
JEGYZÓKÖNYV

Készúlt: Sály Község Önkormányzatának Képviselő-Lestü]-ete 2O15. október 21-
én 9,00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés he]-ye: Sály Közsé9 ÖnkormányzaEáaak tanácskozó terme.

Jefen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas Tstván, Farkas ZoLLán, Hőcza JÓzsef, Szab6 Valéria, VeLró Márta
képviselők,

MeghívoLtak: Dr. Mo]nár Sándor jegyző, Dr. Fegyveres Ba]-ázs al)egyző.

Fekete ,Jánosné po]_gármester: köszöntötte a testület Eagjait.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ü]-ést megnyiLotta.

A jegyzőkönyv elkészítéséért Dr. Molnár Sándor )egyző megbízásábó1 Dr.
Fegyveres Balázs aljegyző a fefelős.

Jegyzőkönyvhite]_esítőknek: Emődí Sándor alpolgármestert és Hőcza József
képviselőt kérte fe1.

Fekete Jánosné po]9ármester: ismertette a megtárgyafásra kerülő javasolt,
napirendet.

arAVAsoLTNAPIREND

1./ Jelentés a 1ejárt határidejű testü]-eti határozatok

végrehaj tásáró1 .

Előadó: Fekete Jánosné polgármesLer.

2./ Beszámofó a község egészsé9ü9yi ellátásának helyzetéről.

E]_őadók: Dr. Ba]_ázs Szabolcs Med Revolut,ion Kft,

Védőnői Szolgálat.

3./ Családsegités és a gyermekjóléti szolgáltatási fefadatok e]_]_átásának

f e]_ülvizsgálata.

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

4. / IndiLványok, javaslatok.

Fekete Jánosné po]gármest,er: kérte a képvisefó-testü]_eteL, hogy fogadják
e1 a napirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadt,a a
napirendet, va]_amint a jegyzőkönyvvezető és
1egyzőkönyvhitelesítők személyére tett
j avaslatot .



Elfogadásra került napirendi pontok:

1./ Jelentés a 1ejárt határidejű testületi határozatok

végrehaj Lásáről.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

z./ Beszámoló a község egészségügyi ellátásának helyzetéről.

Előadók: Dr. Balázs Szabofcs Med Revolution Kft,

Védőnői Szolgálat.

3./ Családsegités és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának

felülvizsgálata.

E}őadó: Fekete Jánosné polgármester.

4. / IndiLványok, javaslatok.

Napirend tárgyalása

Fekete Jánosné polgármesLer: javasolta a képvisefő-testÜIetnek, hogy a
jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok tárgyalása elŐtt szükség
lenne meghozní egy határozatoL.

A Sály, Kossuth L. u. 71. sz. alatti ingatlant az Önkormányzat ingyenesen
visszaadta a Református Egyházközségnek, !992-berr testületi döntés
született, azonban a tulajdonjo9 át,vezetése nem tÖrtént $€§l ehhez egy
határozatot kellene hozniuk, hogy a tutajdonjog bejegyzéshez hozzájárulnak.

A képvisefő-testúlet 7 igen, O nem szavazaEtal, 0 tart,Ózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testü]etének

174,/2015 . (X. 21 . ) sz . önkormányzati határozata:

Tárgyl SáIy, Kossuth Lajos u. 71-. sz. a]_at,t,i (volt egyhází
iskofa) tulajdonjogának ingyenes átadása.

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/1,992. (I.30.) sz. haLározatával a Sály, Kossuth Lajos u.
71,. sz. alatti (volt egyházi iskola) álta]-ános ískofa
tulajdonjogának ingyenes átadására vonatkozőan hozta meg

döntését.

A döntésben szerepelE, hogy a Sály-i 228. hrsz., alatti,
1806 m2 területű Sály, Kossuth Lajos u. lL. sz. alatti
ingatlant - amely Sály Község ÖnkormányzaLa tulajdonát
képezte - ingyenesen, térítés nélkül 1992. január 31-i
fordu]-ónappal visszaad,ja a Sály-i Református Egyháznak.

Az épület tulajdonjoga azőta nem rendeződött.



A képvise]_ő-testület ezen határozatával, 7 igen 0 nem
szavazaLLa7, 0 LarLőzkodássa] szintén kinyilvánít,ja azon
akaratát, hogy a fentebb körü]-írt ingatlant ingyenesen,
térít,ésmentesen a Sályi Református Egyházn;ek visszaadja.
A képviselő-testüleE lnozzájáru1, hogy az ingatlan
tulajdonjoga a Sályi Református F'gyház javára bejegyzésre
kerülj ön.

A képviselő-testület továbbá megbízza a polgármestert, hogy
a tulajdonjog ingyenes átadásával kapcsolatosan eljárjon,
a tulajdonjog átadásáva} kapcsolatos szerződést aláírja.

1,/ 'lelentés a lejárt határide;ű testületi határozatok végrehajtásáró]_.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

Fekete Jánosné Pofgármester: az irásos jelentést a képviselők megkapták,kért,e a jelentés megtárgyalását, annak elfogadását.

A képvrselŐ-testÜlet a 1ejárt határidejű testü]_eti határozatokróf szőIőj elentést egyhangúlag elfogadta.

Sály Község Önkormányzata KépviseJ-ő-testületének

17512015. (X.21. ) szánú határozata

Iárgy: Jelentés a J-ejárt határidejű testüfeti határozatok
végrehaj tásáró1 .

A képvise]_ő-testület a lejárt határidejű testüfeti
hat,ározatok végrehajtásáról szőlő jelentést 7 igen, o nemszavazaLtal, 0 tartózkodássaf elfogadta.

2,/ Beszámo]ó a közséq egészségügyi ellátásának helyzetérő1.
Előadók: Dr. Balázs Szabo]_cs Med Revo]_ution Kft,,

Védőnői Szolgálat.

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette a képvisefő-testületnek, hogy azírásos beszámo]ót, megkaPták, azonban Dr. Balázs Szabolcs a Med Revo]_utionKft-tő] jelezte, hoqy az ü]-ésen nem tud részt venni.
Javaso]-ta a beszámoló megtárgyalását és eJ-fogadását. A felmerültkérdésekkel, Problémákka1 kapcsolatban fel fogja venni. a kapcsolat,ot, a MedRevofution Kft. képviselőjéve1.

Farkas ]stván képviselő: kifogásolta, hogy a háziorvosi szolgálatműkÖdéséheZ az alaPvető feltételek nem biztositottak, 5 éve nincs melegvíz,a mosdóhelYiség kívánni va]-ót hagy maga után, a véleménye szerint áldat]_anállaPotok ura]-kodnak az épületben, nincs éjszakai áram, stb. A tisztaság iskifogásolható.



Alapvetően nem jelentős kiadásról lenne szó, hoqy az alapvető feltétefeket
biztositsák a működé shez, véleménye szerint ez nem LŰr ha]-asztást.
Felajánlotta, hogy a javításhoz szükséges anyagok biztosítása esetén, a

karbantartást elvégzi .

Tapasztalta, hogy a védőnő az orvosi rendelŐben mért vérnyomást egy
kismamának.

A védőnói szolgálat nincs et]_átva vérnyomásmérővel?

Fekete Jánosné polgármester: a képviselő-testü]-et efőtt is ismert, hogY a

praxis-jogot a Med Revolution Kft. megkapta. Szerződésben fett szabályozva,
hogy mi az önkormányzat köLetessége és mi a háziorvosi szolgálatot
működtető Med Revolution Kft. köte]-ezettsége.

Most erről nem nyit vitát, az ef]_átássa]_ összefüggésben kérte, hogy tegyék
meg kérdéseiket, észrevétefeiket.

Dr. Fegyveres Balázs aljegyző: meg kívánja jegyezni, hogy az önkormányzaL a

háziorvosi szolgáIatra normatívát nem kap-

Szabó Valéria képviselő: azt is tudniuk kel]-, hogy a Med Revolution Kft.
fizeti az egész épületre vonatkozóan, beleértve a védőnői szolgá}at
energiaköltségét, szemétszálLíLási díját ís.

Fekete Jánosné po]_gármester: az ellálással kapcsolatban az emberektŐ1 nyert
információ alapján megállapítható, hogy a községben kevés a rendelési idő.
erre több afkalommal érkezett jelzés, a helyettesitő orvosok tekintetében
nincs tudomása arró]_, hogy e}égedetlenség lenne a tevékenységükkeJ-

§apcsolatosan. Továbbá jelzés érkezett arróf, hogy hideg a rendelő,
elégtelen a fűtés. A védőnői szolgálatnak hiánytalan az eszközellátottsága,
viszont 1akossá9i információbó]_ szereztek tudomást arró1, hogy nincs
kész]-eten elegendő kötszer, fecskendő a háziorvosi rende]őben.

Tsmételten javasolta a beszámolót elfogadásra, majd kérte a testü]-et
vélemónyét abban is, hogy elfogadhatónak tartják-e a házíorvosi szolgálat
működtetését ebben a formában, kielégítő-e a lakosság elJ-átása?

A képviselő-testület a közsé9 egészségügyi ellátásának helyzetérő1 szőLó
beszámolót 7 igen, O nem szavazaLEal, 0 tartózkodássaf elfogadta.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17612015. (X.21. ) szánú határozata

Tárgy: Beszámo]-ó a község egészségügyi ellátásának
helyzetérő1.

A képviselő-testület a közsé9 egészségügyi ellátásának
helyzetéről szőLő beszámolót megtárgyalta, melyet 7 igen,
O nem szavazattaf, 0 tartózkodással elfogadoLt.

A képviselő-testület véleményt nyilvánított a 1akossá9i ellátásról az
alábbiak szerint: 1 fő képviseJ_ő véleménye szerint az el]_átás'elfogadható,
3 fő képviselő szerint a 1akossági el]_átás nem kielégitő a jelenlegi
ef]-átási formában, 3 fő pedig tartózkodott.



SáIy Község Önkorrnányzata Képvíselő-testületének

t77/2oL5. B.27.| számú határozata

Tárgyz A fakosság háziorvosi e]_látásának minősítése,

A képviselő_testület megtárgyalta a háziorvosi ellátás
területén jelentkező problémákat, hiányosságokat, melyeket
követően a 1akossági ellátást a

tartotta kielégitőnek.
képviselő-testüfet nem

3./ Családseqítés és a gyermekjó}éti szolgáltatási feladatok ellátásának

fefüfvizsgálata.

!éeq9l Fekete .Tánosné polgármester.

Fekete Jánosné po]_gármester: a képvise]-ő-testület elé terj esztett,e a

családsegítés és a gyermekjóléti szo}gáltatási fe]-adatok ellátásának
fe]ü}vizsgálatára vonatkozó javaslatot, me}yet a képviselŐ-testÜlet
megtárgyalt és 7 igen, o nem szavazaLtal, Q LarEŐzkodással az a]-ábbi
haLározaLot hozta:

Sály Község ÖnkormáryzaLa Képviselő-testületének

178,/2015. (x.21 . ) sz. önkornányzati határozata:

Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási fe]-adatok ellátásának felúlvizsgálata

1. SáJ-y Község ÖnkormányzaLa a gyermekek védelméről és
a gyámügyí igazgaLásról szőLő a99'7. évi XXXI. törvény
]-'t4. § (5) bekezdése, valamínt a szociá]-is
igazgatásró} és szociá]_is eIlátásokrőL sz6l6 1993, évi
ITI. törvény ]-36. § (9) bekezdése értelmében
felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási fefadatok etlátásának módjáL, szervezeti
kereteit és az e fefadatokra kötött e]-látási
szerződést .

2. A felü]_vizsgálatot követően megállapitásra került.
7 igen, 0 nem szavazaELal, 0 Lartózkodással, hogy Sály
Község Önkormányzata vonatkozásában a jelenleg működő

Mezőkövesdi Többcélú Kistérsé9i Társu]_ás által
fenntartott Mezókövesdi Kistérségi Szociá]_is és
Gyermekjóléti Szolgálat a feladatok el]-átására a 2016-
január O1-tól hatályba 1épő vá]-tozásokat követően is
alkalmas ]esz.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Fekete .Tánosné polgármester: a képvisefő-testület elé terjesztette a

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési
engedélyének módositása iránti javasJ_atot, amelyet a képviselŐ-testÜ]-et
megtárgyalt és 7 igen, o nem szavazaLtal, 0 tartózkodássa]- elfogadott:



SáIy Kózség Önkormányzata Képviselő-testütetének

17912015. (X.21. ) sz. önkornányzati határozata:

Tárgy:. a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjó]_éti Szolgá}at működési engedélyének módositása
hází seqitségnyújtást érintően.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társufás
a6/201,5. (x.o9.) sz. haíározatáva} hozzálárult a
Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat működési engedélyének módositásához, és a
szakmai létszám emeléséhez (a szakmai létszám 6 fő).

2. Sály Község Önkormányzatának Képvisefő-testü]-et a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérsé9i Társulás határozaLáL
megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett, a
Mezőkövesdi Kistérségi Szociá]-is és Gyermekjóléti
SzoJ_gálat működési engedélyének módosítását, és a
szakmai ]-étszám emelését 7 igen 0 nem szavazaLLal, 0

tartózkodással elfogadta.

Határidő: azonnal

Fele]-ős: polgármesEer

4. / IndiLványok, javaslatok.

Iparűzési adó rendelet-tervezetének megviLat,ása.

Fekete,Jánosné pofgármester: a képvise]-ő-testületet tájékoztatta arről,
hogy tájékoztatásként megkérte a hivatal a községben székhellyel,
telephel}yel rendelkező eqyéni vá]-1alkozások. gazdasági társasá9ok
1istáját. Az egyéni vá]-lalkozásokról ínformációt kaptak, azonban a
gazdasá9i társaságok tekinLetében semmilyen konkréL ínformáció nem á11
rendefkezésre. A kivetés a hivata]_osan nyilvántartásban lévőkre lehetséges.

Emfitést tesz arró]_, hogy az adóerőképessé9 a pályázati támogatásoknáf
meghatározó j elent őségű.

A fizetési morál a településen nem jó.

A közsé9ek között óriási
bevételeket tekintik, abban
összegű bevétefre sajnos nem

különbsé9ek vannak, ha az
is. A települési adottsá9okbó1
]_ehet számitani.

iparűzési adó
eredően jelentős

A jegyzőre és az adóügyekkel foglalkozó ügyintézőre jelentős feladat hárul
az iparűzési adó bevezetéséve]-.

A véleménye szerint a rendelet előkészítése. hatástanulmány készítésére
több időt ke]_1ene forditani, hogy kiforrott döntést tudjanak hozni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: tájékoztatást adott arról, hogy hatást,anulmányt
keff késziteni_, az iparűzési adó mértékét az adóalanyok teherviseléséhez
kel1 alakítani. Tsmerni kellene az adóalanyi kört, akik számításba
jöhetnek, s figyelembe ke]-1 venni az alanyok teherviselőképességét,
vizsgálni kel1, hogy az adóa}anyok a lakossági alapellátás szempontjábó1
szerepet töltenek-e be.



Sály Község Önkorrnányzata Képviselő-testületének

180/2015. (X.21. )sz. önkornányzati határozata:

Tárgy: Magyar Közú,L Nonprofit ZrL. tulajdonában és
kezefésében ]_évő terü]-et tekintetében az úttest
fevá]asztása.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta Sáiy településen lévő, a Magyar Közúl
Nonprofit Zrt. tulajdonában és kezelésében ]_évő úttest
]_evá]aszt ására vonatkozó j avaslatot .

A képviseló-testület '7 igen, 0 nem szavazaLEai-, O

tartózkodássa1 egyetértett a javaslattal, s megbízta a
polgármestert, hogy járjon el a Magyar Közút Nonprofit Zrt-
né1, hogy Sály teJ_epülésen a Közút kezelésében lévő
területekerl az út ]eválasztásra kerü]-hessen.

A közsé9 be]_terü]_etén átmenő közúttó]_ a j árdák
]-evá]-aszt,ását szorgalmazza a t,estület, hogy a járdaburkolat,
felújítását az önkormányzat, majd a kezelésbe, tulajd,onba
vett területeken e1 tudja végezni.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére .

Egyéb bejelentések:

Fekete Jánosné po]-gármest,er: tájékoztatja a képvise]_ő-testületet, hogy a
buBse HUNGARfcA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijpályázatok beadási
határideje 2015. november 9.

Továbbá a Gárdonyi Géza utcáró] kereste meg immár második a]_ka]_ommal az
államPolgár, hogy nagyobb esőzések kapcsán az ingatlanuk efőtti áteresz nem
biztosítja a vízeffolyást, a pincéjüket elöntöt,te a viz.
Tudomása Van a problémárÓl, amelyrőJ- már a megelőző üféseken is beszámo]_t a
testÜletnek, e9Y magántulajdonos által, egykor önkormányzati tulajdonban
lévő bekerített területrő]- van szó. Megállapitást nyert, hogy a tulajdonjog
a magánszemély részére bejegyzésre került,.

Első léPésben tisztázni szükséges, hogy hogyan kerülheteLx az önkormányzati
terület magántulajdonba. Mivel a tulajdonjog nem az önkormányzatő, igy a
szükséges 1épéseket, mé9 nem tudják megtenni.

Tájékoztatta a testÜ]-etet arról is, hogy az iskola parkolója me]_letti
ingatlan tulajdonosa megkereste, felajánlotta vét,e]-re az ingatlant.
Pár évvef ezelŐtt az ingatlan vétefe tárgyában már döntött a testü]_et, de a
tulajdonosok időközben visszavonták efadási szándékukat, igy az adás-véte]_
nem jött létre.

A kéPviselŐ-LestÜlet véleménye volE, hogy az ingat}an bérbe van ad,va, ha
esetleg adás-véte1 jÖnne szóba, csak kíürített, üres állapotban kötnek
szerződést az e]-adókkaf. Az ingatlan teljesen értéktelen, febontásra
megérett, igY minimális egy-kétszázezet forintot tudnának érte felajánlani.



Fekete Jánosné polgármester: a térfiqyelő-rendszer kiépítéséhez az
árajánlatok beszerzése folyamatban van.

Lator-tefepen az útépités, felújitás hamarosan elkezdódik.

Vetró Márta képviseló: a tervezett felújítandó szakaszon az úttest keskeny,
azt kissé szélesít,eni kellene, hogy legalább 2 autó elférjen.

Fekete Jánosné po]-gármester: tájékoztatta a képvise]_ó-testületet, hogy a
közmeghal}gatást 2015. november' 30. napjára tervezte, az idősek napi
ünnepséget pedig december 1_0-én 14.00 őrára.

Ezzel kapcsolatosan kérése volt, hogy dönEsön a testület,, hogy az idei
évben is megaj ándékozzák-e a 65 éven fe]_üfi idős lakosságot 5.000 Ft
települési támogatássa]_.

A képviselő-testü]_et 7 igen, 0 nem szavazaLLa)-,0 tartózkodássa1 az alábbi
határozaLot hozta:

SáJ-y Község Önkormányzata Képviselő-testületének

181/2015. (x.21. ) önkornányzati határozata:

Tárgy: ,,Tdősek Világnapja" a]_kalmábó1 65 év

feletti lakosok támogatása.

A képviselő-testú]-et, 7 igen, O nem szavazaxtal 0 t,artózkodássa]_
támogatja a rdősek Napi rendezvény megtartását, melyhez a
szükséges előirányzatot biztosítja.

A képviselő-testüleE,,Az Idősek Világnapja''
a]_kalmábó]_ a 65 év felet,ti lakosok támogatását

hagyta jóvá.

A 65 év feletti lakosok részére 5. OOO Ft összegben települési
támogatás folyósítását biztosítja.
A támogatás kiutalása posta útján történik.
A képviselő-testület meqbizza a polgármestert, hogy az idősek
részére a települési támogatásró1 szőLő határozatot, készít,se
€], a támogatás kiuta]_ásáró]_ gondoskodjon.

Az Tdősek Napi rendezvényhez a szüksé9es anyagi fedezetet
biztosítj a.

Fefelős: Fekete .Tánosné polgármester.

Határidő: 20t5. december ]_0.

Fekete ,Jánosné polgármester: kérte, hogy dönt,sön a tesLület a dolgozők év
végi jutalmazásáról is.

A képviselŐ-testület egyetértett az előterjesztésse1 t dz e]_múlt évekhez
hasonlóan biztosítja az ajándékutalványokat a dolgozók részére.
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SáIy Község Önkornányzata képviseló-testületének

L82/2Ot5. (X.2t.)sz. önkormányzati h a t á r o z a t a:

Tárgy: Köztisztvise]_ők és közafkafmazottak jutalmazása.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaLLal, 0

tartózkodássaf ú9y határozoLL, hogy a kóztisztviselőket és
közalkafmazottakat az elmú]_t évek gyakorfatának megfelelően
ajándékutalvánnyal ajándékozza meg.

A képvisefő-t,estü]_et megbízza a polgármestert az
ajándékutalványok kifizetésére, melyhez a keretösszeget
biztosítj a.

Feket,e Jánosné polgármester.

20L5. december 31.

Feket.e .Tánosné po]-9ármest,er : táj ékoztatta a képvisef ő-testüf etet, hogy 310
m3 tűzifa igényt pályáztak meg, s 139 m3 szociá]_is cé]_ú tűzifa juttatásban
részesÜlnek. A véleménye szerint még ez évben ki kellene osztani a Lőzifát.
Tájékoztatta arró] is a testületet, hogy 700 q mennyiségű kedvezményes áron
történő értékesítésű szén kerü]- biztosításra a településre, azonban ezzel
szemben már 2100 q mennyiségre érkezett igény. Felvette a kapcsolatot a
Bükkábrányi Bányaüzem Igazgaxőjáva1, még választ nem kapott rá, hogy
eset,leg a megállapodásukban foglalt, 700 q-án felül 1ehet-e t,ovábbi igényük.

.TOcza lózset ugvr tájékoztatta a t,estületet, hogy az
ÜÓr ő problémák hangoztak €], me}yet
megvitatásra a képviselő-testület elé terjeszt:

- a képvisefŐ-testüIeti üléseket dé]_utáni időpontban tartsák a jövóben,

- a község honlapja frissüljön, kerüljenek feltöltésre mindig a
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei,

- Bérleti díjak szabályozása, beszedése.

Szabó Valéria képviselő: a József Attifa utcán épülő járdával kapcsolatosan
az ott ]_akóknak panasza van, s a helyszínen t,apasztalták, hogy nem fogja
betölteni a funkcíóját, a mozgáskor]-átozott nem tud rajta közlekedni, s
ráadásul a jelen}egi állapot szerint a viz mind a lakóíngat]_anra fog
befolyni, ez tűrhetet]en, vá]-toztatni keJ-J- rajta. A járda az út felülettől
kimagaslik, s már káreset is történt. a gépjármű tuJ_ajdonos kártéritési
igényt fog bejelent,eni az önkormányzaE felé.
Elfogadhatatlannak tart,ja, hogy keskenyebb lett az út, használhatatlan a
j árda.

Farkas Tstván képvise]-ő: a járda nem sóderalapba kerütt elhelyezésre, nem
megfelelŐen kerü]_t kivite]_ezésre. Miért nem a régi helyére, nyomvonalra
kerÜlt megépítésre? Keresniük kelf valamilyen megoldást, í9y nem maradhat a
j árda.

Kovács János építész mérnök ; az ú,t keresztmet,szetének helyzete índokolta a
1a'á"lryryet,aré9inyomvona1márnemvo1thaszná1ható.
A domborzati viszonyok, hegyes vidék miatt más műszaki megoldást nem
találtak, a járdáL í9y 1ehetett elhe]_yezni.

trele]_ős :

Határidő:
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Rézsű kiafakításáva]_ tehet a problémát orvosolni. a megoldás viszont az
aszfalLozott út kiépítése fesz.

Nyikes Zoltán alvállalkozó: 2 generációs járda készü]_, s várhatÓlag az Út
kétszer fog 1easzfa]_tozódni, ísy erre számítva is ez a műszaki megoldás
volt kivitelezhető.

Fekete Jánosné po]_gármester: a járda kiépitését főként a mozgáskorlátozott
1akó miatt tartották a 1egszüksé9esebbnek. Mindenképpen megoldást ke11
taláfni, hogy a járda megfelelő }egyen, azt a mozgáskorlátozott is tudja
használni.

A helyszínen történt megtekintés után megegyezés szÜletetL a megoldás
vonatkozásában.

Szabó Va]_éria képvisefő: bejelentette, hogy a Le}epülés küfLerúIetén lévő
nádasba nagymennyiségű illegális hu]_ladék került eJ-helyezésre.

Fekete Jánosné polgármester: az ügyrendi- gazdasági bizotLság javaslatára
való hivatkozással tájékozEatásE nyújtott arról, hogy az ülések
időpontjainak kitűzésekor figyelembe fogja venni a javaslatot, de
rendkívü]_i esetekben nem tudja garantálni, hogy minden esetben dé]-utáni
időpontot tudnak kiválasztani. ahogyan majd a körülmények indokolják és az
adott helyzet kívánja, ahhoz kel]- alkalmazkodniuk.

Honlap frissítés megtárgyalásra került.

Szóba kerütt három csa]_ád, ahol a vélemények szerint a gyermekek
veszéIyezLetve vannak, ezekben az esetekben a gyermekvédelmi feladatokat
ellátó szakemberekkel kel]_ a kapcsolatot felvenni. Az önkormányzatnak
jogköre ehhez nincs.

A bérleti díjak beszedésével kapcsolatosan a véleménye, hogy jó 1enne, ha
'més több ingatlan lenne, amelyeE ki tudnának adni, hogy a telepü]-ésen
t,artsák a fiatalokat, s ezzeL az épü}etek áIlaga is megóvásra kerü]-ne. A
képviselő-testület döntsön a bérleti díjak meghatározásában.

A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazaLLal úgy határozott, hogy a
fodrászüzfet céljára kiadott bérlemények után a bérlők 1.500 Et/hő bérleti
díjat fizessenek.

SáJ.y Község Önkornrányzata képviselő-testületének

L83/2oL5.(x,2l.)sz. önkormánvzati h a t á r o z a t a:

Tárgyz Fodrászizletek céljára kiadott bérlemények bérleti
díj ának meghatározása.

A képviselő-testüleL 4 igen, 3 nem szavazaLLal úgy határozott,
hogy a Sály, Kossuth L. u. ]-0. sz, alatti és a Sály, Kossuth L.
u. 62. sz. alat,ti, fodrászüzlet céljára bérbe adot,t
önkormányzat,i ingatlanok bér}eti díját 1.500 FL/hő összegben
haLározza meg, 2OL6. január 1-jétőr kezdődően.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti
szer ződés megkötésére .

Felefős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: folyamatos.
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Sály, Viola u. 2-4
meghatáro zása.

sz. a]atti önkormányzati lakások bérleti díjának

Fekete Jánosné po]_gármester: az egyik lakás tekintetében visszaemlékszik,
h"qy *á. ",.g .r.rl--TEE.r" " bérleti szerződ,és, a másik bérlő után utána fog
nézni, de ott a testület döntése volt, hoqy az 1akás felújítására történő
ráforditás összegét a testülets a bérlet díjba beszámítja. Ebben az esetben
meg kel1 nézn], hoqy a ráforditást a bérlő ]efakta_e már,

A képviselő_testü}et 4 igen, 2 4em szavazatLal- a :-artőzkodással döntött a

Viola wEca 2_4. sz. alatti szo}gálati lakások bérleti díjára vonatkozóan.

Sály Község Önkorm ányzaEa képviseJ-ő-testületének

184,/2015. (x.21.)sz. önkormányzati h a t á r o z a t a:

Tárgy,: Sály, Viola u. 2-4
bér}eti díja.

sz. alatti önkormányzati lakások

A képvisefő-testüleL 4 igen, 2 nem szavazattral 1 tartózkodással
ú9y határozott, hogy a Sály, Víola u. 2,4. sz. alatt févő és
bérbe adott önkormányzati ingat]-anok tekintetében a bérleti díj
meghatározásra és kivetésre kerúljön, amennyiben az mé9 nem

történt meg.

A bérleti díj m2_enként az önkormányzaLi rendeletben és
törvénynek megfelefően kerüljön megállapitásra,

Azon bér]_ő tekintetében, ahol az ingatlan felÚjitására kerÜ]_t
sor, meg ke1l vizsgáIni a ráfordítás összegét, melyet be kell
számítani a bérleti díj fízetéséné1,

A képvise]_ő_testület megbízza a polgármestert a bérleti
szer ződés megkötésére .

Fefelős : Fekete .Tánosné polgármester.

Határidő: folyamatos -

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaLLal, 0 tartózkodással a
fiókgyógyszerLár bérleti díját az alábbiakban haEározza meg].

Sály Község Önkorrnányzata képviselő-testü]-etének

185,/2015. (x.21.)sz. önkorilányzati h a t á r o z a t a:

Tárgy Sály, neák F. u. 3/L. sz. alatti orvosi rendelő
eptireteUen elhelyezkedő szolgálati fakás, fiókgyógyszerLár
bér]-eti díjának módosítása.

A képvise]_ő_testüf ex 76/2olo. (Xí.22.) Kt. sz. határozatáva]_
biztosította a fíókgyógyszerLár elhelyezését, a Sáty, peák r'. u.
3/^. sz. alatLi orvosi rendelőhöz tarLoző szolgálati ]_akásban.

A bérlet kezdő idópontja: 20ll. február 1. napja vo]-t.

A kópviselő-testüIet a bérleti díjakat felü}vizsgáILa, s 7

igen, O nem szavazalLal 0 tartózkodással módosította. A bérleti
díj mértékét 1o.ooo Ft/hó összegben határozata meg, 2016.január
1-jétők kezdődően.

A képviselő-testütet megbízza a polgármestert a bérleti
szerződés módositására.
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Felelős: Fekete .Tánosné polgármester.

Határidő: folyamatos.

Szabó Valéria képviselő: szeretne információt a belső effenőrzés
eredményéről. Továbbá kérdése J_enne, hogy az IKARUSZ autóbusz értékesitése
kapcsán a vételár kielégíLést nyert-e?

Farkas Tstván képviselő: a szőrakozóhelyek működési engedélyének kiadása
kr'*@a]-boItokatadják-veszik,at'u1ajd.onosvá1Loző,sok
esetben elvisefhetet]-en zene/ ]-árma van/ az éj szakai pihenés nem
biztosított a környéken élőknek.

Dr. Mofnár Sándor jegyző: az úzleLek nűködési engedélyének kiadása a jegyző
hatásköre. A működési engedélyben szereplő üz]-etkörök szerint működnek az
üzletek. Ha az üzlet üzemeltetőjében Eörtént vál,Eozás, azL igazolníuk keJ-1,
s a működési engedély folyamatos, az üz]_et vá]-tozatlan formában tovább
üzemel, A zajjal kapcsofatban már vo]_t eset rá, hogy intézkednie kellett,, a
zeneszolgáltatást korfátoznia ke]-lett, melyet betartottak.

A csendháboritással kapcsolatos panaszbejelentést a rendőrség felé jelezni
ke11, ahof 1ntézkedési kötelezettség van. A szabálysértésben a )egyzői
hatáskör megszűnt, 1árási hivatalhoz LarLozik.

Vetró Márta képvisefő: javasolt,a, - a 1akossággal történt egyeztetés után -
T,atorpuszta táblát, Latorvár-vőlgye táb]-ára cseréltetni.

A testület a javasfatLal egyet,értett.

A nyílt, ülést 11,30 órakor berekesztette

K.m. f

Fekete Jánosné polgármester: a véte]-ár még
kielégítést, a behajtás, folyamatban van.
gazdasági társaságot fe]_számolták. becsődölt,
A belső el]enőrzési tevékenyséqrőI készüft
testüfet soron következő ülésére behozza.

Dr. Molnár Sándor
jeqyző megbizásából:

, U,* io"Jb
Dr. PeÖyrPe*'es Balázs

aljegyző

rrem nyert teljes egészében
A gépjárnűvet megvásároló

a követeléseket rangsorolták.
jegyzőkönyvet a képviselő-

Vl.)],
F/eket9-

il&q}Á,_
Emődi sándor
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