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Készü]_t: Sály Község önkormányzaLának Képviselő-testüfete 2OL6. november
22-én 9,00 órai kezdette1 tartott üfésérő]-.

Az ülés helye: Sály Közsé9 ÖnkormányzaLának tanácskozó terme.

.Telen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas Zoltán, Hőcza Jőzsef, Szabő Va]-éria és Vetró Márta
képviselők.

Meghívottak: Dr. Molnár Sándor jegyző, Korán Katalin Gárdonyi Géza
Általános Tskola lgazgatőla, sályiné Sándor Dóra SáJ-yi Hétszínvirág Óvoda
lraz al Ál a

Fekete ,fánosné polgármester: Köszöntötte Dr. Molnár Sándor )egyzőt, a

",.q@ir."al 
pontok előadó j át, s a képviselő-testület

tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az üfést megnyiLotta.

Jegyzőkónyvvezet-ő: Dr. Molnár Sándor jeqyző.

Jegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és HŐcza,fózsef
képviselőt kérte fe1.

Fekete ,Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyafásra kerülő javasolt
napirendet.

JAVASOLT N A P I R.E N D

1.) ASP csatlakozás jóváhagyása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) Jefentés a le;árt határidejű testületi határoztok végrehajtásáróJ_.
Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

3.) Beszámoló a telepüJ-és egészségügyi helyzetérő1.
E]_őadó: Dr. Németh Szilvia háziorvos.

4.) Beszámo]_ó a Gárdonyi Géza Á}talános Tskola és a Sályi Hétszínvirág
Óvoda intézményekben folyó oktatási-nevefési tevékenységrő1.

Előadók: Korán Katafin iskola igazgaEő és Sályiné Sándor póra
óvodavezető.

5. ) Beszámo]-ó a Tibolddaróci xözös Önkormányzati Hivatal munkájáről
Efőadó: Dr. Molnár Sándor Jegyző

6.) Sály Község Önkormányzata Képviselő-Lestületének 2017. évi
munkat,erve.

Előadó: Dr. Molnár Sándor 1eqyző.



7. ) A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.
Előadó: Fekete,fánosné polgármester.

B. ) Tndítványok, javaslat,ok.

Fekete JánoSné pofgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot, t,ovábbá a )egyzőkönyvvezető,
1egyzőkönyvhitelesítők személyére tett javaslatot.

A kópvise]_ő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, vafamint a jeqyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett javasfatot.

Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) ASP csatlakozás jóváhagyása.

Efőadó: Fekete,fánosné po}gármest,er.

2.) Je]_entés a 1ejárt határidejű testü]_eti határoztok végreha;tásáró1.
trlőadó: Fekete .]ánosné poJ_gármest,er.

3.) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről.
Efőadó: Dr. Németh Szilvia háziorvos.

4.) Beszámoló a Gárdonyi Céza Álta]-ános Iskola és a Sályi Hétszínvirág
Ővoda intézményekben folyó oktatási-nevefési tevékenys éqről.

Előadók: Korán Kata]_in iskola ígazgatő és Sályiné Sándor Dóra
óvodavezető.

5.) BeszámolÓ a Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal munkájáró1
Efőadó: Dr. Molnár Sándor Jeqyző

6.) Sály Közsé9 Önkormányzata Képviselő-testületének 2O17. évi
munkaLerve.

EIőadó: Dr. Molnár Sándor )egyző.

7. ) a közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.
Előadó: Fekete Jánosné polgármest,er.

B. ) Tndítványok, javaslat,ok.



Napirend tárgyalása

1.) AsP csat]akozás jóváhagyása.

Efőadó: Fekete .Tánosné polgármester.

Fekete ,Jánosné po]_gármester: kérte a testÜletet, hogy az elŐzőekben már
,*gtargy"lt, megvitatott ASP csatfakozást hagyj ák jővá határozatta1.

A képviselő_testüfet az előterjesztéssel egyetértett, s,7 igen,
szavazaLLal, 0 tartózkodássaf meghozta az alábbi határozatot:

O nem

Sáty Község Önkormányzata Képviselő-testüIetének
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Tárgy : Önkormányzati ASP-rendszerhez valő csat]-akozás

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak
érdekében, hogy az önkormányzat - a Ivlagyarország heJ-yi
önkormányzaLairől szótő 2Ol-1. évi CLxxxTx. törvény 114.§-
ában, i]_fetve az önkormányzati ASP rendszerről szőIő
257 /201-6. (VllT.31. ) Korm. rende]-etben meghatározottak
szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő
csatlakozási köte 1e zett s égének eleget tehessen,
felhatalmazza Dósa ,Józsefet, mint a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti Tibolddaróc Község Önkormányzata
polgármesterét, hogy a Tibolddaróci Közös Önkormányzati
Hivatalt alkotó Tibo]-ddaróc és Sály községek önkormányzatai
nevében a KÖFoP- ]- . 2 . ]--VEKoP- 1 6 azonositó j etú
,,Csatlakoztatási konstrukciő az önkormányzati ASP rendszer
orszáqos kiterj eszLéséhez" címú fefhivás alapján, a

támogatási jogviszony 1étrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Sály Község
ÖnkormányzaLa, mint a Tibolddaróci Közös Önkormányzati
hivatal tagja nevében és javára.

Határidő: 201-'7. január 1.

Felefős: Dósa Jőzsef Tibolddaróc Község polgármestere

2.) Jefentés a lejárt határidejű testületi határoztok végrehajtásáró]
Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

Fekete .Tánosné polgármester: az írásos jelentést a képviselők megkapták,
várla a kérdéseket, hozzásző],ásokat.

Emődi sándor képvisefő: j avasolta, hogy a járdafelúj ítási proj ekt
kivitelezőlének kiválasztása nyilt közbeszerzés keretében kerüljön

Fekete Jánosné po]gármester: ezL a későbbiek folyamán vitatják ilr€$l
egyenlőre a 1ejárt határidejű testüfeti határozatok elfogadásánál
maradj anak.

A képviselő-testület a jelentést 7 igen, 0 nem szavazat,tal, 0

tartózkodással elfogadta.
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Tárgy: Jefentés a J-ejárt határidejű testületi határozatok
végrehaj tásáról .

A képviselő-testület a jelentést 7 igen, 0 nem szavazaLXal,
0 tartózkodással elfogadta.

Fekete ,fánosné po]-gármester: kérte a testü]-etet, hogy a következő napirendi
pont tárgyalása előtt páIyázaLi lehetőségek tekintetében hozzanak döntést,
a határidő szoros/ a testület döntésére várnak, hogy az efőkészítő
munkákat azonnal meg tudják kezdeni.

Tájékoztatást nyújtott a képvisefő-testüfetnek, hogy lehetőség van ,,BizLos
Kezdet Gyerekház" efnevezésse]_ pályáza9ot benyújtani 100 8-os
támogatottsá99a1. Ez a pályázaEot kifejezetten ajánlot,t, a településnek,
mivef a hátrányos helyzetű gyermekek (szüfőkkel együtt) testi- szellemi
fejlődését hivatott segíteni. Eme}lett pedig munkahelyteremtés is egyben,
hiszen 2 fő fefsőfokú végzettsé9ű szakember foglalkoztatására kerüfhetne
sor. A programban 7 fő gyermek'7 fő anyukával vehetne részt. A polgármester
részletesen ismertette a projekt keretében biztosítandó személyi- tárgyi
feltételeket. Ajánlotta a képviselő-testü]-etnek, hogy támogassák a pályázat
benyújtását, ezzel ;elentős segitséget tudnának nyújtani az itt éIő
hátrányos helyzetű gyermekeknek, családoknak. természetesen támogatva ezzel
az óvodai-nevelésre, iskolaí oktatásra való felkészítésE.

Fe]_hívta a t,estület figyelmét arra is, hogy ez most 100 t-os
támogatottságga1 e9y lehetősége. a következő időszakban fe]_tehetően
kötefező feladatként fesz előirva.

Hócza József képvisefő: nagyon jó az ötlet, rendkívül hasznos lehetne, de
sajnálatos módon úgy gondolja, hogy jelen körülmények között ez a
településen kivitelezhet,etlen.

Szabó Valéria tép":ss]p_. véleményében kifejtette, hogy erre a projektre
ja a pályázat benyújtását.

Vetró Márta képviselő: a polgármester által ismertetett program
megvalósitását már 4 évvef ezefőtt kezdeményezte, javaslatot tett rá. Akkor
a javaslata nem kerüft meghal-lgatásra. A pályázat benyújtását nem
támogat, j a.

A polgármester kérte, hogy dÖntsÖn a testúlet a ,,Biztos Kezdet Gyerekház,,
1étrehozására vonaLkoző páIyázaL benyúj Lásáró]_.

A képviselő-testület nem élt a pályázaL benyújtásával, annak beadását csak
l fő támogatta, 1 fő tartózkodott, 5 képviselő véleménye pedig az volt,
hogy ne páIyázzon az önkormányzaL.

A képvise]_ó-testület 5 igen, ]- nem szavazat,t,a1, 1 tart,ózkodássa]_ az alábbi
határozatot hozLa:
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Tárgy:. ,,BizLos Kezdet Gyerekház" projekt.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében
táj ékozt,atást nyert a ,,BizLos Kezdet Gyerekház" proj ekt
meqvalósítására irányu}ó pá}yázati 1ehetőségrő1. A
polgármester azoír javaslatát, hogy a t,ámogassák e projekL
megvalósítását és igényeljék a ]_00 3-os támogatást, a
testü]-et elvetette.

A képviselő-testület döntése szerint a páLyázat nem kerü]-
benyújtásra, ezen támogaEást nem kívánják igénybe venni, a
program megvalósítását nem támogatták.

Fekete Jánosné pofqármester: további pályázaLi 1ehetőségeket is
ismertetett, amelyre vonatkozóan ismét a testület dÖntését kérte. EFOP-
3.3,2.1,6. azonosítójú pályázaL (Kulturális intézmények a köznevelés
eredményessé9éért) benyújtását ismételten támogatta, kérte a testüfet
t,ámogató döntését ehhez. A pályázat rész}etesen ismertetésre kerü]-t, mely
konzorciumban, Bogácsi központtal kerülne benyújtásra. Az elképzelések
szerint a táborok, művészeti csoportok és ku]_turális órák az önkormányzatok
szervezésében kerü]_nének megvalósításra, a további tevékenységek (témanap,
témahét, verseny stb.) a bevont óvodák, ísko]-ák szervezésével valósu]nának
meg.

-.Hócza .Tózsef képvisefő: tájékoztatta a képviselő-testületet,
iskolának is voft több hasonló pályázaLa, sajnos előrelépés nem
qyermekek szellemi fejlődésében nem sokat segítettl - mely
céLkiLűzés ]_enne - eredményről nem tud beszámolni, talán

hogy az
történt, a
a 1egfőbb

eszközök
beszerzése területén lehet pozitív irányú válLozásról beszélni.

Korán Katalin iskola igazgató: megerősiti Hócza József képviselőt abban,
hogy a pályázatok eredményeként csupán minimális, apró eredményekrőf tudnak
számot adni, mely az eszközök beszerzése területén vo]-t, azonban véJ-eménye
szerint el sem elhanyago]_andó. SzereLné, ha a testület álláspontja
kia]_akítása előtt megha1lgatná. Mindenféleképpen hasznos és javasolná a

pályázal: benyújtását. Az iskolai oktatásban résztvevő tanufók számára
szükséges lenne gyermekpszichológus a]-kalmazására. Jelen]-eq 1O fő pedagógus
do19ozik 180 fős tanuló létszámmal. A pedagógusok a pályázati elemek
megvalósításában mindenben partnerek lennének. Megoldást tudnának tafálni
programok, szakkörök szervezésére, a szabadidő hasznos eltöltésére,
tarta}ommal történő megtöltésére. délutáni programokat tudnának szervezrti,
melyhez valamelyest anyagiakkal is hozzájáru]-na a páIyázati projekt.

A képviselő-testület a po}gármester javaslatáL pál-yázaX benyújtására
vonatkozóan elvetette, nem kíván élni a lehetőséggel, s az EFOP 3.3.2-16.
azonosítójű, pályázat benyújtásáE e]-utasította, 4 ígen 3 nem szavazaLLal 0

tartózkodássa1.
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Tárgy EFOP 3.3.2-a6. azonosítójú pályázaL (Kulturális
intézmények a közneve]-és eredményességéért)

A képviselő_testület a polgármester előterjesztésében
tájékoztatást nyert az EFop 3.3.2-a6. azonosítójú
páIyázaLL 1ehetőségrő1. A polgármester azon javaslatát,
hogy a támogassák e projekt megvalósítását és igényeljék a
]_OO B-os támogatást, a testü]-et e]_vetette.

A képviselő-testület döntése szerint a pá),yázat nem kerül
benyújtásra, ezen támogatást nem kívánják igénybe venni, a

program megvalósítását nem támogatták.

A képviselő-testület további páIyázati lehetőségek fefől döntött.

3 igen szavazaLLal, 2 EarLőzkodássa1, 2 nem szavazattal elutasította az
EFoP 3.3.2_1,6. azonosítójú pályázat, 2. célterÜletére vonatkozó
benyúj tását.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tárgy: vP-6-7 .2.L-7 .4.t.2-a6. azonosítÓ3Ű páLyázaL

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében
tájékoztatást nyert a VP-6-7.2.t-7.4.t.2-16. azonosítójú
pályázati lehetőségrő}, annak 2. célterü}etérőL,
karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzésérőI.
A polgármester azon javaslatát, hogy a Lámogassák e
páIyázat benyújtását munkagépek, erőgépek beszerzése
cél-jából, a testület elvetette, a pá),yázat benyújtását nem

tartották szüksé9esnek.

A képvise}ő-testület döntése szerint a pályázat nem kerü]-
benyújtásra, ezen támogatást nem kívánják igénybe venni, a
program megvalósítását nem támogatták.

A képviselő-testü]_et továbbá elutasította 3 igen, 2 nem szavazaLLal, 2

tartózkodássa1 piactér kialakítására tekintetóben megnyÍlÓ pályázati
lehetőséqet is.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tárgy : VP6-7 .2.t. -16-7 .4.1-3-16 azonosítójú pályázat

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében
táj ékoztatást, nyert Vidékfej lesztési Alap vp6-7 .2 .1,, -1,6-



'7 .4.13-t6 azonosíLójú páIyázaLi lehetőségről. A
polgármester azQTl javasJ_at,át, hogy támogassák e pályázaL
benyújtását az 1. célterületre, píacok infrast,rukturáfis
fejlesztése, piactér kía]_akítása tárgyában, a képviselő-
testület e]-vetette.

3.) Beszámofó a település egészségüqyi helyzetéről.
E]_őadó: Dr. Németh Szilvia háziorvos.

Fekete ,Jánosné po]_gármester: az anyagot a képviselők megismerhették, kérte
a hozzászófásokat, véleményeket.

Hócza József képviselő: az írásos anyagot valamennyien áttanu]_mányozták.
Mindenki tudja jóI, hogy az el]_átás terü]_etén jelentkező problémák csak
akkor fognak megoldást nyerni, ha á]_1andó háziorvos fesz a településen.
Talán azL is pozitívumként kell jelen helyzetben értékelni, hogy a
helyettesítések formájában működő ellátás terü]_etén azérL minden nap van
rende]_és.

Fekete Jánosné po]_gármester: az el]-átottak jelentős része panasszal forduf
hozzá az egészsé9ü9yi ellátásérét, igy többek között megjegyezték a
betegek, hogy a rendefési idő elégtelen, a helyettesít,ésse] nincs 100 Z-
osan ]-efedve az elfátás. Tudva lévők ezek a problémák, amelyeket kezefni
kell, de vé]eménye szerint jelen helyzetben, az adott lehetőségek között is
tudnának színvona]_asabb elláEást produkálni.

Kérte a testületet, fogadják e1
munkáj áről szőló beszámolót.

háziorvosi- és védőnői szolgálat

A képviselő-test,ület 7 igen, 0 nem szavazattal , 0 t,art,ózkodással elfogadta
a háziorvosj_, vafamint a védőnői szol9álat rnunkájáról- szőIó beszámolókat.

Sáty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tárgyz Beszámoló a telepüJ_és egészséqüqyi helyzetérő1

) Beszámoló a Gárdonyi Géza
Óvoda intézményekben folyó

Á]_talános Tskola
okt,atási -nevelési

A képvisefő-testület megtárgyalta
helyzetérő1 szó)-ő beszámolót, a
szolgálat tevékenysé9ét.

A beszámolók elfogadásra kerültek.

a település egészségügyi
háziorvosi és a védőnői

és a Sályi ttétszínvirág
tevékenys éqrőI.

Előadók: Korán Katalin isko]"a igazgaLő
óvodavezető.

és Sályiné Sándor Dóra



Fekete .Tánosné polgármester:
megküldésre kerüft, kérte, hogy
szóbeli kiegészitésüket, majd a
véleményt alkothatnak.

az írásos anyag a képviselők részére
e]_őbb az intézmények vezeLői tegyék meg
képviselők kérdést intézhetnek, illetőleq

Korán Kata]-in intézményvezető: örömme]- t,ájékozEatta a testületet, hogyszeptember 1-jétŐl az intézményük öná]-1ó intézmény. A beszámofót HóczaJŐzsef kol1é9ája készít,ett,e. Elmondt,a, hogy az itL tanító pedagógusok nehézkÖrÜlménYek kÖzÖtt végzik dolgukat, heti 28-31, órában tanítanak, jelenlegis 5 státusz Üresen á11. A Mezőkövesdi Tankerü.]_ethez tart,oznak t az avá\Lozás PozÍLÍv irányú efmozdulás. Sajnos a pedagógushiány nemcsak Sálytelepülést érinti, az QTszágos jelenség.

SzabÓ Vaféria kéPviselŐ: szomorú a pedagógushiány, annál is ínkább, mert azegész telepÜlésre ez jel-lemzŐ, az egyedi, sajátos, nehéz munkakörülményekmiatt iqyekszik mindenki elmenni errő] a településrőf . Az iskofafenntartása nem érinti az Önkormányzat költségveLéséE, az öná]_fósodássa]_vafószínŰleg kedvezőbb körülmények között tudnak majd okgat,ni. A beszámo}ótartalmas és lényegretörő.

Vetró Márta kéPvisefő: az oktatásí- neve]_ési munkáról szőlő beszámo]_óérthető, minden kérdésükre megkapták a vá]-aszt az írásos anyagból.
Feket,e Jánosné Polgármester: valóban nehéz körülmények között végzikmunkájukat a PedagÓgusok, azonban a tantestület, az iskolai vezetés agilis,melYnek kÖszÖnhetően nem kel1 szégyenkezniük az elért eredmények kapcsán.Sokat fáradoztak, dolgoztak az önállósá9 kivívásáért. sízik benne, hogy akast,élyiskola épÜletét is sikerül majd felúj ítani, jobb körülményeketteremtve ezzel mind a tanulók, mind, a pedagógusok számára.

Javasofta a képviselő-testületnek, fogadják e1
meg a tantestület munkáját,.

a beszámolót, s köszönjék

A kéPviselŐ-testÜlet 7 igen, 0 nem szavazattal, O tartózkodássaf elfogadtaaz iskolai oktatás terÜletén végzett pedagógiaí munkáról szőlő beszámolót,megköszönve a tanLestület, eredményes munkáját.

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

28O/20!6. (XI.22.' sz. határozata

Tárgy A Gárdonyí Géza Általános fsko]-a oktatási-nevelési
tevékenyséqérőI szóló beszámoló elfogadása.

A képvisefő-testület megtárgyalta a Gárdonyí Géza Álta]-ánosTskola oktatási-nevelési tevékenys égérőI szóIó beszámolót.mely elfogadásra került.

A képviselő-testület köszönetét f ej ezt,e kia
, nehéz

munka

tantestü]_etnek, az isko]_ai vezetésnek a rendkívü]
körülmények között, folyó oktató-nevefő
eredményes sé9éért .

Az efkövetkező időkre kítartást,
munkavégzést kívánt a testület.

hasonló eredménves



Fekete Jánosné polgármester: kérte, hogy térjenek áL az óvodai neve]-ésről
szőló beszámofó megtárgyalására.

Farkas 1stván képvisefő: kérdést intézett az óvodavezetőhöz, hogy az Új
épület állagának megőrzéséL, megóvását sikerül-e kivitelezníÜk az
óvodapedagógusainak, személyzetnek.

Sályiné Sándor Dóra óvodavezető: valamennyi dolgozó és a gyermekek is nagy
örömme] vették bírtokba az új épületet, mely igényes, kényelmes, otthonos
környezetet biztosít mind az ott dolgozóknak, mind a kis ellátottaknak
egyaránt. AzérE, hogy az új épület EiszLaságát, áIlagát óvják, védjék új
Házirendet vezeLLek be. Az épületbe így már csak a gyermekek jÖhetnek be, s

valamennyí gyermeknek kötefező reggel LÁ 9 őráíg megjelenni. Ezek efőtt
helyte}en qyakortat volt, hogy egész délefőtt jöttek-mentek a szüfők. most
ezt megszüntették és sikerült is elfogadtatni. Ezzef- a Iépésse1 szerették
volna jelezni az önkormányzat fe]_é, hogy a kapott értéket meg kívánják
őrizni, s odafigyefnek a tiszLaságra, az állagmegóvásra.

Ezek után már csak az udvari környezet rendbetétele várat magára, s az
udvari játékok is cserére érettek.

Fekete Jánosné polgármester: javasolta a képviselŐ-testÜletnek az Óvodai
nevelésrőL szőIő beszámo]_ó elfogadását, a testüfet köszönetnyilvánitásának
kifej ezését Lz önkormányzat az eredményes munkavégzéshez a
munkafelLéte]-eket, modern, LiszLa, kényelmes környezet megteremtéséve1
biztosította. A következő időszakban pedig az udvari környezet rendezése,
szebbé tétele a cél.

A képvisető-testüfet a Sályi Hétszínvirág Óvoda neve]_ési tevékenységéről
szőló beszámolót 7 igen, O nem szavazaLLal, 0 tartózkodássa1 elfogadta:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

28t/2OL6. (XT.22.| sz. }ratározata

Tárgy: A Sályi Hétszínvirág Óvoda nevelési tevékenyséqérőL
szőlő beszámo]_ó elfogadása.

A képviselő-testü]-et megtárgyalta a Sályi Hétszínvirá9
Óvoda oktatási-nevefési tevékenyséqérőI szőIő beszámofót,
mely elfogadásra került.

A képviselő-testüfet köszönetét fejezte
óvodapedagógusoknak és valamennyi doIgozónak.

Az elkövetkező időkre kitartást,
munkavégzést kívánt a testület.

hasonfó eredményes

ki

5. ) Beszámoló a Tibolddaróci Közös Önkormányzati
Efőadó: Dr. Mofnár Sándor Jeqyző

Dr. Mofnár Sándor j egyző: a közös hivatal
kirendeftségre vonatkozóan készült a beszámoló.
szervezeti felépítés. Láthatják, hoqy nem minden

Hivatal munkájáró1

tekintetében a sályi
Bemutatásra került a

feladatot köztisztviselő
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lát e1. Szeptember 1-jétő1 Sáráné Veres Klára alkalmazása váft szüksé9essé,
aki szakirányú végzettsé99e1 rendelkezik, Kékediné DÓsa Csilla is
köztisztviselői állományba került, természetesen az Úlonnan kÖztisztviselői
átlományba vett do19ozóknak a közigazgatási alapvizsga, és felsőfokú
végzettség esetén pedig a szakvizsga kötelezettségnek eleget kell tenniÜk.

Szabó Va]_éria képviselő: kérdése volt, hogy a nyugdíjba vonult alleqyző
milyen anyagi jellegű juttatásokra volt ;ogosult, ame]_y érintette a

költségvetést.

Dr. Molnár Sándor jegyző: az aljeqyzőL végkielégités nem illette ile9,
öregségi nyugdíjba vonult. A törvény szerinti 2 havi felmentésse1 kerÜlt
megszüntetésre a j ogviszony/ me]_y időtartamra a munkavégzés alÓl
menLesít,ésre kerü}t.

Vetró Márta képviselő: szereLne informácíót kapni arrÓ]-, hogy hány esetben
került a sépjárműadó tartozás miatt rendszámlevételre sor, az ÍnLézkedésre
hány esetben kellett sort keríteni, fő és autó megjelölésével. Továbbá
kérdése, hogy a hivatali költségvetóst érinti-e az egyéb foglalkoztatottak
bére, j áruJ_éka.

Egyéb tekintetben a beszámo]_ót mindenre kiterjedőnek, érthetőnek tartotta.

Dr. Molnár Sándor jegyző: a hátralékosok, rendszámlevéte1 kérdésében nem

tud azonna] választ adni, de a képviselő kérdésére a kiadható információt
meg fogja adni. Az önkormányzat a]_kalmazásában álló doJ-gozók természetesen
nem érinti a közös hivatafi költségvetést.

Szabó Valéria képvisefő: javasolta, hogy míhamarabb kerÜljenek
.felülvizsgálatra a bérleti díjak, úgy a fö}dbérlet, mint a ]-akásbérlet.

Hócza József képvisefő: kérdése volt, hogy az iparűzési adó elŐleget már

biztos bevételként könyvelhetik e1?

Dr. Mofnár Sándor jegyző: természetesen a képviselők javaslatára van mód a

1akásbérleti díjak módosítására. A 1akások bérletére vonatkozó díjak
rendeletben kerültek megállapításra, rende]-etmódosítássa1 lehetsé9es a

bérleti díjak megemelése. ,Javaso}ta a költségvetéshez kapcsolÓdóan
tárgyalni a módosítást. a következő évi költségvetés elfogadásakor.

Az iparűzési adó előleg méq nem jelent 100 %-os bevéteft, az adőfizetési
kötelezettség módosulhat, esetleg visszafizetés is Iéphet fe1, vagy a
következő évi adókötelezettséqhez beszámításra kerüfhet.

Fekete Jánosné polqármester: javasolta a Közös Önkormányzati HivaLa1 Sályi
Kirende]_tségének munkáj áről szőló beszámolót elfogadásra.

A képviselő-testület a Tibolddarócí Közös Önkormányzati Hivata] sályi
Kirendeltségének munkájáró1 szőlő beszámolót 7 igen, 0 nem szavazaLLal, 0

tartózkodássa]- elfogadta :



It

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

282/2OL6. (Xí.22.| sz. ha|.ározai-a

Tárgy: Beszámo]-ó a Tibo}ddarőcí Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáró1

A képviselő-testület megtárgya}ta a Tibolddaróci Közös
Önkormányzati Hivataf munkájárőI szőlő beszámolót, mely
elfogadásra kerüft.

6.) Sály Közsé9 Önkormányzata Képvise}ő-testületének 20]_7. évi
munkaterve.

E]_őadó: Dr. Mo]_nár Sándor jegyző .

Dr. Mo]_nár Sándor j egyző: a munkaterv tervezet csupán a köte]-ező
napirend,eket tartalmazza, melyet részleteiben is ismertetett.

Vetró Márta képvise]_ő: javasolta, hogy kerüljön kijelölésre egy Rdp,

amelyiken az ü]-ések megtartásra kerülnek.

Fekete Jánosné polgármester: nem támogatta Vetró Márta képviselŐ
javaslatát, vannak olyan szoros határidők az egyes kötelező napirendeknél

i is, hogy előre meghatározni az ülés napját nem tudják.

.favasofta a munkatervet elfogadásra.

Szabó Vaféria képvise]_ő: kifejtette, hogy több helyen elÍrást is tarta]-maz
a munkaterv.

Dr. Molnár Sándor jegyző: a szerkeszLési problémák tekintetében jogos az
észrevéte1, javítani fogják.

A képviselő-testület a 201,7. évi munkat,ervét 6 igen, 0 nem szavazattal , ]-

t,artózkodássaf elfogadta.

SáIy Község Önkorrrányzata Képviselő-testüIetének

283/2Ot6. (XI .22.| sz. baEározaLa

Tárgy: Sály Közsé9 ÖnkormányzaLa Képviselő-testüfetének
20t7. évi munkaterve.

A képviselő-testület megtárgyalta Sály Község ÖnkormányzaLa
Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét, mely
elfogadásra került.



12

7. ) A közmeghallgatás anyagának megtárgya]-ása.

Előadó: Fekete,fánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette a képviselő-testületnek,
hogy a közmeghallgatás időpontja 2016. november 28. (hétfő) 13.00 óra.
A közmeghallgatáson a képviselő-testület beszámol az eltelt egy évben
végzett munkáj áről.

A bejelentést a képvisefő-testület egyhangúlag tudomásul .vette.

B. ) Tndítványok, javaslatok.

Szociáfis céIú Lűzifa támogatás helyi szabályai

Fekete Jánosné po]_gármester: bejelentette a képviselő-testületnek, hogy
benyújtott pályázaLukra 53 erdei m3 keményfombos szociális célú túzifa
vásárlásához kaptak támogatást. Az erdeí m3 átszámolva 85 m3 fát jefent,
igy 85 családot tudnak majd támogatni, természeLesen a testü]-et dönti majd
el a támogatás mértékét.

A támogatás fe]_tételeit tarta]-mazó rendelet-tervezetet a kópviselők
megkapták, javasolta a tervezet szerinti rendelet megalkot,ását.

Szabó Valéria képvisefő: azzaL a javaslattal fogadja e]_ a rendeletet, ha
meghatározásra kerül, hogy helyben 1akó helyi vállalkozóva]- kótnek
szerződést a tüzelőanyag kiszál]_ítására vonatkozóan.

Fekete Jánosné po]gármester: javaso}ta, hogy a részfetekrő1, a támogatás
konkrét mennyisé9érőL, a száffitásró]- a későbbiek folyamán döntsenek, ezek
nem köthetők szorosan a rendeleta]-kotáshoz.

A képvise]_ő-testüfet a szociális cé]-ú tűzifa támogatás szabályairóI szőIó
rende]-etet 7 igen, O nem szavazaLLal, 0 tartózkodással elfogadta:

7/2016. (XI.23. ) önkornányzati rendelet

A szociá]_is célú tűzifa támogatás helyi
szabályairó1

A rendefet a jegyzőkönyv melfékletét képezi.

Az egészségügyi alapellát,ások körzet,einek megállapítása és kialakítása

Fekete Jánosné po]_gármester: a képvise]_ő-testü]-et e}é terjesztette az
egészsé9ü9yi alapellátások körzeteinek megállapításáró1 és kialakításáró1
szóló rendefet tervezetet. A képvise]_ő-testület 7 Ígen, 0 nem szavazaLtal,
0 tartózkodássa]- megalkotta rende]_etét a rendelet-tervezetnek megfe}elően
megalkotta rendeletét.
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8,/2016. (XI .23. ) önkorrrányzati rendelet

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról és kialakításáró]-.

A rendefet a j egyzőkönyv mel]_ékletét képezi

Fekete,Jánosné polqármester: a képvisefő-testü]_et elé terjesztette a
téritési dijró1 szólő rendefet tervezetet. A képviselő-testület 7 igen, 0

nem szavazaLLal, o LarLőzkodássaf megalkotta rendeletét á Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Óvoda, Általános Tskola, Szakiskola, KészségfelJesztő
Iskola, Kol1égium és EGYMT Sályí Tagintézményében tanu}ói jogviszonnya1
rendelkező éLkezők részére alka]_mazandó íntézményi térítési díjakrót.

9/2016. (XI.23. ) önkornányzati rendelet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Tskola,
Szakiskola, Készségfej 1esztő Tskola. Kol1égium és
EGYMI Sályi Tagintézményében tanulói jogviszonnya1
rendelkező étkezők részére afkafmazandő intézményi
térítési díjakró1.

A rende]_et a jegyzőkönyv mel]-ékletét képezr

Iparűzési adó mértékének módositása

A képviselő-t,est,ület döntött az iparűzésí adó mértékének módosításáról, s 7

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az a]-ábbi rendeletet alkot,ta:

10/2016. (XI.23. ) önkormányzatí rendelet

A helyi íparűzési adóró]_ szőf,ő, 15/201-5. (X.22
önkormányzati rendeletének módosítás á16l .

A rendefet a jegyzőkönyv me]_]_ékletét képezi.

A településfejlesztésse1 és településrendezésse]_ összefü99ő partnerségi
egyeztetés szabályai

Feket,e .Tánosné polgármester: a képviselő-testü]_et elé terj esztette a
településfej lesztéssef és településrendezésse1 összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályainak tervezetét, amelyet javasolt elfogadásra.

A településfejJ-esztésse1 és településrendezésseJ- összefüggő partnersé9i
egyeztetés szabáIyai



1,4

2.

Az önkormányzata honlapján külön tárhelyet biztosít a

településfejlesztéssel és településrendezéssef összefüggő partnerségi

"gy")t"tés során ke]_etkező dokumentációk egységes megjelenteEhetőséqe
érdekében.
A településfej lesztési/településrendezési dokumentumtól és az

eqyeztetési eljárás módlátóJ_ függően a Láblázatban meqhatározott
egyeztetesi szakaszokban a polgármesteri hivataf az értelmezéshez

"rr.rk=eq." 
rész1eLezettségű, és szúkség esetén alátámasztó munkarészeket

tartalÁaz ó Lájékoztatást tölt fe]_ a község honlapján biztosított
tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást lesz kőzzé
a) Sály község honlap3ának főo]-dalán (www,saly,hu),
b] Tibolddaróci Közös önkormányzati Hivatal sályi Kirendeltsé9 hirdető

tábláj án.

Dokumentum
Elj árás
faj táj a

E1o Zetes
táj ékoztatás

Elfogadás
előtti

táj ékoztatás

ielepülésfej lesztési koncepció Van (2]_ nap) Van (21 nap)

Tntegrált Lelepülésfejlesztési
straté9ía

n]-ncs Van (Zr nap)

Településrendezési eszközök

Településszerkezeti terv
Hetyi Építési SzabáLyzaL
SzabáIyozási terv

Teljes eljárás Van (Zr naP) Van (30 nap)

Egys zerűsített
elj árás

n]_ncs Van 1rS naP)

Tárgyalásos
elj árás

Van (5 nap) nancs

Helyi értékvédelmi rende}et Van (Zr nap) Van (2]_ nap)

3. A közzéLett
meghatározott

tájékoztaLő alapján a partnerek a tájékoztatóban
határidőig írásos észrevételeket teheLnek

aJ levélben az önkormányzati Hivatal cimére a polgármesternek
megküldéssel (önkormányzaLi Hivatal, 3425 Sá]-.y, Kossuth u.

b] elektronikus fevélben a salyonko@salyegy.t,-on]_ine.hu e-mai]_
mely észrevételeket iktatni szükséges.

történő
63. )

címre,

A javaslat,ok, vé]_emények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
aJ A beérkezett véleményeket a jegyző áftal megbízott ügyintéző

nyilvántarlla, ósszeqzL, és a főépitész értékefi,
b] A véleményekről készített értékefésL az

őriznL..
ügyiratban meg kel1

^z 
e1 nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja,

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje :

a) Valamennyi beérkező véIeményt tarta]-mazó nyilvántartást és
összegzéát a főépitész megküldi a fejlesztési dokumentum, il1. a
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településrendezési eszkőz készitésévet megbizott tervezőnek, aki
szakmai javasJ_atot készít a főépitész részére,
A Lervezői szakmaí javaslat alapján vagy saját hatáskörben a

főépitész valamennyi érdemi észrevételre válaszL állít össze,
metyuen külön megindoko}ja a beérkezett, de el nem fogadott
véleményekre adott válaszáL.
Az eI nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó
összegzést a 1egyző kihelyezteti az Önkormányzati Hivata]_nak a

r,irdeiő tábráján és elhelyezteti a meghatározolcL tárhelyre, errőI
hirdetményt jelentet meg a közsé9 hon}apjának főofdalán.
Az ef nem fogadott javaslatokróf, véleményekről készitett
összefoglafást az úgyiratban meg kell őrizni,

6. Valamennyi elfogadott koncepciót, stratégiát és telepÜlésrendezési
eszközL a jóváhagyását követő 10 napon befül az elfogadott
településrendezési eszközL teljes terjedelmében fe1 ke11 tÖlteni a

meghatározott tárhelyre.
A képviselő_testü]_eL 7 iger., o nem szavazalLall 0 tartózkodássa1 elfogadta
a településfejlesztésse1 és településrendezésse1 összefüggŐ partnersé9i
egyeztetés szabáJ-yait .

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

284/20!6. (xí.22.) sz. haEározaEa|

Tárgy: a t,elepülésfejlesztéssef és
településrendezéssef összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairó1

Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Partnerségi ngyeztetés szabál-yozását e határozat
me]_]_ékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta.

Felefős: polgármester

Határidő: folyamatos

Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társu]-ási
Megállapodásának elfogadása

FekeLe ,fánosné pofgármester: a képvisefő-testü]_et elé terjesztet,te a Tisza-
t^ri Regionális Hu]_1adékgazdálkodási társulás Társulási Megállapodás
elfogadására vonatkoző javas]aLot.

Tájékoztatást nyert a képviselő-testület, hogy a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társufással kapcsolatos ügyek koordinálását Mezőkövesd
Város polqármestere 1átja ef. Mezőkövesd Város Polgármestere véleményét
megküldte a megállapodással kapcsoJ_atosan, me}y szerint a testÜ]-etek
t,árgyal_hatják, il}etőleg elfogadhatják a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását.

Szabó Vaféria képvisefő: amikor az önkormányzatok társultak, megalakult a
Tisza_ta.ri Regionális Hulladékgazdáfkodási Társu]_ás, akkor jelentős
összegge1 kellett hozzálárulniuk az alapításhoz. Most a megállapodás

b]
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elfogadásával kapcso]_atosan aggályosnak tartja, hogy 1esze esetleg anyagi vonzata.

Vetró Márta képviselő: a megállapodás elfogadása után Újabb hozzájánllás vajon
terrrelí-. az önkormányzat költségvetését? Szefektív hulladékgyűjtés megvalÓsítása
területén is jelentkeznek egyéb költségek?

Dr. Molnár Sándor jegyző: a társu]_ás eddig nem volt jogi személyisé9Ű társu]_ás. A
rta1maszerintvanta9díjfizetésiköte1ezettség,me1y

évente kerü1 fizetésre. A véleménye szerint az önkormányza|. társuláson kívÜ1 ezt a
közszo1qáItatási feladatot nem tudja etlátni. A jövő Útja a sze]_ektíven történő
hulladékgyújtés, mely bevezetésre fog kerülní, egyéb tekintetben pedig gzámos

környékbeli településen, úqy mint például Vatta ez már működik is.

A képviselő-testület a Tisza-tavi Regionálís Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodáát 6 igen, O nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

285/2OL6. (Xí.22.| sz. }raLáxozai.a:.

íárgy: a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazólkodási Társulás
jogi személyiséggé alakításáról és a Társulásí
Megá1 lapodásának j őváhagyásárőI .

Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1.) a Tisza-taví Regionálís Hulladékgazdálkodási Társulás
jogi személyiségú társulássá alakulását jóváhagyja.

2.)A Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szőIő
2011. évi cLxxxIX, törvény 8795. § alapján módosított
Társulási Megállapdását a melléklet szerint jóváhagyja.

3. ) Felhatal:mazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
aláirására.
Felelős: Fekete .Tánosnépolgármester

Határidó: folyamatos

A csa]ád- és qyermekjóléti szolgáltatás 201-1. évtó1 vafó működtetése

Fekete ,Jánosné polgármester: a család- és gyermekjÓIéti szolqáltatás 20L'7. évtőI
történő biztosítása tekíntet,ében a testüfetek döntését várták. Nyilatkozniuk
kellett volna, hogy társu]_ásos formában, önállóan, wagy e]_látási szerződéssef
kívánják ellátni 2017. évtő1 a feladatot. Ez a nyilatkozat mára okafogyottá vált,
hiszen értesült arról, hogy 20L'l. évben változatlan formában működík tovább,
társulás útján a család és gyermekjóléti szolgáltatás.

A képviselő-testület a bejelentéssel egyeLértett, 9 7 igen, 0 nem szavazaLLal,0
tartózkodássa1 elfogadta, hogy 2017. január 1-jétől ugyanilyen formában, társulás
útján kerül el]-átásra a család és gyermekjóléti szolgáltatás.

Sály Köz ség Önkormányzata Képviseló-testületének

286/ 2Ot6. (Xí.22.| sz, haLározaLaz

Tárgy: A család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása
201,1 . évtőL


