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Készült: Sály Közséq Önkormányzatának Képviselő-testüfete 2aL6. szeptember
19-én 15,00 órai kezdette] tartott rendkívüli ülésérőf.

Az ülés hefye: Sály Kózség Önkormányzatának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Farkas István, Farkas Zolt_án,
Szabő Valéria és Vetró Márta képviselók.

Meqhívottak: Dr. Molnár Sándor 1eqyző, Heves Megyei Yizmű Ztt. Szabó
József .

Fekete Jánosné pofgármester: Köszöntötte Dr. Molnár Sándor 1egyzőt, a
Heves Meqyei Yizmű Zrt. részérőI Szabő Józsefet, s a képviselő-testüfet
tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az üfést megnyitotta.

Tgazoltan távof van: Emődi Sándor és Hócza József képviselő.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Mofnár Sándor 1egyző.

Jeqyzőkönyvhitefesítőknek: Farkas Zoftán és Farkas Tstván képviselőket
KeI Le Lel.

Fekete Jánosné pofgármester: ismertette a megtárgyafásra kerüfő javasolt
napirendet.

iIAVASOLTNAPIREND

1. ) Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyafása.

2.) Tnditványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képvisefő-testületet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot, továbbá a )egyzőkönyvvezető,
1eqyzőkónyvhitelesítők személyére tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamint a )eqyzőkönyvvezető és
jeqyzőkönyvhitelesitők személyére tett javasiatot.

Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) Gördülő Fejlesztési Terv megtárqya}ása.

2.) Tndítványok, javaslatok.



|-

1.)

Napirend tárgyalása

Gördülő Fejlesztési Terv megtárg"yalása.

Fekete Jánosné polgármester: a Heves Meqyei Yizmű Zrt. áftaf kiküldött
anyag a képviselők részére megküldésre került, kérte, hogy ezzel
kapcsolatosan tegyék meg hozzászőLásaikat, véleményüket.

Vetró Márta képviselő: kérdése volt, hoqy ki állapitotta meg az
önkormányzat részére fizetendő bérfeti dijat. Ki fizeLí a bérleti dijak
kiegészítését, va]amint az állam mennyive1 támogatja a Heves Megyei Yizmű
ZrL. 9azdálkodását. A beszedett vízdilakból mennyi marad a szolgáltatónáf?
Szükséqes-e az állam felé befizetni a beszedett dijakbóf?

szabó József Heves Megyei Vízmű ZrL.: a bérleti díjak fizet-ése az
önkormányzat és a szolgáltató megállapodása alaplán történik. Tsmertette
20L3. ,2a74. ,2015.2016. évekre vonatkozóan vizíközmű fe1 lesztésére eLnyert
páIyázaLok összegét. Ezeket a páIyázatokat az önkormányzaL nyújtja be.

Vetró Márta képvise}ő: értelmezése szerint 155 e F't az önkormányzat éves
bevétefe a bérleti díjból, továbbá a pályázaton elnyert pénzösszeg.

Szabó Va]éria képviselő: a bérleti szerződésben megállapított bérfetl dij
összegét az önkormányzatnak szabadon kellene felhasználnia, a szolqáltató
nem kötheti ki, hoqy azL az önkormányzat mire köfti. Erdekelné, hogy a
jelenlegi összközmű vagyon értéke mennyi. Egyáltalán az önkormányzatnak
mílyen bevétele. haszna van? Felháboritónak tartotta, hoqy az ivővizforrás
a településen van és az ivőviz- és szennyviz szolgáltatás dija itt a
legmagasabb. Miért ennyibe kerül a szolqáltatásr díj ? Erdekfődtek a
környező településeken és egyéb helyeken, ahol jóval alacsonyabb a dij.
Megállapítható, hogy országos viszonylatban is a 1egdráqább az ívóviz- és
szennyviz szolgáltatási díj.

;-̂Szabó József Heves Megyei Vizmű Zrt: a páLyázaton elnyert pénzösszeq vizi
eti díj összegét is a leamortizá_lódott

vezetékek cseréjére forditják, a szükséges felújitásokra.

Iet ete Ja"os"e porqá a bérletr dij összeqéből a karbantartási
feladatokat rátj ák el, így történt ez a Kossuth utcal (,,Bikaközi" )

útszakasz felúlításánál is, ahol a leamortizálódott csővezeték cseréje
megtörtént az aszfalLozás efőtt. Ezek a fejlesztések, karbantartások az
önkormányzatnak költséqbe nem kerülnek.

Vetró Márta képvise]ő: kérdése
szolgáltatási di1 at, illetőleg
állam felé milyen összeget fizet

volt, hogy mennyivel támogatja az állam a
a szolqáltatási díjból a szolgáltató az
be? Ki állapítja meq a vizdi1 összegét?

Dr. Mofnár Sándor jeqyző: a szolgáltatónak a szolgáltatási tevékenyséqbőr
nagy haszna valószínűleg nem származik, nullszafdós. A szolgáltatási
tevékenységen kívül vannak egyéb tevékenységei. Az ivóviz szolgáltatás
díját régebben az önkormányzat állapította me9, illetőleg a 1egmagasabb
hatósági áraL, jelenleg az illetékes miniszter állapítja meg a hatósági
áraL, az önkormányzatnak már nincs erre hatásköre.

Szabó József Heves Megyei Vízmű Zrt.: a szolgáltató a közműadót fizeti az
álfam fe.lé, eqyéb tekintetben a befolyt szolgáftatási díjakból nem fizet az
állam felé. Az áffami támoqatás mértéke évenként váItaző. fsmertette a
rekonstrukciós ráforditásokat évenként. A közművagyon pontos értékét ezzel
a szakterülettel foglalkozó kolléqák tudják megmondani.



AzL is kérte a testülettől figyelembe venni, hogy a Heves Meqyei Yizmű
ZrL. az ivóvizet vásárolja, tulajdonos az liszak-magyarorszáqi Regionális
Yizmű.

Szabó Vaféria képviselő: az ivővíz szolgáltatás díja o1csóbb 1enne, ha az
fenü1azivővizeL.Sére1mesnektartjatovábbrais,

hogy orszáqos viszonylatban a 1egdrágább az ivóviz a tefepülésen, továbbra,
hogy a rendszert az önkormányzat bérbe adja és a
páIyázaLi összeqekből semmilyen bevétefe nincs.

kapott támogatásból,

Szabó József Heves Meqyei Vizmű Zrt. : a bérleti díjat rekonstrukcióra
forgatják vissza, a pályázaLi pénzösszegek, mint említette szintén a
közmúfejlesztésekre fordíthatók. A tetepülésen az 1970*es években épült az
ivővizvezeték, a mára efavult réqi vezetékek cseréje folyamatosan
szüksé9essé válik, mely az önkormányzat költségvetéséből ráfordítást nem
!YUllf/9a.

Vetró Márta képviselő: kérdése volt, hogy fát-e 1ehetőséget a szoLgáltató
képviselője arra vonaLkozóan, hoqy az önkormányzaLnáI maradjon ténylegesen
valamennyi bevéte1 (bérleti dijból vagy eqyéb díjakból), esetleq tudják-e
csökkenteni a településen az ivőviz szolgáltatás díját?

Szabő József Heves Meqvei Vizmű ZrL. : a szolgáftató a körzetben 24
érintő javaslatatelepülést lát ef, Vetró Márta képviselő Sály települést

nem kivitelezhető.

Fekete Jánosné polgármester: véleménye szerint értékelj e pozitivan a
testület, hoqy az önkormányzatnak nem kefl saját költségvetésébőf
ráfordiLásokat eszközölni az efavult ívővizrendszerre, az megoldott a
visszaforgatott bérleti díj összegébő1 és a pályázati támogatásból. Nehéz
a váIasztópolgárokka1 elfogadtatni az ívővizszolgáltatási díj összeqét,
hiszen maqa a testület sem értett egyet vefe soha, azonban nem volt más
jobb megoldás. nppen ezérL felméréseket végeztek annak érdekében, hogy

'milyen lépéseket tudnának tenni, hogy a szolgáltatási díjakat csökkentsék,
esetleg más szolgáltatóval szerződni, de nem fáttak semmíféle qaranciát rá,
hogy esetleq szolgáltató váltássaf a díj esetlegesen csökkenne.

Kérte a testületet, hogy a Heves Megyei Yizmű ZrL. áltaf efkészitett
Gördülő beruházási tervet az ivóviz- és szennyvizhálÓzatra vonatkozóan
fogadják €1, ezzel egyidejűleg elfoqadva a 2aI6. évi bérleti díj
kiegészítésérőf szóló megállapodást.

A képvisetó-testüfet 4 igen szavazattal, 0 nem szavazaLLal, 1

tartózkodássaf a Heves Megyei Yizmű ZrL. álta1 elkészített Gördüló
F'ejlesztési Tervet, (I. ütem: 2aI1., TT. ütem: 2078-202I. ITI. ütem: 2022-
2O3I. ) a beruházási és felújitási és pótlási tervrésszel eqyütt elfogadta,
továbbá elfogadta a 2016. évi bérleti díj kiegészítésről szóLó
megállapodást:

Sály Község Önkormányzata képviselő-testületének :

268/2oL6. (Ix. 19. ) sz.határozataz

Tárqy; Gördülő Fejlesztési Terv, bérleti díj
kiegészítésrőf szóIó megállapodás elfogadása.
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A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Heves Megyei Yizmű Zrt. (a továbbiakban:
Szolgáltató) áftal elkészített és benyújtott Gördüfő
Fej les ztési Tervet .

A képviselő-testúLet a Gördülő Fejlesztési Tervet, annak
beruházási, valamint felújitási és pótlási tervrészéve]
együtt a következők szerint elfogadta:

ütem: 20I'7

I].

]I]

ütem:2aLB-202l.

ütem:2022-203l.

A képviselő-testület továbbá elfogadta a 2016. évi bérleti
díj kiegészítésérőf szőIó megállapodást.

Sály Község ÖnkormányzaLa, mint eflátásért felelős, a
viziközmű-szolgáLtatásró1 szóLó 20II- évi CCTX. törvény 11. §
(2) bekezdése alapján megbízza a polgármestert, hoqy
felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a Gördüfő Fejlesztési Terv
beruházási tervrészét, a felújítási és pótlási tervrésszel
együtt az áILaIa üzemeltetett viziközmű-szolgáltatási
ágazaLra vonatkozóan 201-6. szeptember 3O. napjáig
jóváhaqyásra benyújtsa a Mag,yar Energetikai és Közmő-
szabáIyozásí Hivat alhoz.

Fefefős: Fekete Jánosné polqármester.

Határidó:. 2016. 09.30.

2. ) Indítványok, javaslatok.

Térf ig-yelő-rends zer karbantartása

Fekete Jánosné pofgármester: I.ájékozLatta a testületet, hogy a településen
kiépített térfigyelő-rendszer szükséqes karbantartási munkáit az
eddigiekben a kivitelező VAGYONVTLL-Miskolc Kft. (3530 Miskolc, Nagyváthy
J. u. 15. ) végezte. A legutóbbiakban elvéqzett karbantartási, javítási
feladatokért kiszámlázásra került B3.000, FL, illetőleg 73.000 Ft összeqű
számla, amely még nem nyert kifizetést. Úsy gondolja, hogy nem tudják
biztosítani, hogy egy-egy kiszáflásért munkadijjal együtt ilyen összegű
kifizetést teljesitsenek. EzérL javasolta, ha a testüfet is egyetért vele,
hogy adjanak megbizásL, hoqy keresse meg a karbantartást véqző VAGYONVTLL-
Miskofc Kft-t, hoqy adjon árajánlatot éves viszonylatban a karbantartási
fefadatok ellátására, valamint megkeresné BGK-ALARM Kft-t (3521 Miskolc,
Berekkert út 41 . ) s zintén ára j ánlat kéréséve.L . A BGK-ALAR"M Kf t-t a
karbantartási fe]adatokon túf a kapacitásbővítésse1 rnegépüIt
épületrész kamerázásávaf kapcso}atosan is megkeresné.

új óvodai

A testüfet egyetértett az előterjesztésse1, mely alapján a polgármester
bejelentette, hoqy az árajánlatok megkérése fe}ől intézkedik.



Térfiglyelő-rendszer üzemeltetése, oszlopok bérleti díjai

Fekete Jánosné pofgármester: szintén a térfigyelŐ-rendszer működésével
kapcsolatosan felmerült problémát ismertetette a képviselő-testülettef. Az
ÉylAsz-szolqáltatóval bérleti szerződést kötöttek a szolgáltató tulajdonában
1évő oszlopok bérlésére vonatkozóan. A szolgáltató saját hibájábór 2

mérőhely számlázása a beüzemelés óta nem történt meg. (Gárdonyi Géza u. 26,
31. hrsz., és a Rózsavári u. 145 hrsz. véLe.l ezési helyen. )

2073. őLa ez a 2 vétefezési he}y nem került számlázásra, mely kb. 300 e Ft-
os kiadást jelent.

Ugyan nem az önkormányzat miatt történt az elmaradás, ez. a szolqáItató
mulas ztása, mégis ki kell fizetniük ezt az összeqet. Erre 6 havi
kamatmentes rés zleLfizeLést kértek.

F'arkas fstván képvise]ő: javasolta, hogy a szor.gáltató a napelemes
kiserőművek által megtermelt ene::giamennyiségbŐl ir)a 1Ővá a tartozást, ne
kelljen az önkormányzatnak pénzforgalmat érintően teljesíteni a követelést.

Vetró Márta képvisefő: kérdést
hány kamera működik?

intézet1- arra vonatkozóan, hogy jelenleg

0 nem

Fekete Jánosné pofgármester: Gazdig Márk kol1éga tnLézl a szolgáltatóval
ezL az üqyet, folyamatosan Levelezésben álfnak. A szolgáltató a vételezési
jogot 9 oszlopra vonatkozóan biztositja. függetlenül attÓ], hoqy a kamera
működőképes-e, van-e vételi lehetőség. A szolgáLtató az oszlopbérleti dijak
kivetésénéf nem vizsgálja, hogy az elhelyezett kamerák műszakilag működnek-
e/ ezérL a Lartozást ki ke11 egyenlíteniük.

Egyébként pediq megjegyezte, hogy a tervezett kamerarendszer bővítésénél
pedig mindenképpen kerülni foqják az nUÁSZ-oszlopok iqénybevételét. A
kamerák oszlopokon kivüf kerüfnek elheLyezésre.

Vetró Márta képviselő: el kell érni a szolgáltatónál, ha mód van rá, akkor
a megtermelt energiamennyiségből kerüljön jóváirásra a tartozás.

Kérte a testületet, hogy bizzák meq, hogy az EMÁSZ-szolgáltatóná1 eljárjon,
kerüljön rendezésre az oszlopbérleti díj tartozás.

A képviselő-testüfet a polgármesterre] eqyetértett, s 5 igen,
szavazaLLat, 0 tartózkodással az afábbi határozatot hozta:

Sály Közsé9 Önkorrrányzata képviselő-testületének:

269/ 2OL6. (TX.t9. ) sz.haLározaLa:.

Tárgy: Térfigyelő kamerák oszlopbérleti dijának rendezése.

A képvisefő-testület a polqármester előterjesztésében
meqtárgyalta a térfigyelő kamerák oszlopbérleti dijának
szolgáltató mulasztásábóf eredő elmaradt tartozás
kiegyenlítésére vonatkozó javaslatot.

A képviselő-testü.let egyetértett a polgármester
javaslatával, s megbízta, hogy járjon el az EuÁSz HáLőzati
Kft-nél az elmaradt oszlopbérleti díjak kiegyenlitése
ügyében. A tartozás kiegyenlitésére vonatkozóan teqyen
intézkedést.
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Fe]_elós: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: Folyamatos.

BURSA HUNGARTCA Fefsóoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
páLyázati fordulójához való csatlakozás.

Fekete Jánosné pofgármester: előterjesztette a képvisefő-testületnek a
BURSA HUNGARTCA Fefsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
páIyázatí fordulójához való csatfakozásró1 szóIó tájékoztatót, s kérte
döntsenek t a továbbiakban is csatfakozik-e az önkormányzat az
ös ztöndíj rends zerhez .

A képviselő-testület 5 igen, O nem szavazaLLal, 0 tartózkodássaf az alábbi
határozatot hozta:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testúletének

27O/2OL6. (IX.L9 .) sz. }raEározaLa

Tárgy: A hátrányos szociá]_is helyzetű felsőoktatási
hallqatók, illetőleg Fefsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására fétrehozott BURSA HUNGARICA
Fefsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2071. évi
pályázatí fordulójához való csatfakozás.

A képviselő-testüfet a BURSA HUNGAR,]CA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndij PáIyázat 2011. évi fordulójához
vafó csatlakozásról szólő előterjesztést megtárgyalta.

Sály Közséq Önkormányzata úsy határozott, hogy
csatfakozlk a BURSA HUNGARTCA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2011. évi páIyázati fordulój ához, s az
Áftafános Szerződési Feltételeket e 1 f o g a d ) a, s
kötefezettséget vállal aTTal hogy a pályázatok kíírása,
efbírálása és folyósitása során maradéktalanuf az
AltalanoS s zer ződé s i Fe]tételekben foglaltaknak
megfelelően j ár el.

A képviselő-testület fefkérte a polgármestert a páIyázaL
bonyolítására.

trelefős: Fekete Jánosné polqármester

Határidő: Folyamatos.

PáIyázat t 1ehetőségekrőf tájékoztatás

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a testületet a pályázati
kiírásokró1, iqy többek között 5 %-os mértékű önrész biztosításáva]_
történe.]_mi múftunk ápolása, Örs-vezérref összefüqgésben páIyázinaLnának
szobor, park kiafakítására. Javasofta a testü].etnek megfontolás tárqyává
Lenni ezL a 1ehetőséget.



Vetró Márta képviselő: támogatja páIyázat késziLését, ha lehetőség van rá,

"kk"r testvér-település ]_étrehozását e programban, vagy ]-ehetne erdei
iskolát életre hívni.

Fekete ,Jánosné polgármester: a következő üfésre bővebb információt nyújt,
oe a paryaiatl kiírás elérhetőségét is ismertette, hogy a képviselŐk is
részleteiben is megismerhessék a páIyázati lehetőséget.

A véleménye szerint lehet szobor, útszakasz, park építésére pályázni.

Szabó Vaféria képvise]_ő: hasznos kultúrprogramok megwalÓsítását javasolja,
l.het". jáEszőtér, vendégek el]_átását hivatott, hely kialakítása.

Fekete Jánosné polgármester: további pályázati lehetőségrŐL Lájékoztatta a
kép"r=.1ő-t.=tületet, az 1956-os Emlékbizottsá9 megbízásábÓ1 a KÖzép- és
Kelet-európai Tört,énelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány á]-ta1
kiírt KKETTKK-56P_02 jelű ,,Büszkeségpontok" páIyázaLI az 1956-os
forrad,almat, és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket
felid,éző, a hősöknek és az áldozatoknak emféket ál]_ító Úgynevezett
,,Büszkeségpontok" 1étrehozására.

ú) em]_ékművek állitására 5.000 e Ft igényefhető, a támogatás mértéke 100 %-

os.

Farkas István képviselő: az un. ,,Emődi" féfe ingatlanra javasolta az
emlékmű állítását.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a páIyázat benyújLásával, s 5

igen, o nem szavazatLa)-, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Sály Kö z ség Önkorur ár:yzaLa Képví selő- tes túletének

27t/2OL6. (T,X.t9.| sz. }:^aLározaLa

Tárgy Pályázat benyújtása az 1956-os forrada]-mat és
szabadságharcot va]_amint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak
emléket állító úgynevezett,,Büszkeségpontok"
létrehozására.

A képviselő-testület a poJ_gármester előterjesztésében
megtárgyalLa az 1956-os Emlékbizottság megbízásábó]- a
Közép- és Ke]-et-európaí Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány álta} kiírt, KKETTKK-56P-o2
jefű,,Büszkeségpontok" pályázaLhoz kiírt pályázaLí
felhívást.

A képvisefő-testület ú9y határozott, hogy pályázatoL
kíván benyújtani az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az á}dozatoknak
emléket állító úgynevezett,,BüszkeségponLok"
tétrehozására. Új em]-ékmű állítására, az önkormányzatí
tulajdonban Iévő, Sály, Kossuth L. u. 42. sz. ingatlanon

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati fe]-hívás
szerint a páIyázatot határidőre nyújtsa be.



Fef elős : F'ekete

Határidő: 2015

Jánosné polgármester.

október 15.

Fekete Jánqsné polgármester: mivef más
megköszönte a képviselők közreműködését
berekesztette, kérve, hogy ülésüket zárt ülés

bejelenteni vafó nem vo}t,
és az ülést 16,00 órakor
keretében folytqssák.

.C*0,* l
Dr. Mo]nár Sándo{

1egyző

K.m. f

Farkas Zoltán /i'arkas Tstván
j egyzőkönyvhiteles itők
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