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JEGyzőxötrtyv

Készült: SáJ-y Község Önkormányzatának Képviselő-lestülete 2016. május 24-én
9,00 órai kezdette1 tartott üIéséről.

Az qlés helv_e: Sály Község ÖnkormányzaEának tanácskozó terme.

,Jélen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas IsEván, Farkas Zoltán, H6cza .fózsef, Szabó Valéria és Vetró Márta
képviselők.

Meghívotlak:, Dr. Molnár Sándor 1eqyző.

Fekete Jánosné polgármester: Köszöntötte Dr. Molnár Sándor jegyzőE, s a
képvíselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az
ülési megnyitott,a.

Jegyzőkölyvvezető: Dr. Molnár Sándor 1eqyző.

JeqyzÉkönyvhite}_esitőknek', n*Oa:_ Sándor alpolgármestert és Hőcza Jószef
képviselőt kérte fe]-.

*:kete .}ánosné polgármester: ismertette a megtárgyaIásra kerüIő javasolt
napirendet.

iIAvAsolTNAPIREND

7./ Je7entés a 7ejárt határidejű testüJeti határozatok

végrehaj tásáró], .

E]-őadó: Fekete Jánosné po7gárnester.

2./ 2015. évi működési és fejLesztési cé7ú gazdá]-kodás

negtárgya}ása, j óváhagyása.

E]őadó: Dr. Fegyveres Balázs jegyző.

3./ BeszánoJ-ó a Mezőkövesd-i Kistérségi ey.r*"lrjaléEi és

CsaJádsegitő SzoJgálat SáJy 2015. évi munkájáró1.

E7őadó: Mezőkövesdi Kistérségi Gyernekjó7éti és

Csa7ádsegitő SzolgáJat

4. / Inditványok, javas7atok.



Fe\ete .Tánosné. polgármgster: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
el a naplrendi javas}atot, jegyzőkönyvvezető, jegyzők<inyvhiteiesitők
személyére tett javaslatot,

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a " napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett javas]_atot.

Elfogadásra került napírendi pontok:

1./ Je]entés e Lejárt határidejű testü]eti határozatok

végrebaj tásáró]. .

Előadó: Fekete Jánosn'é po7gárnester.

2./ 2015. évi nűködési és fejJesztési cé7ú gazdá].kodás

megtárgya7ása, j óváhagyása.

Előadó: Dr. Tegyveres BaJ.ázs jegyző,

3./

4./

Beszánoló a Mezőkövesd-j Kistérségi Gyernekjó7éti és

CsaLádsegitő Szo7gálat Sály 2015. évi nunkájáró7.

ELő?dó: I{ezőkövesdi Kistérségi GyernekjóJéti és

Csa7ádsegitő SzoJgá7at

Inditványok, javas7atok.

Napirend tárgyalása

1./ Jelentés a Jejárt határidejű testü]eti határozatok

végrehaj tásáró]- .

Előadó: íekete Jánosné po7gárnester.

FekeLe ,János4é polg4rmester: az írásos
kérdések, hozzászőIások megtéte]_ére kérte

i

jelentés megküldésre kerülE,
a képvise]-őket.



Szabó Valéria képvíse]_9: az önkormányzat adósságot ke]_etkeztető ügyleteiből
eredő fizetési köte]_ezettségek megá}lapítása tárgyában meghozott határozat
mít takar? N

Fekete Jánosné polgármester: a 201,6. évi költségvetés elfogadása előtt
kÖtelező volt ezL a ha.tározatot meghozni az önkormányzat adóssá.got
ke]-etkeztető ügyleteibő1 eredő fizetési köte]_ezettsé9einek megállapitása
tárgyában.

Kérte a testÜletet,, amennyiben más kérdés, vélemény nincs fogadják eI a
lejárt határidejű t,estü]_eti határozatok végrehajtásáró]_ szóIő jelentést.

A kéPviselÓ-testü]_et a lejárt határidejű testü]_eti határozatok
végrehajtásárÓ]- szőlő jelentést 7 ígen, O nem szavazattal, 0 tart,ózkodással
elfogadta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

L'77 /2016. (V.24.' sz. határozata

Tárgy,: Je]-entés a lejárt határidejű testületi határozatok

végrehaj tásáró1 .

A jelentést a képvise].ő-t,estület, elfogadta.

2./ 2015. évi nűködési és fejJesztési cé7ú gazdálkodás

megtárgyalása, jóváhagyása.

E]őadó: Dr. Fegyveres Ba]-ázs jegyző.

Fekete ,Jánosné polgármester: a 2O]"5. évi pénzügyi terv végrehajtásáró}
szőlő telŐterjesztés a rendelet-tervezetekke1 kiküldésre került. Kérte
előbb a kérdéseket, majd a hozzászó7ásokat, véleményeket tegyék meg.

Szabó Valéria képvise]-ő: az éEkezési téríEési díjak bevétete 4.934 e Ft. Az
étkezők száma nőtt, azonban a bevéte]- a tavalyihoz képest kevesebb. Mivel
magYarázható ez? Lz étkezés térítési díjakat meg lehetne emelni,
BÜkkábránYban 880 Ftlnap a téritési díj. Fö]_dbér]_etekbő1 származó bevétet
Összegét szeretné tudni. A gépjárműadó is kevesebb, a hátra]_ékosokka]_
szemben e]- ke]-1 j árni, le ke]-l venni a rendszámot. A hát,ralékosnak ne
kerÜlhessen megállapÍLásra eltátás, példáu1 1akásfenntartási támogatás. A
fÖldbérleti szerződéseket javasolja felülvizsgálni, bérlegi díjakat
megemelni. Forgalmi célú értékpapír bevételen mit kel1, hogy értsenek?
Tnfrakamerák felszere]-ése ho]- történt, miért volt szükség erre?

Farkas István képvisető: a földbérleti szerződéseket át keltene
tekintetni, mert tudomása szerint a harsányi bérló új céget alapitott,
Eovábbadta a bérleti jogot. Ennek utána kelt _ járni. A bérelt
fÖldterÜ]-eteket a bérlÓk nem művelik, kötelezettsé9üket nem teljesitik.
Belföldi kiküldetés milyen költséget takar?



Kékediné Dósa Csi1]_a qazdáIkodási előadó: a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesüfő gyermekek valamennyíen ingyenesen étkeznek. A
településen szinLe ]-00 8-ban ingyen éEkeznek a gyermekek. A föIdbérleti
dí jból ]_.500 e Ft bevét,el ke}et,kezett . Forgalrhi célú értékpapír bevéte].
alatt a páIyázaton elnyert támogatás összegébőJ- vásároltak értékpapírt kel1
érteni

Belföldi kiküldetés munkába 1árás költségét, bérlet-térítést takar.

Dr. Molnár Sándor jegyző: a gépjármű adó tekintetében a háLralék összege a
Lestü]-et számára hozzáféthető, név né]-kül .

a gépjárműveket egymás közös adják-veszik,
gépjárművek tu}ajdonjogának változása
nyilvántartásban sem,

FeltételezheEő, hogy sok esetben
hivatalos eljárás nélkül, § ezen
nem jelenik meg a gépjármú

A hátralékosok lámogatási kére]_mének elutasítása tárgyában keletkező
határozat indokofási részét tekintve bármilyen tárgyú indokolás
megtámadható.

Vetró Márta képviselő: a) élelmiszerprogram vásárlása alatt miL értsenek?
Az iskolai éEkeztetésre az önkormányzat az iskolaí fenntartótól támogatást
kapl A konyhai do}gozók bére hogyan történik szétosztásra az ellátoLt
intézmények között? A dologi kiadások nőttek az e]_múlt évihez képest.
Csa]-ád-nővédelmi szolgálatná1 egyéb szoJ-gáltatási díj mit jelent? Óvodai
nevelés egyéb kíadása míért az önkormányzaEnáI jelenik meg?

Kékediné Dósa Csi]_la gazdálkodási előadó: köte]_ező volt beszerezni a REPETA
WlN nevű programot az élelmezési tevékenységhez. Az étkeztetés
i"önkormányzati feladat, erre normaLívát kapnak. A konyhán jelenleg 6 fő
dolgozó van, a bért, járulékot, rezsi költséget negyedévente osztják széL
az intézmények között, dz elfogyasztott adagok arányában. A védőnői
szolgálatnál keletkező szolgá}tatási díjak jelennek meg a csa]_ád-nővéde]_mi
egészsé9ü9yi gondozás feladat,on. Az óvodának volt bizonyos TPR pályázaLa,
amelyet, az önkormányzatnál kellett elszámolni.

Farkas István képviselő: a család-nővédelmi
feladatnál jelentkező bér kinek a bérét takarja?

eqészséqügyi qondozás

Kékediné Dósa Csil}a gazdálkodási e]őadó: a helyettes védőnő bérét és
járulékait takarja az összeg.

Vetró Márta képvise]_ő:
kiírását.

védőnői álláshelyre javasolták páJ-yázat

Szabó Va}éria képviselő: tudomása szerint nyrrgdíjas B órás foglalkozLatást
már nem vállalhaE, a feladat ellátás tekintetében a kistérségi társu]_áshoz
is lehetne csatlakozni,

Fekete Jánosné polgármester: a f ö]-dbér]-eti szerződés tekintetében a
harsányi bér]_őve]- kapcsolatosan szerződésmódosításra nem került so{, meg
fogja keresni, hogy amennyiben a bérlő tekintetében történt esetleges
változásokat jelezze. Gépjárműadó hátralék va]_óban jelentős. A végrehajtás,
az ezzel kapcsolatos e}járás nem egyszerű, hosszú folyamat. A bér]_eti
szerződések tekintetében pedig fe]-ülvizsgálhatják azokat, de csak
meghatározott esetekben kerülhet sor a szerződések felmondására szankcj_ó
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nélkül. Infrakamerák fe}szerelésére az IKSZT épülete, GAMESZ, óvoda
épületek tekintetében került sor, elengedhetet]-en vo]-t a betörések, 1opások
visszaszorítása érdekében

A védónői álláshelyre addig nem javasolták kiírni a pályázatot, mí9 az
álláshelyet betöltő személy GYES-á1lományban van. A nyugdíjas védőnő
fe]_kiismeretesen 1átja el ezt a fe]-adatot. A településen lévő igen jelentős
számú gyermeket és körü}ményeket, problémákat figyelembe véve a védőnői
fe]_adatok e}látását, iJ-letőleg a helyettesítést a környező településeken
dolgozó védőnők nem vá]_la]-ták. A f e]-adatot e]- ke]-]_ 1átni , úgy gondol j a,
hogy ezt jelenleg a renókívüli szakmai tapasztalatta]-, helyi ismeretekkel
rendelkező védőnő maximálisan ellátja. A GYES-en ]_évő védónő a GYES-
1ejártával visszatérhet álláshelyére, addig nem egészséges új pályázatot
kiírni. Költségmegtakarítást nem je}ente. ha pályázaEot írnának kí az
álláshely betöltésére. A védőnő távolléte esetére a kije]_ölt helyettesitő a
Vattai körzet védőnője.

A 2015. évi gazdáJ_kodásuk sem volt könnyű. Feladatfinanszírozásbó} eredően
a kapott normatíva csak'az adott célra használható fel, amennyiben nem
haszná}ják fe], akkor azE másík feladat el]-átáshoz nem számíthatják be,
vissza kel1 fizetni.

Dr. Molnár Sándor jeqyző: a gyermek]-étszámot tekintve 2 körzeLre is lehetne
osztani a települést. A gyermeklétszám igénylí a 8 órás foglalkoztatást,
egyéb településeken is 8 órás foglalkoztat,ott van, aho] az ellátandók száma
ennek csak az t/l-a.

Szabó Valéria képviselő: az idősek klubja működésének szükségessé9ét meg
ke]-1ene vit,atni, egyáltalán szüksé9 van-e íá, s milyen összegge1 ke11
pótolni a biztositott normatívát a működtetéshez?

Fekete Jánosné polgármester: az e]-múlt évben nem kellett a normatívát
kiegésziteni. Pozítív előrelépés nem fog történni az intézmény
megszüntetése esetén sem, inkább negatív változás, mert az étkeztetésné]-
fog gond felmerülni.

Vetró Márta képvise]_ő: javasolta,
közterületeken kerüljön levágásra fű,
házak vannak, vagy idősek, betegek és
területet rendbe tartani.

hogy ne csak az önkormányzati
hanem olyan helyeken is, ahof üres
nem tudj ák az ingatlanukhoz tartoző

Farkas István képviselő: meg kívánta jegyezni,,hogy önkormányzati terü]_eten
több alkalommal levágta a fúvet, holott ez nem az ő,kötelessége lett volna,
azonban egyes magántulajdonú terület,eken pedig az önkormányzat, közmunkásai
végezEék e]- ezt.

Fekete Jánosné polgármester: visszautasitotta Farkas 1stván képviselő
megj egyzését, magánszemély t,ekint,et,ében hivata]_os munkaidő a]_att
közfoglal_koztatott nem vág füvet. Ez munkaidőn kivü]_ történt I a
magánszemélyek megegyezése alapján, de nem önkormányzat részérőL. ;

AzL, hogy az egész településen a közfoglalkoztatoLtak vágják a füveE,
tartsák rendbe a magáningatlanokhoz tartozó terüfeteket lehetetlen
felválla}ni. Nagyon sok az üres lakás, de valamennyi esetben vannak
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örökösök, akiknek kötelessége az ingaElanokhoz Eartozá Eerületeket rendben
tartani, illetőleg intézkedni azok rendezettségére vonatkozóan.

Egyes önkormányzatokná1 meghatározott tarifa ellenében az önkormányzat
1evágja a füvet igény eseEén.

Természetesen rendkívü]_i esetek előfordulnak, amikor nincs az üres
ingatlanhoz tartozó örökös, va9y személye nem fellelhető. ezek kivételt
képeznek.

Dr . Mo]_nár Sándor ieqvző z az önkormányzatnak rendelkeznie kelt a

közterú]-etek tisztántarLására vonatkozóan rendeleEEel, amely biztos, hogy
szabá:-yozza az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók kötelességeiE. Ennek
megfelelően ke1]_ eIjárni. E]-őfordulhatnak o1yan esetek, hogy az örökösök,
ingatlantulajdonos nem ismert, nem fe]-lefhető, ilyenkor el kell dönteniük,
hogy ha fontos a településkép rendezettsé9e végett, akkor a fúnyírást,
terület rendbetéte]-ét az önkormányzat elvégzi. Természetesen. ha lehetóség
nyílik rá, az e]-]-enszolgáltatás díját be kell szední.

Farkas István képviselő: hozzanak határozatot arról, hogy aki rrem tartja
rendbe az ingatlanához tartozó közterületet, az pénzbírsággal sújtható.

Dr. Molnár Sándor jegyző: az önkormányzatí rendeletek nem tartalmazhatnak
szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseket,, nem szankcionálhat.

Vetró Márta képvise]"ő: a jövőre vonatkozóan kérése ]-enne, hogy formailag
módosuljon a beszámoló anyag/ hogy a kiadás és bevétel egymás mellé
kerüljön, igy érhetőbb ]_enne mindenki számára.

Fekete ,Jánosné polgármester: ismertette a

könywizsgálói j elent,ést, .
képviselő-testülette1 a

Majd kérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg rendeletüket a 2015. évi
költségvetés módosításáről, majd döntsenek a 2015. évi pénzügyi terv
végrehaj tásának elfogadásáró1 .

.Tavasolta, hogy fogadják el az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló
3/20l.5. (I1. 13. ) önkormányzat,i rende]-et módosít,ását,:

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2o].5. (IT. ]-3. ) önkormányzatí rendelet,ének módosításáról az a}ábbi
rendeletet a].kotta 7 Ígen, 0 nem szavazattal, 0 tart,ózkodágsal:

Sály Község Önkornányzata Képvisel6-testületének

4/2016. (V.25. ) önkormányzati rendelete:

Az önkormányzat 2015. évi kö]-tségvetéséről szóLó
3/20:-5. (TT. ]_3. ) önkormányzati rendeletének módosításáről..

A rendeletet a képviseJ-ő-testület 7 fő igen, 0 fő
nem szavazatLal, 0 fő tartózkodással -elfogadta.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Fekete Jánosné pol.gármester: javasolta a képvise]_ó-testületnek, hogy a
2075. évi pénzügyi Eerv végrehajtását rendelettel fogadják el.

A képvise]_ő-testület a 2015. évi pénzügyi terv. végrehajtásáró1 az alábbi
rendeletet a]kotta 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodássa1:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (V.25. ) önkornányzati rendelete:

Az 20L5. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.

A rende]"etet a képviselő-testü]-et 7 fő igen, O fő
nem szavazattal, 0 fő tartózkodással elfogadta.

(A rende]_et a jegyzőkönyv me]_lék]etét képezi.)

Fgkete ,Jánosné polgármestlr: a képviselő-testület részére kiküldésre került
Sá}y Közsé9 Önkormányzatáná]- 2015. évben végzett betsőe]fenőrzések éves
összefogJ-aló je]"entése. Kérte a testületet, hogy a jelentést fogadják e1.

A képviselő-LestsüleL Sály Község ÖnkormányzaEárrál 2O15. évben végzett
be]-sőellenőrzések éves összefoglal-ó jelentését megismerte, s a jelentést 1

igen, 0 nem §zavazattal, 0 tartózkodással elfogadta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

178/2016. (V.24. ) szánú határozata

Tárgy: 2015. évben végzett be}ső el]enőrzések éves
összefoglaró jelentésének elfogadása.

A képviselő-te§tsület §ály Község ÖnkormányzaEáná)- 2o15.
évben végzett be]_sőellenőrzések éves összefoglaló
jelentését megismerEe.

A jelentést a képvise]_ő-testület elfogadta.

(A jelentés a jegyzőkönyv melIékletét képezi.)

3./ Beszámo]_ó a Mezőkövesd-i Kistérségi Gyernekjó]-ét'i és

Csa7ádsegitő SzoLgáLat SáLy 2015. évi munkájáról.

E7őadó: Mezőkövesdi Kistérségi GyernekjóJéti és

CsaLádsegitő Szolgá7at



Fekete Jánosné pofqármester: a Mezőkövesdi Kistérségi Szociáfis Szolgálat
évi munkájáró1 szőló beszámofót a képviselő-és GyermekjóléLi Központ 2015.

testü]-et megkapta.

Kérte a beszámoló megvitaEását

Farkas 1stván képviselő: a szolgálatnak nincs hatásköre a családból
kiemelni a gyermekeket, mert tud oJ-yan gyermekekről, akikné]- ezL
feltétlenül meg kef]-ene tenní. A gyermekek sok kárt okoznak, a 1akás és a
körúlmények a gyermeknevelés feltételeit nem biztosítják. Intézkedni
ke]_lene a gondozásba vétdlükrő]_.

Dr. Molnár Sándor jegyző: a gyermek családból való kiemelése gyámhatósági
jogkörök kózé Lartozik, a gyámhivatal jár e1. Természetesen a gyermekjóléti
központtal közösen mérik fel, hogy szükséges-e az intézkedés, Ezen
csa]-ádokná1 é]-etvezetési problémák vannak. Meggondolandó a gyermekek
családbóf történő kiemeJ_ése, a gyermek családbó1 történő kiszakítását
nagyon indokoft esetben támogatják a tapasztalatokat és állásfoglalásokat
áttekintve. )

Feket,e ,Jánosné po]-gármester: Farkas István képviselő áIta]_ j elzett
problémát ismerik, felvette a kapcsolatot a gyermekjóléLi központ
munkatársaiva]-, keresik a lehetőségét annak, hogy a 6 gyermek hová
kerülhet,ne elhelye zésre .

A településen a jelenlegi kistérségi szociálís szolgálat és gyermekjólétí
központ munkatársai ].e]-kiismeretesen végzik do}gukat. Eddig is napí, szoros
kapcsolatban álltak velük, most még ínkább.

A megfeszitett, 1e]_kes munka nem mutat ke]_]"ő eredményt, de erről nem a
munkájukat végző dolgozók tehetnek. Ez sajnos §zomorú tapaszta]_at a hasonló
adottságú településeken.

Javaso]_ta, hogy a beszámolót fogadják e1

Vetró Márta ksp"_rss_léi a beszámoló e}f ogadását nem t,ámogatta,
hangsúlyozza, hogy nem a feladaEot ellátók személyével van problémája

Szabó Valéria képviselő: egyetért Vetró Márta képviselőve1, a beszámolót
nem javasolta elfogadásra. Több időt ke]-lene a településen tölteni, mert
nagyon sok a probléma.

A képviselő-testü]-et a po}gármester javaslatára döntött a Mezőkövesdi
Kistérsé9i Szociá]-is Szol9álat és Gyermekjóléti Központ Sály és ellátott
terü]-eEének 201,5 . évi munkáj áró} szőlő beszámo]_ó elf ogadásáró]_ . 4 igen, 2
nem szavazattal, ]- tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének
179l2016. (V.24. ) sz. határozata:

i

Tárgy: Beszámo]_ó a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális
Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Sály és ellátott
területének 2015. évi munkájáről.
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A képviselő-testü]_et a Mezőkövesdi Kistérsé9i Szociális
Szol9álat és Gyermekjólétí Központ 2OLs. évi munkájáró1
szőL6 beszámo]-ót megLárgyalta, s azE elfogadta.

4. / Inditványok, javasJatok.

a.) Közútkezeló Kht. tulajdonában lévő útról járdaleváfasztás folyamatáiól
táj ékoztatás

Fekete ,fánosné polgármester: a település fő utcája járdarészének tulajdonba
vétele kapcsán az eljárás folyamatban van, ha az önkormányzat megkapja a
tulajdonjogot, a páLyázatot be tudják nyújtani.
b. ) Önkormányzati fe]-adate]-látást, szol9áló fej 1esztések támogatására
benyújtható pályázati lehetőségrőI tájékoztatás
Fekete Jánosné polgármester: EájékoztatásE nyújtott a képviselő-EesLületnek
arról, hogy a helyi önkormányzatokért fe]_elős miniszter az
á"]-lamháztartásért felelős miniszterre] közösen pályázatot hirdet a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szőlő 2015. évi C. törvény
3. mellék]-eL TL 3. pont a) ,b) és c) pontok szerinti önkormányzati
feladatellátást szol9áló fejlesztések támogatásra.

E pályázat keretében 1ehetőség }enne önkormányzati utak felújitására,
amennyiben ú9y döntenek, hogy beadják a pályázatot. A támogatás mértéke 85
t-o§, a 15 t-os mértékű önrészt a közfoglalkoztatásí, dologi kereten belü]_
tudnák bíztosítani.
A Deák Ferenc utca, Eötvös-telep, illetőleg Nyár utca felújítása sürgető,
ezek közül javasolta a Deák Ferenc utcát, hiszen itt van az orvosi rende]_ő
is, s ezt a szakaszt szinte az egész település lakossága használja.
Farkas 1stván képviselő: támogatja a pályázat benyújtását, de oda ke]_]_

figyelni az építésné1, mert a Latorban feIújított útszakasz sem megfelelő
minőségben készült €1, nem lesz tartós, máris problémák vannak vele.
Emulzió nélkül lett az aszfaltborítás elvégezve.

Szabó Valéria képvise}ő: megerősitette, hogy a Kossuth utcát a Mocsolyási
utcával összekötő szakasz is hasonló módon készüJ_t, nem minőségi munka.

Dr. Mo]-nár Sándor jegyző: az útépítéssel kapcsolatosan ]- év garancia van, a
garanciális kötelezettséget számon fehet kérni a kivitelezőtőL.
Fekete Jánosné polgármester: az utak műszaki ellenőrzését Kékesi János
véqezte, aki jelentős szakmai tapasztalatotkat bíró mérnök ember. Ha
kifogásolható 1ett volna a minősé9, nem a múszaki tartalom szerint
készültek volna el az útfelújítások, akkor azt jelezte volna.
Kérte, hogy döntsenek arró]_, hogy önkormányzati utak felújítása tárgyában
nyújtanak-e be pályázatot, ha igen, melyik útra vonatkozóan

Javaslatta] élt a
benyúj tására.

Deák Ferenc utca felújítása tárgyában pályázaE
;

A képviselő-testület 7 Ígen,0 nem szavazatta1, 0 tartózkodással döntött
arrÓl, hogy pályázatot kíván benyújEani önkormányzat,i feladate]_1átást
szol9álÓ fej 1esztések támogatására, a Deák Ferenc utca felúj ítására
vonatkozóan:
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Sály Köz sé9 Önkoro án'yzat,a Képviselő- testületének

180/2016. (V.24.) sz. határozata:

Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására pályázat benyújtása.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az
álJamháztartásért fele]-ős miniszterref közösen
meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséró]. szóL6 2015. évi központi
költségvetéséről sző]-ó 2al5. évi C. törvény 3.
melléklet TI.3. pont a),b) és c) pontok szerínti,
önkormányzati feladatellátást szolgáIő fej lesztések
támogatására, c) belterületi utak, járdák, hidak
felújítása pályázati alcélra páIyázatot nyújt be.

e iaryazaE célja: Deák Ferenc utca útfelújítása.
A képviseJ-ő-testület a 15 *-os mértékű önrészt,
2.2l3.153 Ft összegben biztosítja a
közfoglalkoztaEási program keretein belül.
A képviselő-testület megbizza a polgármestert a
pályázaL benyúj tására.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: 2016. június 2.

c.) Sipos György íngatlan felajánlása
Fekete .Tánosné polgármester: a képvise].ő-testület elé terjeszLette Sipos
György Sály, Viola u. sz. alatti lakos ingatlan felajánlását, aki az
önkormányzatnak birtokba vételre ingyenesen felajánlotta ingat}anát.

A képviselő-testület a felajánlást köszönettel elfogadta, melyrŐl 7 igen, 0

nem szavazattal, 0 tartózkod,ással az alábbí határozaLot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő- testületének
181/2016. (V.24.) sz. határozata:

Tárgy: Sipo§ György Sáiy, Viola u. sz. alatti
]-akos ingatlan felajánlása.
A képvise]_ő-testület megtárgyalta Sipos György
Sály, Viola u. 10 sz. alatti lakos, sályi
802.helyrajzi számú, 946 m2 térmértékű ingatianra
vonatkozó felajánlásról szóló előterjesztést, s a
felajánlott ingat,lant köszönettel elfogadta. i

Az ingatlant ingyenesen birtokba veszí,
meghatalmazza a polgármestert, hogy a birtokba,
illetőleg tulajdonba vételle1 kapcsolatos eljárást



folytassa Ie,
szerződést írja
Fele}ős: Fekete

a képviselő-testület megbízásábóJ- a

alá.
.Tánosné polgármester .

Határidó: Folyamatos.

d.) Kéményseprő ipari szolgá}tatásról tájékoztatás

Fekete ,Jánosné polgármester: tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek
.rrói, hogy l,tiskolc Megyei ,Jogú Város Önkormányzata 2oL6. július 1-jétő]
nem biztositja a közszolgáttutá"t, a közszolgáltatási szerződést a Borsodi
Kéményseprő Szolgáltató Korlátolt Felelőssógű Társasá99a1 egyetértésben
közös megegyezésse1 megszüntetik. Ennek megfelelően a településen 2016,

júlíus 1. napjától a kéményseprő_ipari tevékenységet a 2o15. évi ccxI.
törvény 2. § (1) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari szolgáltató látja majd

el .

}

e. ) Autóbusz igénybevételéért fizetendő ellenszolgáltatás

A képviseló-testü}et aZ autóbusz igénybevételéért fizetendő
ellenszolgáltatás díját az eLőző ü]-ésen 5.000 FE/ alkalom Összegben

állapította meg.

Farkas 1stván képviselő: az autóbusz igénybevételének díjárór beszélniÜk
ke1l és új dönlést hozni, ha több napra veszik igénybe a járművet az 5,000

Ft-os ellenszol9álEatási dij kevés. Az önkormányzatnak jeJ-entős összeget
jelent egy-egy szervizelés, a sépjármú üzeme]-tetés,

A polgármester kérte, hogy hozzanak határozatot arról, hogy alka]_manként,

mely alatt egynapos ígénybevételt kell érLeni, milyen összegű
e]-]-enszolqá}tatási díjat kérnek az igénybevevőktőf,

A képvisető-testüleLből 6 fő javasolta, hogy egynapos igénybevétel díja
5.00o Ft }egyen, melyrőI az alábbi határozatot hozEák 6 igen, 0 nem

szavazattal, 1 tartózkodássaI:
Sály Község Önkornányzata Képviseló-testületének

L82/2oL6. (v.24. ) sz. határozata:

Tárgv: önkormányzat tulajdonát képező autóbusz
igénybevéte}éért fizetendő efl,enszol9áltatás díjának
meghatározása,

A képviselő-testü}et az önkormányzat tulajdonát képező
auLóbusz igénybevételéért fizetendő e]-]enszo]-9á}tatás
díját egynapos ígénybevétel esetén alkalmanként
5.ooo Ft összegben állapította meg.

További kikötés, hogy a sépjárművet sérülésmentesen,
tiszta állapotban, üzemanyaggal felöltve kelf
visszaszol9áltatni.
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A polgármester kérte, hogy
kezdeményezLe, hogy ha több
összegű el]enszolgáltatási
befizetésre:
A képviselő-testület 5 igen,
határozatot hozta:

döntsenek arról, mive1 ezL több képviselő
napra kerül ígénybevételre a jármű. milyen
dij kerüIjön az önkormányzat részére

o nem szavazatta], 2 Eartőzkodással az alábbi

ii

i

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

183/2016. (V.24. ) sz. határozata:

Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező autóbusz
igénybevéteIéért fizetendő effenszolgáltatás díjának
meghatározása.

A képviselő-testület az önkormányzat tuJ-ajdonát képező
autóbusz í9énybevételéért fizetendő effenszolgáltatás
díját több napos igénybevétel esetén az alábbiak szerint
haLározza meg: az igénybevétel első napján 5.000 Ft, a
Eovábbi napokon naponta 3.000 Ft.
További kíkötés, hogy a gépjármúvet sérülésmentesen,
tiszta állapotban, územanyaggal felöltve kell
visszaszolgáltatni.

Az autóbusz igénybevételének ellenszolgáltatási díját a képviselő-testÜIet
újra tárgyalta, s több képviseIő javaslatára úgy módosította, hogy egyszeri
igénybevétel esetén 5.000 FL, ha alkalmanként több napra veszik igénybe a
járművet naponta 3.000 Ft az igénybevéte1 ellenszolgáltatási díja.
Fekete Jánosné polgármester: mivel más bejelenteni valÓ nem volt,
megköszönte a képviselők közreműködését
berekesztette.

és az ülést ]-0,30 órakor

Települési támogatási kére]-mek elbírálása tárgyában kérte, hogy ülésüket
zárt ü]_és kertén be]_ül folytassák, mellye1 a képviselő-testüleE egyhangÚlag
egyetértett.

^fi&JDr. Molnár Sándor
1r,*r'

4reí,ete úfu,
Xg1:9_Y pRw

#*c;á# Efux§",tl" ", "\1,
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