
JEGYZÓKÖNYV

Készü]_t: Sály Község önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26-
án 10,00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor a}polgármester,
Farkas István, Farkas Zo]-tán, Hócza Jőzsef, Szabó Valéria és Vetró Márta
képviselők.

Meghívottak: Dr. Mofnár Sándor )egyző.

Fekete Jánosné polgármester: Köszöntötte Dr. Mofnár Sándor )egyzŐL, s a
képviselő-testület tagjait. MegállapíLotta, hogy az ülés hat,ározat,képes, az
ü]-ést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Mofnár Sándor 1eqyző,

qegyrőköny"hitele : Emődi Sándor al-polgármester és Hőcza József
képviselőt kérte fe1.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgya]_ásra kerülő javasolt
napirendet.

.TAVASOLTNAPIREND

1. ) Települési önkormányzatok rendkívüfi önkormányzaXi
költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

2. ) Munkabérhitel felvétele

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

3.) Indítványok, javaslat,ok.

Fekete Jánosné po]_gármester: kérte a képviselő-testületeE, hogy fogadják
e1 a napirendi javaslatot, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag eJ_fogadt,a
a napirendet, va]_amint a jegyzőkönyvvezető és
3eqyzőkönyvhitelesítők személyére tett j avaslatot.



Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása.

Ef őadó: Fekete ,Jánosné polgármester

2.) Munkabérhitel felvétele

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

3. ) Indítványok, javaslatok.

Napirend tárgyalása

]-.) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzaL]'
költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása.
E]_őadó: Fekete Jánosné polgármest,er

Peke.tg 
,, 9ínosné polgá bej elentette, hogy a pályázat készü' arendkívü]i önkormányzaLi t<öttségveié"i tá*ogátá"...

Javasofta a képvise}ő*tesLületnek, hogy döntsenek a telepü]_ésiÖ-nkormánYzatok rendkívüli önkormányzati költsé9wetési támogatásáravonatkozó igény benyúj tásáró1.

A képviselő-t,estület egyhangúlag egyetértett a javaslat,ta1, s 7 igen, o nemszavazaLLa]- 0 tartózkodással dönt,ött a t,elepülési ontormányzatok rendkívülíÖnkormánYzati kÖltségvetési támogatására vónatkozó igény'benyújtásáró1 azalábbi határozatban fogla]_tak szerint.

SáIy Közsé9 Ónkormányzata Képviselő-testületének

Tárgy: Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatiköltségveLési támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Sály Község Önkormányzatának Képvise]_ő-testü]_ete úgyhatározott, hogy a Magyarország 20:16. évi központí
költségvetésérőf szóIő 2O15. évi C. törvény 3. me1]-ék]-etTTT. 1. pont szerinti, a pályázati kiírás 1. b.) pontjábanfoglalt:

telepúlési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési tánrogatására - a befügyminisztu. es a



nemzetgazdasági miniszter által kihirdeteLt pályázatra -pályázatot nyújt be.

:, *:1l:::?., :=", i:i:, l,.,:J ".T.. l uT::i:]:::::: . " p ály áz at

Fele]_ős: Fekete,Jánosné polgármester

Határidő: 20a6. ápriJ_is 30.

2 . ) Munkabérhitel felvéte]_e

Efőadó: Fekete .Tánosné polgármester.

F'ei<ete,Jánosné polgármester: bejelentette a képviselő-testü]_etnek, hogy akö1tségvetesffimatívanemfedeziaszükségesműködési
kiadásokat. Jefentős összegű kifizetetfen szám]_a van. A normativ á]_lamitámogatás havi 1/12-ed részéből kifizetésre kerülnek a bérek, a szociálistámogatások és a számfák jelentős részét már nem tudják teljesíteni, igyjelentős Összegű tartozás Van a gyermekétkeztetés terü]_etén a SoDEXo Kft.felé és az Óvodai élelmezési számlák és egyéb közüzemi számlák tekintetébenis , A kif izet,et,len számlák hónapról -rrOrr"p." halmozódnak, tovább nemgöngyölíthetik a tartozást.
A költségvetés j elentős hányadát tes zi kiköltségtérítés. a képviselői tiszteletdíj,

Bejelentette a képviselŐ-testületnek, hogy a megállapitott képviselőitiszteletdijak a működtetést veszélyeztetit<i-eaaig ,ré* *.i,rtt fel probléma,azonban az alaku]-Ó Ü]-ésen is elhangzottak szerint, amikor is em}ítésrekerÜlt, hogY mihelYt a tiszleretaijak veszéLyeztetik az önkormányzat;működését, azonna] jelezni fogja, ezL kérte, hogy vegye tudomásu]- atestület.

A tiszte]-etdíj megállapításakor a gazdálkodás terü]_et,én ilyen probléma mégnem voft, akkor javasolta a tiszteleEdíj ilyen mértékű megállapitását. Demár akkor is jelezte, hogy ha go.ra -merül 
fe1 a gazdálkodássa]_kapcsoJ-atosan, s a Eiszteletail ar< ,r""iélyb. sodorhat j ák az önkormányzat,inűködést, azonnal jelezni fogja. Ezt most megtette, hiszen úgy ítélte meg/hogy a havonta kifizet,ett járulékos tiszteretái3 teljesíté". Í gazdálkodás,működés terüfetén gondot okoz.

Kérte, hogy a testület ezt vegye tudomásu]_.

Jelenleq 26 fő kÖzalkalmazottja van az önkormányzatnak, a béren kívü1 őkcafetéria juttatásként hideg, és meleg étkeztetésben részesülnek.Amennyiben a helyzet, azt indokolni fogja , -ezerl a területen is lépéseketke11 tenniÜk, mÍ9 a gazdálkodás ,r"* --"t.bílizálódik, 
csak a kötelezetőkifizetéseket fogják tudni teljesiteni a bérjellegű kifizetésekné]- is.

ÚsY értékefte, ho9_Y ahhoz, hogy ne halmozzanak fe]_ jelentős tartozást akÖzÜzemi szám}ák, étkeztetés Leiü]-etén, a munkabéret< titizetéséhez legalábbszePtember 30-áig havonta munkabérhitelt vegyenek fe]_. Minden hónapban amunkabérnek megfelelő összeg terhéig. A 
*úegyei 

oTP. Pénzintézette]- akapcsolatot fefvette.

?"i:""ukba 
helYezett még megJ-évő pénzösszeget működésre nem használhatják



Dr. Molnár Sándor jegyző: Tibolddaróc Önkormányzata is vo]_t hason]_ó
helyzetben, éppen ezérL felhívta a testület, figyelmét arra, hogy a
munkabérhite]- összegét csak a legszükségesebb mértékben haLározzák ffi€9,
csak a 1egszüksé9esebb összeget szabad fe]venni, mert a következő havi
nettó finanszírozási összegbő1 a PénzintézeL a tartozást 1eemeli, s
annyival kevesebb összegból tudnak gazdálkodni. Erre nagyon figyeljen oda a
testület.

Vetró Márta képvisefő: abban az esetben támogatja a hitel fe]-véte]-ét, ha az
a 1ehető 1egszükségesebb keretek között történik meg. A közműdíjak
kifizetésére pedig nem lehet átcsoportosítani egyéb keretbő]-?

A napelemes rendszerek működnek szinte minden épületen. viffamos
energiafogyasztás terüfetén nem szabadna, hogy kiadás jelentkezzen. Errő]_
részletesen kimutatást kérne, hogy a napelemes rendszerbő1 milyen összegű
megtakarítás keletkezik,

Amikor a tiszteletdíjak megállapításra kerültek o1yan információt, kapLak,
hogy a költségvetésben erre meg van a ke]_fő fedezeL, megi vannak a források.

Fekete Jánosné polgármester: a gazdálkodást érintően mindig megfontoJ_tan
jártak el, s fegyelmezetten gazdálkodtak, az önkormányzatnak soha nem vo]_t
kifizetetlen számláj a. Ebben az évben a kifizetetlen számlák csak
halmozódnak. A tisztefetdíjra ni-ncs állami- normativa, ilyenrő]_ nem vo]_t
sző, arról tett említést az afaku]-ó ülésen, hogy akkor a gazdá]_kodás stabí}
volt, megengedhették azL a mértékű tiszteletdíj kifizetést. de akkor is
ígéretet tett aTral hogy amennyiben a ti§zteletdíjak kifizetése már a
működés rovására me9y, azL azonna]_ jelezni fogja. EzérL ezt )elzi a
testületnek, s a továbbiakban nem javasolja a tiszteletdíjak,
költségtérítés folyósítását.

Dr. Molnár Sándor jegyző: az éves költségvetés egy terv, meg vannak a
tervezet e]_készítésének a szabályai, különösképpen azL, hogy hiányt nem
'1ehet tervezni. Az önkormányzatná]- jelenleg 1ikviditási gond,ok merü]_tek
fe1, természetesen meg ke11 vizsgálni mind a bevételi, mind a kiadási
o]dalt.

A napi 1ikviditási gondok megoldásához hite1 felvételére kényszerülnek,
azonban csak o1yan összegú hitelt vegyen fe1 az önkormányzat, amely
feltét]_enül szúksé9es .

Majd a zárszámadás tárgyalásakor a közös hivatal 2ot5. évi gazdálkodásáról
szőlő beszámolót, zárszámadást is el ke]_l fogadniuk.

Szabó Vaféria képvisefő: kérdést tett fe]_ arra vonatkozóan, hogy az
aljeqyző mikor vonu]_ nyugdíjas állományba.

Fekete .Tánosné polgármester: válaszában elmondta, hogy a )egyző 2016.
szeptember 1-jétő1 vonu1 nyugdijas á1lományba, egyébként tájékozt,atta a
testületet, hogy a )egyző bérjellegű juttatásai nem az önkormányzatot
terhelik, hanem a közös hivatal költségvetését.

Farkas István képviselő: j avasolta, hogy a sépj árművek üzemeltetése
területén is takarékoskodjanak, jobban oda figyelve, hogy csak a szükséges
eresetekben kerüljenek használat,ra.

kérdése voft a )egyző úr feJ-é, hogy amennyiben iparűzési adó van a
településen, í9y Tibolddarócon, akkor több a normatív támogatás?



Dr. Molnár Sándor jegyző: amennyiben nincs kivetve iparűzési adó, a
költségvetést hátrányosan érinti.

Adóerőkópessé9 szempontjából is rnérlegelésre kerülnek az önkormányzatok.

Vetró Márta képvísefő: a bevételképzésre kel1 nagy hangsÚIyt fektetni, az
iparűzési adó bevezetését is javasoJ_ta már az előző években is. Nagyobb
számban történő közfoglalkoztatást. Az éfe]_mezési tevékenység területén
pedig sok önkormányzat már kiadta vá1]-alkozásba ezt a feladatot és jÓ1
működtetik.

A közüzemi számlák kb. 5oo e Ft-ot tesznek ki, az Ólelmezési tevékenységnél
viszont nem érti, hogy miért ha}mozódnak fel a kifizetetfen szám}ák. Sok az
ingyenesen éLkező, de ingyenes étkeztetésre normativa jár.

Hócza József képvíse}ő: a munkabérhite1 felvéte]-e csak a 1egszükségesebb
mértékben történjen, űgy, hogy a számlákaL is ki tudják fizetni. Miné]-
minímá]-isabb mértékben vegyék fel.

Fekete Jánosné polgármester: javaso}ta, hogy a nettó munkabérnek meqfelelŐ
munkabérhite1 felvételéhez járuljon hozzá a testület, 201,6. szeptember 30-
áig, mí9 valamelyest a gazdálkodás nem stabilizálódik.

A képviselő-testület a munkabérhitel felvételét szükségesnek és indoko]-tnak
tartotta, melyről 6 igen, 1 nem szavazatta]- 0 tartÓzkodással az alábbi
határozatot hozta:

SáIy Község Önkornányzata Képviseló-testületének

L54l2Ql6. (íY .26.| sz. }:aLározaEaz

Tárgy: Sály Község Önkormányzata Képviselő-testü}etének
döntése munkabérhitel felvéte]-éről.

Sály Közsé9 Önkormányzata képviselő-testüfete az OTP Bank
NyrL. -től 4.150.000 Ft munkabérhitef felvéte]_éve]_
egyetért.

A képviselő-testüIet kötelezettséget vál]-al arra, hogy a
hitel futarridejének időtartama alatt a kért hitel
törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási
és tőke jellegú kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe
beterwezí és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy
a kért hitelt 2016.év május hónap 3. napjátó1 kívánja
igénybe venni és 201,6. év szeptember hónap 30. napjáíg
visszafizeti.

A Képviselő-testület a munkabérhitel fedezeteként az OTP
Bank Nyrt . részére f elaj ánl j a az állami (á]_talános és
ágazati) támogatásbó1, helyi adóból, gépjárműadóbó] befo}yó
bevételeit,.

A képviselő-testület visszavonhatat]-an megbízást ad az OTP
Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamidej e alatt
amennyiben a Fizetési Számláján a munkabérhitel szerződés
alapján esedékessé váló fizetési köte]_ezettségeínek
teljesítéséhez nem á11 rendelkezésre a szükséges fedezet,



úgy annak biztosítása érdekében a munkabérhitel szerződés
fennállása a]att és a kölcsön teljes visszafizetéséig a
központ,i t,ámogatások elkülönítésére szolgáJ-ó alszámláj áről,
ilLetve a heJ_yi adók és a sépjárműadó fogadására szolgáló
szám]_áiró1 a szüksé9es összeget az önkormányzat Fizetési
Számláj ára áLvezesse.

A munkabérhitel fefvételére hitefszerződés alapján, fehivó
levé1]_e1 kerülhet sor.

A testület nyilatkozik arró1, hogy az Önkormányzat
kötelezettségvállalása megfeleI az tíagyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 20L1. évi CXCIV. törvényben
foglaltaknak.

A testület felhatafmazza a polgármestert a hitelszerződés
aláírására.

A határozat
polgármester

végrehaj tásáért felef ős: Feket,e Jánosné

Hat áridő : 201,6. má j us 3 .

Fekete Jánosné polgármester: elmondta, hogy amennyiben sikerü]_ valamelyest
stabilizálni a működést, onnéttól kezdve a havi nettó finanszirozás
összegéből teljesitse a testü.Iet a havi kötefező kifizetéseket, szeretné,
ha a testü]_et részt venne ebben, i1]-etve minden teljesítendő számlát és
egyéb kötelezettséget a testület aszta]_ára fog letenni, döntés végett.

Azt úlra kihangsúlyozta, hogy a működés nem stabil, a 2016-os költségwetés
már nem fogja tudni fedezni a meghatározotE összegben a tíszte]_etdíjakat,
költségtéritést. A működést veszé}yezteti ez a jellegű kifizetés, Kérte a
testületet, hogy ezt első helyen vegyék tudomásul és értékeljék át.

Feket,e ,fánosné polgármester: mive1 más
megköszönte a képviselők közreműködését
berekesztett,e.

be j elent,ení való nem volt,
és az üfést 1]_,00 órakor

ű-P,r",,. \Dr. Molnár Sándoi
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