléssel, melyről 6 igen, 0 nem szavazattaf 0

tartózkodással az a)-ábbi haLározaLot hozta:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

160/2015. (x.7. ) sz. önkornányzati határozata:

Tárgy: Áf]-ami KözúLkezelő Kht
önkormányzati tulaj donba vétele.

tulajdonában 1évő járdák

A képviselő-testület egyet,értett a polgármester
előterjesztésével, hogy a települési, Álfami Kózű|-kezelő Kht.
tulajdonában lévő gyaJ-o9járók tulajdonjogának önkormányzati
átvétele tárgyában a szüksé9es intézkedéseket, megtegye. A
j árdák önkormányzati tulaj donba vét,eléhez a Fö]-dhívatalná]-
szüksé9es adminisztrációs munkák elvégzése fe]-ő1 intézkedjen,
melyhez a szükséges anyagi fedezetet a 20]-5. évi
költségvetésébő1 biztositja.

Eefe]_ős: Fekete Jánosné polgármester

Határidő: folyamatos.

Fekete Jánosné polgármester: a képviselő-testület elé terjesztette a Sály,
Kossuth L. u. 44, sz. afatt működő ]dősek Klubja nappa}i ellátást nyújtó
intézmény, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térít,ésí
díjáró1 szóIó rendelet tervezetét, melyet a képviselő-testület megvitatoLL,
s a rendeletet 6 ígen, 0 nem szavazaLLal,0 tartózkodással elfogadta.

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testü]-etének

t4/2OL5. (X.8.)sz. önkorrnánvzati r e n d e 1 e t e:

a személyes gondoskodást
díj áró1 .

A képviselő-testüleL 6

tartózkodással megalkotta
nyújtó szociális ef]-átások

nyúj tó szociáIis e]_1át,ások térítésí

igen, 0 nem szavazaLLal, 0

rende]_etét a személyes gondoskodást
térítési díjáró1.

(A rendelet a j egyzőkönyv meflékletét képezi)

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a testületet arró1,
községben okLóber a3-án, 1,4-én, 16-án és 21-én áramszünet lesz.

hogy a

Fekete Jánosné polgármest,er: Zubai Gábor földvásárlásí szándékkal fordu]_t,
az önkormányzaL f elé, szeretné a 01-65/5, o1,75/33 , o1-5/34 helyraj zi számú
területeket megvásárolni az önkormányzattól.

A kérelem beérkezését követően megállapításra került. hogy fenti
föfdterületek 202]_. szeptember 30. napjáig bérbe vannak adva, igy jelenleg
annak adás-vétefére lehetőség nincs.



A képviselő_test,ület a tájékoztatást Eudomásul véve, megbízta a

polgármestert, hogy a véte]_i szándékát jeLző Zubai Gábort értesítse, hogy

fentiek miatt a föld,területek értékesítésére az önkormányzatnak jelenleg
nincs lehetősége, a bérleti szerződés hatálya miatt,

SályKözségÖnkornányzataKépviselő-testületének

161/2015. (X. 7. ) sz. önkornányzati határozata:

Tárgy: Zubai Gábor kérelme önkormányzati tulajdonú
ingatlanok megvásárlásra tárgyában,

A képvíselő-testület a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta Zubai Gábor kérelmét, mefyben vásár]-ási szándékát
jelezte a sályi külterü}eti,

0165/5,

o1-B5 / 33 ,

o1,7 5 / 34 hrsz-ű ingatlanok vonatkozásában.

A képviselő_testület 6 igen, 0 nem szavazaLLal, 0

tartózkodássa1 űgy határozott, hogy a megjelölt, heJ_yrajzi
számú ingatlanokat értékesíteni nem kívánja.

Eqyéb tekintetben sem .Ienne lehetőség az adás-vételre, hiszen
az ingatlanok 2021,. szeptember 3o . napj ái9 bérbe adásra
kerültek, hatályban tévő bérleLi szerződéssel.

A képviselő-testüfet meqbizza a polgármestert, hogy fentiekrő]_
értesitse a vásárlási szándékát jeLző Zubai Gábort,

Fe]e}ős : Fekete,Jánosné polgármester

Határidő: folyamatos.

Szabó Valéria képvisefő: a bérleti díjakat felü1 ke]-]- vizsgálni, mert nincs
bevétel, nem fj_zetnek a bér]-ők.

Bejelentések, kérdések:

Szabó Vatéria képvíselő: Meg kívánja jegyezni, hogy a Pincesor utca felŐ]-i
vízlefolyót az Él,:Asz, il}etőleg a karbantarLÓk a villanyoszlopok
állításánál oly mértékben károsították, hogy nem fogja funkcióját
betölteni.

Továbbá kérdése, hogy a most kiépülő autóbusz megállÓhelyek akadálymentesek
]-esznek-e? Mert erre UNIÓ-s határozat vaí,L.

Fekete Jánosné polgármester: az ÉYIíSZ-szal egyeztetett a

munkafolyamatokró1 és megáJ_lapodásuk van, hogy a háfózatkarbantartási
munkák befejeztévef a munkaterületek az eredet állapotnak megfeJ-elően kell,
hogy átadják. Helyre ke11 állítaniuk a területeket.



^z 
autóbuszmegáJ_lóhelyek tekinLetében a Kossuth u. 1_4L. sz. alatti

autóbuszváróhelyen akadá}ymentesít,ik a várakozóhelyet, egyéb esetekben
pedig ó is azL az információt kapta kérdésére, hogy az autóbuszok sem

akadálymentesek.

Farkas Zoftán képviselő: megjegyezte, hogy a körzeti megbízottí iroda és

szolgáIaLí lakásnál felszerelt kamera felvételei nem hasznosíhatók, mert az

ott 1évő fa akadályozza a kamerát a működésében.

Hócza József képvise]_ő: a fa gallyazása megtörtént. nűködik a kamera.

Fekete ,Jánosné po]_gármester: bejelenteLte, hogy árajánlatot kért a

ravatalozó utcájának és a rőzsavári utca felúj íEására vonatkozóan. Orosz
péter válfalkozó az ajánlatát megadta, 3OOO Ft/m2, mely bruttó árban
számo]_va 3810 FL/m2-t jelent. Ez volt a legolcsóbb árajánlat. A ravataloző
útjánál 5B m2 felújítandó terüfeltel számoltak, a RÓzsavári utcán pedig SSO

m2. a kivitelezés kölEsége a Rózsavári utcánál 2.0]-9.300 Ft, a ravatalozó
útjáná1 pedig 250.444 Ft.

Vetró Márta képvisefő: a ravata.Iozőhoz vezető utat jó lenne kiszé]_esiteni,
mert eredetileg szélesebb vo}L, a jelenlegi aszfaltos felületnél.

Fekete ,Jánosné polgármester: jelenlegi szerződés szerint csak a javitandó
fetületrőf 1ehet szó a megadott árajánlatot figyelembe véve.

Szabó Valéria képvisefó: a ravatafozó épületétőJ- a kato]-ikus temetőbe
vezető utat fe ]_ehetne kavicsozni, ugyanigy a Kossuth utcát az Eötvös-
teleppe1 összekötő szakaszt is.

Fekete Jánosné polgármest,er: szerepe1 az elképzelések között, ezeket a
munkálatokat, ha sikerü]_ a közfoglalkoztatás keretében meg tudják oldani.

Kérte, hogy a Sá}y, Rózsavári uEca és a ravatalozó Útja felÚjításához
vonatkozó vállafkozási szerzódés megkötésével bizzák meg.

A képviselő-t,estület 6 igen, 0 nem szavazaLLal, O EarLŐzkodással Úgy

határozott, hogy a Rózsavári utca útszakaszE és a ravaEalozőhoz vezető utat
felúj ítj a:

SáJ-y Kózség Önkorrnányzata KépviseJ-ő-testületének

162/2015. (x.7. ) sz. önkormányzati határozata:

Tárgyl Önkormányzati utak burkolatjavítása.

A képvise}ő-testület a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Sály, Rózsavári utca (530 m2) és a
ravatafozóhoz vezető (58 m2) útszakasz útburkolat
felúj ítását .

6 igen, O nem szavazaLtal, 0 tarEŐzkodással úgy
határozott, hogy a Rózsavári utca burkolatát 530 m2 -9E,
továbbá a ravatalozíhoz vezeLő útszakaszból a javitásra
váró 58 m-en fefújítja.

Megbizza a polgármestert, hogy a fe}újítandó útszakaszok
tekintetében az árajánlatoL adó vállalkozóval a
vállalkozásí szerződést kösse meg.



Fe]e]_ős: Fekete Jánosné polgármester

Határidő: fo}yamatos.

Fekete ,Jánosné po]_gármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az

előző hónapban személyesen itt járt Jancsik Árpád megküldte árajánlatát a

térfígyelő_rendszer bővitésére vonatkozőan, 5.209. 426 Et összegben.

Megállapodást mé9 nem kötöttek, nagyon sok a tísztázatlan kérdés, igy
példáuJ_ hogyan történik pécsrőI a rendszer karbantartása, milyen
költségvonzatta]_ f og ez j árni , dZ É,1,1ilsz-sza1 f o}yik a Lárgyalás ,

egyeztetés.

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy legalább még 3 árajánlaEot kérjenek
a térfigye]ő_rendszer bővítéséhez, s utána dönEsenek, hogy kivel kötnek
szerződést a bővités tekintetében.

Javasolta, hogy a térfigyelő-rendszer kiépitését végző VAGYONVILL Bt,
Miskolc, továbbá a biztonsági, riaszLŐ rendszert üzemeltető BGK- Alarm Kft-
tőL, továbbá egy aján]_ott Noszvaji vál]-alkozőLÓI kérjenek mé9 árajánlatoE a

22 db kamera felszereIéséhez.

Ha egyetértenek megkeresi a

aj ánlattételre .

fentebb ismertetett váttalkozásokat még

A képviselő-testüfet egyetértett
beszer zésére vonatkozóan.

a polgármesterrel az árajánlatok

{ekete Jánosné po}gármester: megkeresi az ismertetett vállalkozásokaL is és

a' képviselő-testületet tájékoztatja a beérkezett árajánlatokról,

e számítások szerint egyébként mindössze 3 vagy 4 villanyoszlopot vennének

igénybe.

Felvetődött a gondolta annak, hogy nem vennék igénybe az É,lÁsz-tulajdonában
lévő oszfopokat, hanem az önkormányzaL a közterületén oszloPot állitana, s

csak az áramellátását ígényelné az ÉvtíSz-tőL, ez sokkal költségkímé]-Őbb és

egyszerűbb lenne, mint a bérleti szerződéses módszer. ErrŐ] érdeklŐdÖtt az

ÉruÁsz-nar, s azL a tájékoztatást kapta, hogy ennek nincs akadálya.

Vetró Márta kópviselő: az előző ülésen már szóba jött utcanevek
változtatása, a 1atori 1akossá9, a LaLorvár-vÖtgye utcanevet szeretné, s

szüksé9es ]_enne a Kossuth Lajos uEca egyrészének átnevezése is, melY a

Kos§uth L. utca folytat,ásaként az Eötvös-telephez Lartozik.

Vetró Márta képviselő: iparűzési adó kivetésével is foglalkozniuk ke]-]-,

nincs előrelépés az ügyben.

e pályázatí támogatással termelt konyhakertí növényekkel el keII számolni,
kérdése volt, hogy milyen mennyiségű karfiollal számolhat e}? Mert ezt az

elszámo]-ást a polgármesternek ke]-f aláírnia,



Fekete Jánosné polgármester: a rendelet előkészítése folyamatban van. A
kertte]_ kapcsolatosan pedig elmondja, hogy ő nem ]-átta a termést, mert nem
járt ott. A legutóbb Vetró Márta képviselő kérte, hogy segitsen be a kert
gyomtalanitásába, kérte az önkormányzat vágja ]e fűkaszával a terüfetet.
Az önkormányzat nem járL ott, Szente Imre vágta 1e a kb. ]- hektárnyi
terü]_etet, igy nyílatkozní nem tud arra vonatkozóan, hogy ott milyen
mennyisé9ű karfiot termett, ennyit tud válaszolni Vetró Márta képvise}ő
kérdésére.

Kérte, hogy települési támogatás iránti kéreImek elbírálása tárgyában
ülésüket zárt ülés keretében folytassák.

Dr. Molnár Sándor
1egyző megbízásából:

Dr. ,"g#{fuu#^,"
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