r§GYzŐKÖNYV
Készült: Sály Kózség Önkormányzatának Képvise]_ő_testülete 2016, szepEember
1,2_én 9,00 óraí kezdettel targott rendkívüli ülésérő]_.
Az ülés helye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

Jelen vannak:. Fekete ,fánosné polgármester, Farkas Tstván, Farkas ZoLLán,
Hőcza,József, Szabó Valéria és VeEró Márta képviselők.
MeghívoEtak: Dr, Molnár §ándor jegyző,

Fekete .Tánosné p9lgármester:

ülést megnyitotEa.
Jegyzőkönyvvezgtő:

KÖszÖntÖtte Dr. Mo]_nár Sándor jegyzŐL, s a

egá11apítotLa,!togyazü1éshatározatképes,az

Dr. Molnár Sándor )egyző,

Jegyzőkölyvhitelesítőkn9kl Farkas Zoltán és Hócza ,József képviselőket, kérte
fel .
Fekete Jánosné po}gármester: ismertette a megtárgyalásra kerüIő javasolt
napirendet

JAVASOLTNAPI,REND
1.

)

Tndítványok, javas}atok. (Ezen belül: Tisza-tavi Regionális
szemÓJ-yiségűvé alakulása,
HuIladékgazdá]kodási Társulás josi
kapcso}atos javaslat
önkormányzati képviselők tiszteletdijávat

megtárgyalása, munkabérhitel

)

FekeLe,.Jánosné polgármestqr: kérte a képviselŐ-EestÜleteL, hogy fogadják
e1 a napírendi javaslatoE, továbbá a jegyzőkönyvvezető,
)egyzőkönyvhitelesítók személyére tett javaslatoL,

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadEa
a napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvhitelesitők személyéretett javaslatot,

és

Elfogadásra került napirendi pontok:
(Ezen belül: Tisza-tavi Regionális
Hu}ladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségűvéalakulása,
önkormányzati képviselők tiszteletdijávaJ- kapcsolatos javaslat
megtárgyalása, munkabérhitel)

1. ) Tndít,ványok, javaslatok.

Napírend tárgyalása

(Ezen be]-ül: Tisza-taví Regionális
Huttadékgazdá}kodási Társulás josi személyiségűvéalakulása,
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáva1 kapcsolatos javaslat

1. ) Indítványok, javaslatok.

megtárgyalása, munkabérhitel)

Tisza-tavi Regionális ltulladékgazdálkodási Társulás nűködésével kapcsolatoe
felhívás megtárEyalása l
a képvise]-ő-testÜletnek
Fekete ,Jánosné polgáryneqter: előterjesztette
melyet
a képviselők jelen
megkeresését,
Tiszafüred Város Polgármestere
ülésen írásban is megkapEak. A polgármesEer javasolta a megkeresésben
foglalt Társulási megállapodás módosítását a Mötv. rendelkezéseinek
megfelelően, a Társufás jogi személyiséqűvéalaku]ását.
Farkas Istvén_ képviselő: a jogi szenélyiségűvéátafakulással várható a
maEricás rendszer bevezetése? Esetle9 a szol9áltaLási díj csökkenését is
várhatj ák?

Dr. _ Molnár §9ndor jegyző: a matricás rendszernek véleményeszerint nincs
jövője, a társulás átalakulásával nem járható ez a matricás rendszer. A
matricás rendszer bevezetése egy lehetőség, de semmiképp nem ez a jövő.
mégpedig szelektívgyűjtés
Hetente szükséges a hulladék szá}fitása,
bevezetésével.A szolgáltatási díj mértékeis függetJ-en a Társulás jövőbeni
jogi szemétyiségétől.
V§L].éri_q képviselő : aki egyedül éL, annak nem gyű}ik össze hetente
annyi hulladék, hogy azL szá]-}ítani kellene, ezért lenne megfelelő a
matricás rendszer. A hetente történő szál}itás pedi9 jelentős kiadást

Szabó
j

elent

.

Vetró Márta képviselő: most kapták meg az írásos anyagot, annak mélyebb
áttanulmányozására nem volt idő, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni.
A képvíselő-testü].et 6 f,ő képviselő jelenlétében az alábbi állásfoglalást
fejtet,te kí:
3 fő képviselő támogatta a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás josi személyiségűvéválását, 3 fő képviselő
pedíg tartózkodott.
§áty Község Önkornányzata képviselő-testületének:
242 /

2Qt6. (íX. 7?. I sz.}raEározaLa:

táTgy:

működése.

Tisza-tavi Regíonális Hulladékgazdálkodási Társulás

A képviselő-testület a po]_gármester előterjesztésében
megtárgyalta a Tlsza-tavi RegionáIis Hul}adékgazdálkodási
Társulás működésével kapcsolatban a társu]_ási megállapodás
felülvizsgálatának eredményekéntszü]-etett felhívást.
A képviselő-testü]et Tiszafüred Város Polgárme§Eere
megkeresésében foglaltakat megismerte.

A polgárme§Ler azon javaslatát, hogy támogassák a Társulás
jogi szernélyiségűvéalakulását nem fogadta e1,

A képyiselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
képviseló-testüfet ezen á]lásponEját kÖzÖlje TiszafÜred
Város Polgármesterével .
Felelő.s i Fekete,ránosné polgármester,

Határidő: 2016. szeptember

15.

Borsod-Abaúj-ZempJ.én Megyei Kornányhivatal javasJ-atának rnegtárglyalása:
a
Fekete _ ,Jánosné po}gárynester: a képviselő-testület elé terjesztette
számú
Bo/1-3/81-74,2/2076.
Kormányhivatal
Megyei
Borsod-Abaúj -Zemplén
javaslattételét a helyi önkormányzat rnűködőképességének biztosítása
és természetbeni
érdekébenaz önkormányzati képviselők tisztefetdíjárÓ1
juEtatásáró1 szőlő l.o/2oL4. (xI.3 . ) ónkormányzati rendelet 1. §-val az
mértékének
önkormányzati képviseJ_ők részére megállapitott tiszteletdíj

felülvizsgálatára a Magyarország helyi önkormányzaLairíl szólő 2OLL. évi
clxxxlx. törvény (a továbbiakban: MöEv,) rS. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételéve1. A javaslattételt írá§o§an is megkapták a képviselők.

Dr. Mo]_.nár Sándor jeqyző: a Kormányhivatal a javaslattéLe]ben világosan
nyomatékosan felhívásra kerü]_tek, hogy az
álláspontját,
kifejLette
kifízetése nem veszéIyeztetheti a
önkormányzati képviselői tiszteletdij
Finanszírozása a saját bevételek terhére
köte]_ező feladatok eIlátását.
}ehetséges, a munkabérhitel pedig nem Eartozik a saját bevételek körébe.
Arró1 is tájékoztatta a Kormányhivata1 a képvise]_ő-testüleEet, hogy a helyi
önkormányzatok pénzügyi finanszírozásáE, gazdálkodását érinEő problémákra a
helyi önkormányzalok adósságrendezési eljárásáró1 szőLő L996. évi XXV.
törvény rendelkezései nyújtanak eligazítást.
a lejárt
Mindezek meltett felhivja a képviselő-testület figyelmét,
határidejű
a
lejárt
(60
kötelezettségekre,
túli)
fizetési
napon
határidejű
kötelezettségek teljesítésére. Az adósságrendezési eljárás eseteiE a
Az
vonatkozó törvény taglalja, melyről rövid tájékozt,atást nyújtott.
eljárást megindíthatja az önkormányzaL ellen az a kedvezményezett, akive1
szemben az önkormányzatnak 1ejárt határidejú tartozása van.
keIl a
testüleL figyelrnét arra, hogy konszolidálni
gazdálkodással kapcsolatban. Úgy érzí, hogy az ügy további halogatása nem
lehetséges, 1épniük kel}, ha az adósságrendezési eljárásban nem kívánnak
részt venni. Csökkenteni szükséges az adósságállományt, sőt fokozatosan meg
is kell szüntetni.
Felhívta

a

A javaslattétel egyértelmű és vitágos, az abban foglaltakat javasolta,
megfontoltan tárgyalja meg a testület.

hogy

képviselőket, hogy amennyiben bekövetkezne, hogy
adósságrendezési eljárás lefolytaLására kerúl sor, abban az esetben bizLos,
hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának tovább folyósítására nem

Tájékoztatta

a

]_esz lehetőség, hiszen a kijelölt
pénzügyi gondnok fog eljárni, s
köte}ező fe]-adatokhoz kapcsolódó kifizetések teljesítése lesz elsődleges.

a

Mindenképpen szükséqes, hogy a javasIattételnek megfelefően a testület
tekintse át az önkormányzati képviseJ-ők tiszteletdíjáró1 és természetbeni
juttatásáról szóló !0/2014. (XI.3.) önkormányzati rendefet,ét,, a tiszteletdíj
mértékénekmegfontolt felülvizsgálatával .

Fekete Jánospé polgármester: a )eqyző úr á].tal e]_mondottakkal, illető}eg a
Kormányhivatal javaslaEával egyetértve kérte a testületet, hogy vizsgálják
feIül az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékét.Továbbra is
fenntart;a álláspontját,
hogy a tiszteletdíjak kifizetése a kötelező

feladatellátást

döntéshozatalra

veszélyezteti

Kérte

a

testületet

megf onto]-t

.

Hócza József kópviselő: az Ügyrendi-gazdasági Bizottság tagjai átvizsgálták
a kÖltségvetést terhelő kiadásokat, s gondolkodtak, hogy mive1 }ehetne
csökkenL j_ a kiadásokat, 4 alaptét,elt talá]-Lak, amive1 a kiadások
csökkentését tudnák elérni. Az első, eqyben nagyon jelentős kiadás a 2015.
évi szemétszállítási díj, melynek 201"6. évi kifízetéséve]_nem értenek

egyet. Ugyanis a 2015. évi lakossági szemétszá]-]-itási díjakat az előző
át a testület, hogy az a 2015. évi költségvetés terhére
kifizetésre kerül, a 2015. évi kölLségvetésben biztosították ehhez a
forrásL. Fzzel ellentétben 2016, évben szembesü}tek vele, hogy a jelentős
összegű, köze1 7.000
Ft-os kötelezettség 2015. évben nem került
rendezésre, azzaT a 2at6. évi költségvetés lett megterhelve. Ebben 1átják a
gazdálkodás kapcsán kialakult probléma egyik fő forrását. Ezen kívül a
gépjárművek üzemeftetésében is takarékossági intézkedésekbevezetése válik
szükségessé, a dolgozók 1étszáma is több, mint a megengedett, illetőleg
garantált munkabérre1 biztositott
]-étszám, továbbá az Idősek Klubja
működését is szükségte.]-ennek tartotta a bizottság. Úsy érzik, hogy a
bizott,sá9 álta]- eddigiekben j avasolE ötlet,ek nem ]_ettek megvalósítva,
elŐrelépés nem történt, pedig beszélni ke1I róla, hogy eredményeket is
tudjanak elérni.
évben Úgy vállalta

Vetró

Márta képviselő: megerősitette

H6cza József

képvise}ő által

elmondottakat, a 2015. évi lakossági szemétszáltítási díjakka1 a 2Ot6. évi
költségvetést terhelték meg, melyrő1 a képviselők nem tudtak. A kialakult

helyzetért nem a képviselők felelősek.

Szabó Valéria képviselő: nem tartotta korrektnek azt, hogy a 20]_5. évi
zárszámadás kapcsán fentiekrő1 rnég csak nem is kaptak tájékoztatást, annak
elfogadásakor a helyes és eredményes gazdálkodást tükröző számszaki
adatokat ísmerhet,ték meg, hiszen 4.7OO e Ft-tal eredményesen zárták az
éveL, s utóbb derÚlt, ki, hogy a 2o]-5. évi kötelezet,tség áthúzódotE 20:16.
évre. Nem vo}t megemlÍtve, hogy 6.70O e Ft,-os szemétszállítási díj tartozás
á11 fenn.

Fekete .Tánosné polgármesler: kérte a testületet, hogy emlékezzenek vissza
arra, amikor 2015. évben e]_ső izben benyújtásra kerü]_t a működésképtelen
Önkormányzatok t,ámogatására vonaLkozó igényük, melyet az Államkincstár
befogadott a 1akossági szemétszállítási díjak ekkor beépítésrekerültek a
PáJ-Yázati anyagba kiadásként. A képviseló-testü]_et módosította rendeletét,
Ú9Y határozott, hogy nem vállalja a továbbiakban a szemétszállítási díjakat

a 70 éven felü]iektőf, ezért ez a
továbbiakban. Az ismételt te§tület,i
testület, hoqy 2015. I]. negyedévtő1
ingat 1 antulaj donos s zemét s zá1 1 í Eás i
forrásuk erre vonatkozóan.

kiadás már nem volt szerepeltethető a
döntés után, amikor is úgy döntött a
2015. december 31-éí9valamennyi sályi
díját átvállalja már nem volt konkréL

KékedinéDósa C_silla könyve]-ő: ismerteEEe a testülette1 a tiszteletdíjak,
szemétszál}ításí díj milyen összegben terheli
a költségvetésE.
Tájékoztatást nyújtott a kiegészitő támogatásra benyújtott pályázatokról, s
az eddígiekben e jogcímen elnyerE támogatásról.

Vetró Márta képviselg: a probléma ott kezdődik, hogy a képviselők nincsenek
kel]_ő információval el}átva, ugyan beje}entésre kerü]_, hogy pályáznak, de a
pályázatot soha sem látják, annak részletei előttük nem ismertek. Miért nem
lett kifizetve a 20].5. évi szeméEszállítási díj az arra meghat,ározott
keretbő.]- 2015. évben? A járművek fenntartása, szervize]_ése jelentős kiadás,
meg kel1 szüntetni, továbbá az ídősek klubja működtetése vesztesé9es,
egyébkéntsincs rá igény. Megemlíti, hogy vannak mé9 mindig o1yan dolgozók,
akiknek bére nincs garantálva, s emlékezteti a képviselő-testületeE, hogy a
kÖzmunkásokat, irányító újonnan felvett személy tekintetében rákérdezet,t,
hogy milyen jogviszonyba került alkalmazásra, s azt a választ kapta, hogy
közmunkás, s kiderü]_t, hogy nem. Tehát az Ó béréresincs fedezet. Egyébként
a MunkaÜgyi Központtól azE a tájékozeatást kapta, hogy a közmunkások
Írányításához adminisztratív személyt 1ehetett volna + személyekként
igényelni, s ezzeL a ]_ehetóséggel az önkormányzat nem élt. De ha nem élt
vele, akkor hozzanak intézkedést, hogy a felügyeletet ellátó 2 személy
kerÜljön át közfoglalkoztatotti jogviszonyba, hogy ez a bér se terhelje az
Önkormányzat költségrvetését, itt is elcsúszik legalább 2.ooo e Ft. Számára
érthetetlen, hogy az idei évben mí történt, mi vált,ozott, hiszen eddig nem
okozott gondot az önkormányzat költségvetésének a képviselői tiszteletdíj,
tehát a gazdálkodással kapcsolatos problémát nem a képvise]_ők tiszteJ_etdíja
okozza. A véleménye szerint a probléma fő forrása az önkormányzatná.]_
foglalkoztatott + 4 fő munkabére, melyre nincs fedezet, gépjárművek
szervízelése, a 20]"5. évi kötelezettsé9 (szemétszá1]-ítás díjak) áthozat,ala
a 2016-os évre. Többször emlitették a bérleti szerződések felülvizsqálatát,
fe]-mondását a fö}dbérlet tekintetében, egyéb bérleti szerződésekné]_ pedig a
bérleti díjak megemelését,térítésí díjak felütvizsgálatát.
A hátralékok
behajtására sem született intézkedés, ez is mulasztás, a gépjárműadó
hátralékokat be kel1 hajtani.

Szabó Valérj,a képviselő: a testület meghatározt,a 2o15, évben a
szemétszállÍtási díjakra vonat,kozó önkormányzati forrást, volt rá fedezet,
miért nem került kiegyenlítésre? Gazdálkodássa1 kapcsolatos probléma,
továbbá, hogy 4 dolgozó bérére nincs garantált fed,ezet. Továbbá nincs
szÜksé9 az Idősek K}ubja működtetésére, nincs rá igény. Az autók futtatását
is be ke}]- szüntetni. ez is jelentős megtakaritást fog hozni. A képvise]_ői
tisztefetdíjakhoz tartozik a könyvelő emlitése szerint a polqármester
illetménye is.
Farkas rstván képviselő: többször em]ítést tett arra vonatkozóan, hogy a
járművek futtatása, szervizelése jelentős kiadással jár. Az utóbbi napokban
is kÜlf ÖldÖn j árt a kísbusz, legalább ].OOO km- fut,ássaf , mind,enképpen

megfontolandó a járművek tekintetében az üzemeltetés. Az idősek klubja
további működtetésének fefülvizsgálása, véleménye szerint sincs szÜkség rá,

Fekete Jánosné polgármester: nyomatékosan kihangsúlyozxa, hogy az
önkormányzati gazdálkodás, bár működési forráshiánnya1 küzdenek évtizedek
óta, mindíg stabil volt. Az önkormányzat adósságállománya soha sem volt, ez
9azdálkodással tudták eférni.
fegyelmezett, megfontolt, körültekintő
vo]_t a település jelentős
nem
Mindazok mellett, hogy adósságállomány
fejlődésen mehetett keresztü}, minden ciklusban szép eredményekrŐl tudtak
a település. A tartalékba helYezett
számot adni, fo}yamatosan fejlódött
fordítva.
lett
nem
összegbóI működési kiadásokra
Felhívja a testület figyelmét, arra, hogy mindenképpen e]-kerÜlendő az
adósságrendezési eljárás, ezL pedig csak fegye}mezett gazdálkodással tudják
elérni, Bejelentette, hogy az önkormányzaL közalkatmazottai kÖzÜl a
státuszba kerÜlL
könyvelő és a mér}egképeskönyveIő köztisztvise]-ői
2 álláshely a
megüresedett
miveI
kezdódóen,
1-jétőr
szeptember
ághelyezésre
a )egyző
Kirendeltségén,
Tibolddaróci Közös önkormányzati Hivata1 SáJ_yi
jogviszonya
Pedig
szeptember 1_-jétől nyugdíjba vonult, 1 fő köztisztvisefő
meg.
szűnt
megegyezés§el
közös
A feladatfinanszírozás rendszer bevezetése óta nincs mód a feladatok
közötti átcsoportosítáera, adott fefadaLra kapott Összeget arra a cé]-ra
ke11 felhasználni, amennyiben nem kerü1 felhasználásra, visszafizetési
kötelezettség van, más feladatra nem fordítható. A 20L5. évben bevál]-alt
szemétszállitási dij és a képviselói tiszteletdij ak kifizetése kb. ]-010.0OO e Ft, az önkormányzat költségvetése számára nagy teher volt,.
A tiszteIetdíjak fedezetének megteremtése saját bevételből kel}ene,
t,örténjen, ennek kigazdálkodására képEelenek.

hogy

Az önkormányzati képviselői tiszteletdijak és az önkormányzati vezető bére
2 külön kategória. A képviselői tiszte}etdíj a adható, a polgármester
i.l1etménye garantált
.

A képviselő-Lestületnek arról is tudomása van, hogy napi működési
nehézségekkel kúzdenek, a költségvetést évek óta ú9y tudják összeállítani,
hoqy több tízmillió forintos kiegészítő támogatásbó1 elnyert pályázati
bevételt lerveznek be, az ide költségrvetés 24.0OO e Ft összegben
tartalmazza, mely összeget, ha sikerül elnyerni, akkor nem lesznek
mínuszba, de ha ezE az összeget páLyázaE útján nem nyerik e1, akkor komoly
gondokra kelt számitanj-, Jelenleg a 24.000 e Ft tervezett bevételbőJ- még
csak 4.oo0 e Ft-ot kaptak meg, most van folyamatban a pályázat IT. ÜLeme,
de számítani kell arra, hogy ez a pályázati úton igényelhető 24.000 e Ft
összegű támogatás nem lesz i}yen mértékbenbiztosított.
E"zért ;elezte ezt több hónappal ezelőtt a testületnek, többszöri alkalommal
kérve az adható juttatások, közöttük a Eiszteletdíj felülvizsgálatát.

A képviselő-testület többségének, 4 főnek álláspontja szerint nincs szükség
a képvise}ői tiszteletdij mértékénekcsökkentésére, vagy esetleg átmeneti
a
Liszteletdíjak
felfüggesztésére, mive1 bíztosíLottnak látják
kif izetésénekfedezetét
.

Fekete .Tános+é pglgármgster: beje}entetEe, hogy a tiszteletdíjak
kifizetésére nincs fedezet a 2016. évi költségvetés nem bizEosítja a
10.000 e Ft
dz önkormányzaL költségvetése a közel
fedezetet ,
képtelen
szemétszá]lít,ási díjat és 10. ooo e Ft összegű tiszteletdíjat
fedezni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a munkabérhitel nem a
tiszteletdíj ak kif izetésérehivatott.
Dr. Molnár Sándor jegyző: kérte, hogy a t,estület, fogalmazza meg
álláspontj át a Borsod-Abaúj-ZemplénMegyeí Kormányhivatal törvényességi
ha a javaslattal nem értenek egyet, akkor indokolják e]_térő
f e]_hívására,
vé}eményüket, mit válaszolhatnak a Kormányhivatal felé?
Vetró Már!a képyisető: a tiszteletdíjak fizetésére vonatkozőan Így ÍtélÍk
meg, hogy arra meg van a keret, 2Oa4. októberétól nem merült fel Probléma,
e] kel1 gondolkodni, hogy ebben az évben mi történt. A gondot az okozta
1egfőképp, hogy a tavalyi évi szemétszállitási díj kötelezettség a 201-6.
évi költségvetés keret terhére került kifizetésre, amelyrŐI nem tudtak.
Mulasztás történt a súlyadó hátralékok behajtása tekintetében is, a
hátralékok behajtására íniézkedni ke11. Probléma, hogy a testÜlet nincs
kellően informálva, nem tudnak a részletekrő1. beje}entésre kerül, hogy
egy-egy pályázat beadódik, de semmilyen részlet nem ismert elŐttük,
egyeElen egy pályázatoL sem tekínLhettek meg.
A jelenlévő képviseIők közü1 4 tő űgy ítélte m€9, hogy nem szükséges a
tsiszteletdíj mértékénekfelülvizsgálata, merL annak kifizetésére látnak
fedezet'et, s takarékossági intézkedések bevezetésévelannak teljesítése
megoldott, ilyen intézkedésektöbbek között, hogy csak a bérfedezette1
garantált 1étszám kerüljön foglalkoztatásra, mert eddigiekben 4 fő bérére
nem volt támogatás, a közfoglalkoztatottak írányításával, felügyeletéve1
státuszba.
foglalkozó 2 fő alkalmazott kerüljön át közfoglalkoztatotti
Kerüljön megszüntetésre az Idősek Klubja, a gépjárművek futtatását
szünt,essék be, vizsgálják felü1 a bérteti szerződéseket, a bérleti dijakat
meg ke11 emelni, az adóhátra]-ékok behajtása felő]- intézkedni kel1.
Szabó Valéria képvi.§eló: a haLározat LarLalmazza, hogy az Önkormányzat
tartalékka1 rendelkezik. Egyéb tekintetben pedíg vé}eményeszerinL a
gazdálkodás okozta, főként a
helyzetet a fele}őtlen
kialakult
szemétszáltítási díj áthozatala a 2a!6. éves költségvetés terhére. A
polgármester illetménye és a képviselők tiszteletdíja egy kategória, ha a
képviselők tiszteletdijára nincs fedezet, akkor a polgármester illetményére
sem. A beadott pályázatokat nem ismerik, utólag derül ki, hogy milyen
összegű önerőt ke]_]- biztositani, az óvodai kapacitásbővítés is ú9y indult,
hogy nem kel1 önerőt biztosítani.

Eekete Jánosné polgármesEer: a képvise}ő-testület engedje meg a
munkáltatónak, hogy eldönthesse, hogy a mindennapi gyakorlaEi munka kapcsán
hogy a
kit- miJ-yen feladatkörben alkalmaz. Továbbá kijelent,ette,
polgármesEer ilfeLménye garantálva van, a tíszteletdíj adható juttatás, nem
lehet egy kategória. Visszautasítja a felelőtlen gazdá}kodást, mint már
többször is
elmondta a hátrányos helyzet ellenére adósságá1lomány nem
volt, a tartalék összegéből csakis fejlesztésekre fordítottak, a működéshez
egyetlen e9y esetben sem került tarta]ék összegébő]- felhasználásra. Nem
hogy amit az e}mú]t évtizedekben elértek az
elégedett, de kijelenti,

!!!sP]-Fr-
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jelentős a kis település fejlesztését tekintve. Nem volt felelőtlen a
gazdálkodás soha §em. visszautasítja azt is, hogy a pályázatok nem
ismertek, iIletőleg
nem tudtak a szükséges mértékűönerőről,
hiszen
valamennyi páLyázat .beadása előtt képviselő-testületnem kellett dönteni a
fejlesztésrő1, s a szüksé9es mértékűönrészt biztositásáró1, a határozat
nélkül a pályázatot be sem fogadták volna.
Kérte,

hogy

hozzanak határozatot

a

Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei

Kormányhivatal felhivására, illetőleg javaslattétefe tárgyában, továbbra is
fenntartotta véleményét,,hogy egyetért a javaslattal,
s szükséges a
tiszte]-etdíjak mérlékénekfelülvizsgálata, vagy az átmeneti felfüggesztése,
hiszen nincs fedezet, mint említésre került a munkabérhitelből pedig nem
teljesíthetik az adható juttatást, a tiszte}eLdíjat.

A képviselő-testület
a Borsod-abaúj -Zemp}én t"tegyei Kormányhivataf
javaslattéte]-ét megtárgyalta, s 4 fő képviselő biztosítottnak 1átta a
tiszte]-etdijak további, változatlan összegben történő folyósitásának
fedezetét, s nem tartot,ta szükségesnek a javaslat,ban megfogalmazottak
teljesítését, a tiszteletdij
mértékénekfe]-ülvizsgálatát.
2 fő teljes
mértékbenegyetért,ett a Kormányhivata1 áttal
tett j avaslattal,
s
szÜkségesnek tartotta, hogy vizsgálják felül a tiszteletdíj mértékét,mert
nem látják biztosílottnak a továbbiakban annak fedezetét.
SáJ-y Község Önkoruányzata

Képviselő-testületének

24312016. (I?í,12.) sz. hatáTozata

Tárgy:
Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei
Bo/13/8l74-2/20!6.
iktatószámú
megtárgyalása.

j

Kormányhivata1

avaslattételének

A képviselő-tesLület a polgármester előterjesztésében
megt,árgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
j avaslatát,
melyet
az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáró1
és természetbeni juttatásáról
sz6lő
(xT.3 . ) önkormányzati rende]et 1-. §-a szerinti
l0 /2ol4.
tiszteletdíj mértékénekfelülvizsgálatára vonatkozóan lett,
a helyi
önkormányzat működőképessége biztositásának
érdekében.

A

képvise}ő-tesLület a L0/2014. (xI.3.) önkormányzati
fo91alt
tiszteletdíj ak
mértékének
felü}vizsgálatát nem tarEotta szükségesnek, mert ú9y íEélte
fte9, hogy a rendeletben meghatározott rnértékűtiszteJ-etdij
kifizetések az önkormányzat 2OL6. évi köttségvetésébő]biztosíthatók.
rendeletben

A képvise}ó-test,úlet a tiszteletdíjak
fedezetének
biztosíiása
érdekében takarékossági
intézkedések
végrehajtását javasolta - a következők szerint:
1.

) Az ónkormányzat a
közalkalmazottat
és
munkavá]"]-alókat

.

t,ovábbiakban ne foglalkoztasson
az Mt. hatálya alá
tartozó

irányítását elfátó munkavállalók
közfogla}koztat,ot,Ei jogviszonyban legyenek alkalmazva.

2.) A közfoglalkoztatottak

3.) Az Idősek Klubját 20L6. december 31-éve1 szüntesse meg az
ónkbrmányzat.

4.t A helyi iparűzési adó mértékéL2011
meg az önkormányzat.

január 1-ével emelje

) Kerüljön sor a bérleti szerződések fe]ü]-vizsgálatával
bérleti díjak mértékénekmegemelésére, szorgalmazní kel1
kintlévőségek, hátra].ékok behajtását.
6.) A
takarékosság érdekében
önkormányzati tulajdonú és
futá§Lelj esíEményét.

a

a

csökkenteni
kel1
az
fenntartásút gépjárművek

Fentiekben megfogalmazoEE javaslatok,
takarékossá9i
intézkedések teljesülésével a Képviselő-testület
ellentétben a polgármesterre1, fígyelmen kívü1 hagyva a
munkabérhit,el*felvéte1 kedvezőtlen hatásaira is rámutató, a
kötelező önkormányzati feladatok jószínvonalú ellátásának
megőrzését szolgáló és a }akosság részére nyújtott
a}apszolgáltatások körének megtartását. c6lző ellenérveit,
továbbra
látja
is
biztositottnak
képvise]_ői
a
tiszteletdíjak fedezeEét és kifizeLését.
A képviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy erról a
döntésről
értesítse a Borsod-abaúj -Zemplén Megyei
Kormányhivatalt

Felel{s: Fekete Jánosné polgármester
Határidő l 20t6. szeptember 20.
Munkabérhi tel tovráüobf o1yós

i.

tása

Feket,e .Jánosné .polgárme§ter: tájékoztatta a képvisető-testületet,

2016.

hogy

szept,ember 30-ig szólt
a képvise]_ő-testület, határozata a
munkabérhitelre vonatkozóan. Mint ísmeretes úgy tűnik, hogy a továbbiakban
is szÜkség lesz a munkabérhlt,elre, ezérE javasolta azE 2oL6. december 3]_.
napj ái9 meghosszabbítani,

A javas}attal a képviseló-testület egyetértett, s 6 igen,
szavazattal, 0 Lartózkodással az alábbi határozatot hozta:
§ály Kózség Önkornányzata Képviselő-testületének
244 / 2OL6, (T,X. L2. I

Tárgy:

sz. irraEározaEa:

Sá}y Község Önkormányzata Képviselő-testü]-etének
döntése munkabérhitel igénybevételéről.

10

Sály Község önkormányzata képviselő-testülete az OTP Bank
Nyrt. *től eseEi je}leggel 4. ].50.000 Ft munkabérhitel
f

elvételéve1egyetért, .

A képviselő-testület kótelezettséget váIJ.al arra, hogy a
hite]. futanidejének időtartarna a]-att a kért hitel
törlesztését és járuJ.ékainak megfizetését - a felhalnozási
és tőke jetlegú kiadásokat megeJ-őzően - a költségvetésbe
betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik. hogy
a kért hitelt 20l6.év október hónap 1. napjától kívánja
igénybe venni és 20L6. év december hónap 31. napjái9
visszafízeti.
A Képviselő-testület a munkabérhitel fedezeteként az OTP
Bank Nyrt. részére felajánlja az állami (általános és
ágazati) támogatásbó]_, helyi adóbó1, gépjárműadóbór befolyó
bevételeit.
A képvíselő-t,esEüleu visszavonhatat]-an megbízást ad az OTP
Bank Nyrt. részére, hogy a hite1 futamideje alatt
amennyiben a Fizetési Szánláján a munkabérhitel szerződés
alapján esedékessé váló
fizetési
kötelezettsé9einek
Eeljesítéséheznem á11 rendelkezésre a szükséges fedezet,
úsy annak biztosítása érdekében a munkabérhitel szerződés
fenná]-1ása alaEt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláj árőL,
i}]-etve a helyi adók és a gépjármúadó fogadására szolgáló
számláiró1 a szükséges összeget, az önkormányzat Fizetési
Számlájára átvezesse.

A munkabérhitel fe.]_vételérehitelszerződés alapján,
levéllel kerülhet sor.

]_ehívó

A

testület nyilatkozik arról,
hog1a az Önkormányzat
kötelezettségvá3-J.alása rnegfelel az },íagyarország gazdasági
stairilitásáró].

fogJ.aJ-taknak.

szóló

2011.

évi

CXCrV.

törvényben

A Képviselő- testü].et f elhata].mazza a polgármestert
hitelszerződ6s aláirására.
A

határozat

polgármester

végreha j

tásáért

f

e.Ielős

:

Fekete

a

,Jánosné

Határidő: azonnal, illetve folyamaEos.
Helyi önkornányzatok szociá].is cé]-útüzelóanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő tánogatásának pá}yázata
Feket,e Jánosné polgárTester; ismertette a képviselő-testület,Lef a pályázati

kiírást

a szociális

célú tüzelőanyag vásár]_ásához kapcsolódó pályázat

tt
tekinteLében, a pá),yázaE benyújtásí határideje:
.favasolta a pályázat benyújt,á§áL.

2OL6. szeptember

30.

A képviselő-testület a javaslat,ot megtárgyalva, 4 igen, 1 nem szavazattal,
1 tartózkodássa1 az alábbi határozaEot hozta:
Sály Község Önkorrnányzata Képviselő-testületének
245/2QL6. (íX.t2.1 sz. }:atározataz
célú
Sály Község Önkormányzata szociális
Tárgy:
tüzelőanyag vásárIáshoz kapcsolódó kiegészítő tárnogatás
iránti igény benyújtá§áról.

A képvise.]-ő-testület megtárgyalta a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóIő 2015. évi C. törvény ]..
mel]éklet rX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18.
célú tüzelőanyag
A helyi
önkormányzaEok szociáfis
vásár]_ásához kapcsolódó kiegészitő támogatása jogcim
települési önkormányzatok
szerinti pályázati kiírást:
szociális
cétú tüzelőanyag vásár]-áshoz kapcsolódó
kiegészitő támogatásról szóló előterjesztóst, s az alábbi
határozatot hozta:
§ály Közsé9 Önkormányzata a t,elepülésí önkormányzatok
szociá]-is célú tüzelőanyag vásárfásához kapcsolódó
kiegészítő támogatási igényt kiván benyújtani.
A település tekíntetében igénye}hető mennyiség z 128
kernény}ombos tűzifa.

m3

Az igényelt mennyiség: 128 m3 keménylombos tűzifa.
Az önkqrmányzat a pályázati kiírás szerint vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában részesü]-ótő1 elJ.enszoJ.gáltatást
nem kér.

A képviselő*testület megbízza a polgármestert a páIyázaE
határidőre történő benyújtásával.
Fele.]"ős.: Fekete .Tánosé polgármester

Határidő z 20L6. október 3.

Sipos György ingatlan felajánlása:
Fekete .Tánospé p9lgármester: ismertette a képviselő-t,estülettel, hogy Sipos
György volt sályi lakos a §ály-i 8O2. hrsz-ú ingatlanát felaján}otta az
önkormányzatnak ajándékozás clmén. Az ajándékozási szerződésL az ügyvéd
elkészítette. Javaso]-ta a képvise]-ő-Lestületnek, hogy köszönetüket
hat,ározattal fejezzék ki a felajánIó(k) részére.

12

egyetértett, s
A képviselő-testület a javaslattal
szavazattal, 0 tarEózkodással az alábbi határozat,oL hozta:
Sá

J-y Köz ség Önkor:uányzata Képvi selő - tes
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6

igen,

tületének

20L6. (]'X.L2. I sz. haEározaLa:

Tárgy: Sipos György és §ipos Györgyné ingatlan
felaj ánlásáért köszönetnyilvánítás .
a polgármester javaslatával
A képviselő-testület
egyetértve kószönetét fejezi kí Sipos György és Sipos
Györgyné Sály, Viola u. 10. sz. afatti lakosoknak azért a
nagyle}kű, nemes felajánlásért, amellye1 a tu}ajdonukban
álló értékes ingatlanukat ajándékozás címénSály Község
ÖnkormányzaEa részérefelaj ánlották.
A képviselő-testület a felajánlott ingatlant köszönettel
elfogadta és tíszteletét és köszönetét fejezi ki a
tulaj donosoknak.
A képviselő-te§tület megbízta a polgármestert, hogy a
határozatot továbbítsa az
köszöneLet
kinyílvánító
ingatlan felajánló tulajdonosok részére.
Felelős: Fekete Jánosné polgármester.
ltatáridő: azonnaI

.

Fekete ,Jáno.sr}§ polgírmestPr.: mivel más bej elenteni való nem volt,
megköszönte a képviselők közreműködését és az ülést 10,15 órakor
berekesztette, kérve, hogy ülésüket zárl ülés keretében folytassák,
településí támogatás iránti kérelmek elbírálása tárgyában.
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