
JEGYZŐKÖNYV

KészÜlt: Sály KÖzség Önkormányzatának Képvise]-ő-testü]_ete 201,5. szeptember9-én 9,00 órai kezdet,tel tartott rendkívüli ü]_ésérő]_.

Az ülés helye: Sály Kózség Önkormányzatának tanácskozó t,erme.

'Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,Farkas ZoILán, Hócza József, Szabő Valéria, Vetró Márta képviselők.
Meghívottak: Dr. Fegyveres Bafázs aljeqyző.
Meghívottak, akik jelen voltak az ü]-ésen: Dr. Fegyveres Ba]-ázs aljeqyző.

l,k"!9 J1,os*é po]fur, köszöntötte a testület tagjait.Megál lapította, -Eogr-á; ülés határozatképes, 
"i 

-,ire"t 
megnyitott,a .köszöntötte sály közsé9 Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőit.

A jegYzőkÖnYv efkészitéséért Dr. Molnár Sándor jeqyző rnegbízásából Dr.Fegyveres Balázs allegyző a fe]e]_ós.

JegYzőkÖnYvhitelesítőknek; Farkas ZolLán és Hőcza ,Jőzset képviselőt kértefe1 .

Fekete,Jánosné polgármester: ismertette
napirendet.

,JAV]\SoLTNAPIREND

a megtárgya.Lásra kerü.]-ő j avasolt

1.) Tájékoztatő az önkormányzaE 2015. I
gazdálkodásáró]_ a működési és fejfesztési
kiadásokró1.

félévi költségvetési
cé]_ú bevéte.Iekről és

Flőadó: Fekete,Jánosné polgármester.

2,) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatikölt,ségvetési t,ámogatására vonat,kozó ígény benyújtása.
E_]_őadó: Fekete,.Tánosné polgármester.

3 ' ) BURSA HUNGARTCA Fefsőoktatásí önkormányzati ösztöndíjpályázat2076. évi pályázati fordulőlához történő csatlakozás.
Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

4,) A települési önkormányzatok szociá]-is célú tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó kiegésziLő támogatásáról.

E}őadó: Fekete .Tánosné polgármester.

5. ) Tndítványok, javaslatok.

Feket,e,fánosné po]_gármester:
el a napirendí 1a.ráiGtot,személyére tett javaslatot.

kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
j egyzőkönyvve zet ő, j egyző könyvhit eles í t ő k

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadtanapirendet, va]-amint a 7egyzőkönyvvezetőjegyzőkönyvhitelesítők száméiyére tettj avaslatot .

a
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Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) TájékoztaLő az önkormányzaL 2015. I
gazdálkodásáró]_ a működési és fej]_esztési
kiadásokró]_.

félévi kóltségvetési
cé]-ú bevételekrő]_ és

Efőadó: Fekete .Tánosné polgármester.

2-) Települési önkormányzatok rendkívü]-i önkormányzaLi
költségwetési támogatására vonatkozó igény benyújtása.
E]_őadó: Fekete,Jánosné polgármester.

3, ) BURSA HUNGARTCA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndij páIyázat
201,6. évi pályázati fordulójához történő csatfakozás.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

4,) Szociá]-is cé]-ú tűzifa támogatás iránti igény benyújtása.
Efőadó: Feket,e Jánosné polgármester.

5. ) Tndítványok, javaslatok.

Napirend tárgyalása

]-. ) Tájékoztatő az önkormányzat 2ot5. í. félévi költ,ségvetési' qazd,álkodásáról a működési és fejlesztési cé]-ú bevételekről éskiadásokró1 -

Előadó: Fekete,fánosné polgármester.

Fekete ,]ánosné polgármester: a 2o]-5. T. féléví költségvetési gazdálkodásrólszőIó tájékoztató e]-készüft, kérte, hogy amennyiben az aljegyző szóbelikiegészítést kíván hozzá főzni, tegye meg.

Dr, Feqyveres Ba]-ázs a]-jegyző: a tájékoztató most készült e]_, a kiad,ásokonkívül a vagyont is tartalmazza.

Szabó Vaféria képvisefő: kérdése volt, hogy a tájékoztató 3. oIda]-án afínanszírozási kiadások mit takarnak?

]-s finanszírozási bevéte]_ek és kiadások

Kékediné Dósa Csifla könyve-lő: a finanszírozási célú bevéte]_ és kiadás aPolqárőr Egyesület beruházásáva]_ kapcsolatos, az Egyesület á]_tafmegtérített Összeg, mely 2oL4. évben bevételként szerepe1, s 2o15. évben ezbefektetésre kerülE, értékpapírba, s az értékpapír vásárlás szerepe1finanszírozási kiadásként. hiszen előirányzatot ke]_]_ szerepeJ_tetni abevételeknél és kiadásokná]_ is egyaránt.

A kéPvise]-Ők a vá}aszt kielégitőnek tartották, s ezt követően 6 igen, o nemszavazattal, 0 tartózkodássa]- a 2015. T. félévi működési és fejlesztésicélú bevét,elekrő]- szóLő tájékoztatót, mind az önkormányzat, mind aHétszínvirág óvoda tekintetében jóváhagyólag tudomásu]- vették.

Vetró Márta
magyarázatát kérte.



Sály Köz ség Önkorn ányzai'a Képviselő- tes tületének

10712015. (IX.9. ) szánú határozata

Tárgy: 2O]-5. T. fé]_évi működési és fejlesztési cé]_ú

gazdálkodás elfogadása. A képviselő testü]et Sáty Közsé9
Önkormányzata 20l-5. T. félévi gazdálkodásáről szőlő
tájékoztatást 6 igeh, 0 nem szavazaiu:ual-, O Lartőzkodással
elfogadta.

A 2o]_5. T. fé]-évi kö]_tségvetés módosított e]-őirányzat bevételei
és kiadásai: 276.422 e Ft

- a fejlesztési cé]-ú kiadás: 215 e Ft

- működési bevéte]-: 3.095 e Ft,

- gépjárműadó bevéte}: 1".245 e Ft
- egyéb közhata]-mi bevételek 102 e Ft
- Kommunális adó bevéLel: 881 e Ft
- Talajt,erhe]-ési díj bevétel: ]-81- e Ft
- önkormányzat működési támogatásai: 80.901 e Ft
- Eqyéb működési célú támogatások: 6.669 e Ft

- működési kiadás:
- felhalmozási kíadás:

65.573 e Ft
215 e Ft

A működési kiadásból:

- szemé]yi juttatás: ]-8.807 eFt
- járulék 4.892 eFt - taI

hagyja jóvá.

A képvise]_ő-Lestület továbbá elfogadta a Sályi Hétszínvirág
Óvoda 201-5. T. félévi gazdálkodásáról szóLő tájékoztatót.
(A tájékoztat,ó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fefelős: Fekete .Tánosné polgármester

Határidő: azonna].



2,) Települési önkormányzatok rendkívúli ónkormányzati
költségvetési támogat,ására vonatkozó igény benyújtása.

Efőadó: Feket,e Jánosné polgármest,er.

Fekete .Tánosné polgármester: kérte, hogy hozzanak határozatot a rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogat,ási igény benyújtásáról.

A képvise]ő-testúlet a pályázat benyújtásával egyhangúlag egyetértett, s 6
igen, 0 nem szavazaLLal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot, hozta:

Sály Község ónkornányzata Képviselő-testületének

108/2015. (IX. 9. ) számú határozata

Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása.

Sály Közsé9 önkormányzatának Képvisefő-testülete ú9y
határozott, hogy a Magyarország 2015. évi központi
költségvetésérő]- szőIő 2014. évi C. törvény 3. meI]-ék]-et Tr1.
4. pont szerinti, a pályázati kiírás 1. b.) pontjálran foglalt:

települési önkormányzatok rendkíwüli önkormányzati
költségvetési támogatására - a beJ-ügyminiszter és a
nemzetgazdasá9i míniszter álta]- kíhirdetet,t páIyázaEra -
pályázatot nyújt be.

A képviselő-Eestület megbizza a polgármestert
efkészítésére és határidőre történő benyújtására.

Fe]_elős : Fekete,fánosné polgármester

Határidőz 201-5. szeptember 30.

a pályázat

3.) BURSA HUNGARTCA Fe-]-sőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
2016, évi pályázati fordulójához történő csatlakozás.

Előadó: Fekete Jánosné po}gármester.

Feket,e,Jánosné polgármester: kérte a képvise]-ő-testütetet,
arró1, hogy kívánnak-e a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2Ot6. évi fordulőjánoz csat]_akozni.

hogy döntsenek
önkormányzati

A kéPvise]-ő-testúlet 6 igen, 0 nem szavazaEtal-, 0 tartózkodással döntött a
BURSA HUNGAR]CA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 201,6. évi
fordulójához történő csat]_akozásró]_ :

Sály Község önkor-nányzata Képviselő-testületének
109/2015. (IX. 9. ) sz. önkornányzati hatáiozata:

Tárgy: A hátrányos szociáfis he}yzetű fe]-sőoktatási
haJ-lgatók. illetőleg Felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiata]-ok támogatására létrehozott BURSA HIJNGARICA
Fefsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázaLi fordulójához való csat]-akozás.



A képviselő-testület a BURSA HUNGARICA Fe]_sőoktatási
Önkormányzati ÖszLöndíj PályázaL 2OL6. éví fordulójához
va]_ó csat]_akozásróI szóIő előterjesztést megtárgyalta.

Sály Község Önkormányzata úgy határozott, 6 igen, O nem
szavazaELal, 0 tartózkodássa]-, hogy csat]_akozik a BURSA
HUNGARICA Fe]_sőoktatási Önkormányzati Ösztöndijrendszer
201_6. évi pályázati fordulőjához, s az Általános Szerződési
Feltételeket e I f o g a d j a, s köte]_ezettséget vállal
atTat hogy a páIyázaEok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradékta]_anul az Álta]_ános Szerződ,ési Fe]_tételekben
foglaltaknak megfe]-elően jár e1.

A képviseJ_ő-testület felkérte a polgármestert a pályázaL
bonyolítására.

Fefefős: Fekete,Jánosné polgármester

Határidő: Folyamatos.

3. )A te]_epütésí önkormányzaLok szociá]-is cé]_ú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvise]ő-testületet a helyi
önkormányzatok szociális cé]-ú tüzeJ-őanyag vásár]_ásához kapcsolódó
kiegészitő támogatás páIyázati lehetősé9érő1.

A képviselő-testü]_et, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással úgy
haLározotL, hogy pá\yázatot kíván benyújtani a települési önkormányzatok
szociáfis céfú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészitő támogatásra:

SáIy Község Önkornányzata Képviselő-testületének
110/2015. (Ix. 9. ) sz. önkormányzati határozata:

Tárgy; Sály Közsé9 Önkormányzata szocíális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészitő támogatás
íránti igény benyújLásáról.

A képviselő-testület megtárgya]-ta a Magyarország 2Ol5. évi
központi költségvetésérő]- szóIő 2014. évi C. törvény 1.
me]_]_éklet, TX. Helyi önkormányzatok támogat,ásaí f ej ezet 13 .

A helyi önkormányzatok szociá]_is cé]_ú tüzelőanyag
vásár]_ásához kapcsolódó kiegészitő támogatása jogcim
szerínti páIyázaLi kiírást: t,elepülési önkormányzatok
szociális cé]_ú tüzelőanyag vásár]áshoz kapcsolódó
kiegészitő támogatásróI szőIó előterjesztést, s 6fő
képvíseló jelenlétében, 6 fő igen, 0 nem szavazattal_, 0

tartózkodással az a]ábbi határozatot hozta:



sály Közsé9 Önkormányzata a települési önkormányzatok
szociáfis célú tüzelóanyag vásárláshoz kapcsolódó
kieqésziLő Lámogatási igényt kíván benyújtani.

A település tekintetében igényelhető mennyiség: 310 m3

keménylombos tűzífa.

Az iqényelt mennyiség: 310 m3 keménylombos tűzifa.

Az önkormányzai.'a páLyázati kiírás szerint váJ-lal-ja, hogy a
szociális céJ-ú túzifában részesülőtől eJ-J-enszoJ-9áJ-tatást
nem kér.

A képviselő-testüfet megbízza a polgármestert a páLyázat
határidőre történő benyújtásáva]-.

Fe}efős: Fekete .fánosé polgármester

Határidő:. 2QL5. okLóber 1.

4. Indítványok, javas}atok.

Fekete ,]ánosné po]_gármester: a
talajterhelési díjja1 kapcsolatos
tervezetét.

képviselő-tesLü]-et elé terj eszt,i a
helyi szabályokról szőLő rendelet,-

Szabó Vaféria képviselő: javasolta, hogy az önkormányzat nyújtson
segítséget a lakosság részére, hogy miné]- több ingatlan csat]_akozhasson a
szennw ízcsatorna ]:rálőzat r a .

Fekete ,]ánosné polgármester: a képvise]_ő-testüIet már kedvezőséget
biztosított a csatornaháIőzatra történő csatlakozáshoz. Je]_en]_eg 30.000 Ft
a csatlakozási díj. Természetesen egyetért a javaslattal, ilyen irányú
igény eseLén segítsen a testület a rácsatlakozni kívánó ingatlan
tulajdonosnak. Az igény fe}merülésekor hozzon döntést a testület,.

A rendelet-tervezetet a képviselő-testület megismerte, s 6 igen, 0 nem
szavazaLtal, 0 tartózkodással megalkotta rende]_etéL a talajterhe]_ési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról.

SáJ-y Község Önkornányzata Képviselő-testületének
L3/2oL5. (Ix. 10. ) sz. önkormányzati rende]-ete:

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokrót.

A rendefetet a képviseJ_ő-testüIet 6 igen. 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodássa1 elfogadta.

(A rende]_et a jegyzőkönyv me1]_ék]_etét képezi.)

Fekete Jánosé polgármester: tájékoztatta arró]_ is a képvise]_ó-testüteLet,
hogy a térfigyelő rendszer bővitése tárgyában felvette a kapcsolatot egy
ajánlott kivitelező cégge1, akik 5.000 e Ft-ért 26 db kamerát szerelnének
fel. A tárgyalások bonyolitásához az időpont egyeztetést tartanak, s errő]_
értesít,eni f ogj a a testü]etet, hogy a tárgya]-áson j elen J_egyenek a
képviselők.



Továbbá tájékoztatta a testületet arról is, hogy az egyházak vezeLői
megkeresték, hogy a roma származásúaknak evangelizációs összejövetelt
szervezrtének evangelizátorok, melyhez helyiség biztosítását kérnék.

Vetró Márta képviselő: javasolt,a, hogy e célra is megfelelne a Rózsavári u.
39. sz. alatti önkormányzati lakás, mely a roma nemzetiségi önkormányzat
számára iroda céljaira is alkafmas fenne.

A képviselő-testület egyhangúlag ú9y
39. önkormányzati lakást Sály Község
ingyenes haszná]-atra átadja.

határozotL, hogy a Sály, Rózsavári u.
Roma Nemzetiségi ÖnkormányzaLa részére

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének
LLL/2OL5. (IX. 9. ) sz. önkormánvzati határozata:

Tárgyz Sály, Rózsavári u.39. sz. a]atti, önkormányzati
tulajdonú lakás ingyenes használatba adása.

A képviselő-testüfet a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Sály, Rózsavári u. 39. sz. alatti ingat}an
Sály Község Roma Nemzetiségi ÖnkormányzaLa részére
történő használatba adását.

A képvise]_ő-testület 6 igen, 0 nem szavazaLEal-, 0

tartózkodássaI ú9y határozoEL, hogy a Sály, belterületén
Iévő, 467. hrsz-ű, 3.366 m2 térmértékű, a Körzeti
Fö]_dhivatali nyilvántartási adatok szerinti, Sály,
Rózsavári u. 37-L. sz. alatti ingatlanát ingyenesen
használatba adja Sály Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata részére iroda helyiség bíztosítása
célj ából .

Az önkormányzat a haszná]_atért bérletí díjat nem kér,
azonban felhívja Sály Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata figye}mét a rende]-tetésszerű használatra,
az épület állagmegóvására, a közüzemi, szolgáJ_tatási
díjak megfizetésére.

A képviselő-testület megbizza a po}gármestert, hogy a
haszná]_atra vonatkozó megállapodást, kösse meg a roma
nemzetiségi önkormányzat vezeLőjéve]_.

Felelős: Fekete,Jánosné polgármester.

Határidő: f olyamat,os .

Vetró Márta képviselő: a Dankó-telepen Iévő kutyák a kerékpárra]_
közlekedőket veszéLyeztetik. Van, aki Latorteleprő1 kerékpárra1 jön
dolgozni, i}letőleg jönne, de nem tud közlekedni a kóbor kutyák miatt.

Szabó Vaféria képvise]_ő: kérte a jelenlévő Roma Nemzetiségi önkormányzat
képviselőit. hogy járjanak közbe, hogy az ingatlantulajdonosok vagy kössék
meg az ebeket, vagy gondoskodjanak arró1, hogy az íngat,lanról ne tudjanak
kijutni.

FekeLe Jánosné, pofqármester3 a kóbor ebek befogásáva1 kapcsolatos
kapacitáshiány a Mezőkövesdi Többcé]-ú Kistérségi Társu]_ás napirendi
pontjaként is szerepelt már. Bóvíteni fogják a telepet.

Vetró Márta képvisefő: addig is meg kell o]-dani ezt a problémát.



Mivel más bejelenteni való nem volt,
perckor berekesztette, s zárE ülés
képviselő-testület egyetérteEL.

K.m. f .

Dr. Mofnár Sándor
jeqyző megbizásából:

a nyílt ülést a polgármester 9.45
tartását rendelte €1, mel}yel a

ár,/+/r- É,J"L
Dr. Feglrveres Balázs
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