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A képvisefő-testület tudomásul vette és elfogadta,
hogy a csa]-ád- és gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítása 207"7. évtőf változatlan formában. társufás
útján történik.

nuÁsz Hálózati Kft. á]_taf aján}ott együttműködési keret,-megállapodás

Fekete Jánosné polgármester: ismerLette az ÉuÁSz HálőzaL Kfi*. áftal
megküldött ajánlatot együttműködési keret-megállapodás megkötésére
vonatkozóan.

Vetró Márta képviselő: javaslata volt, hogy az együttműködési keret-
megállapodás ú9y kerüljön megköEésre, hogy rögzítésre kerütjön benne, hogy
az önkormányzat a szolqáltató tulajdonában 1évó oszlopokra fefszere]-t
kamerák tekintetében oszlopbérleti díj mentességben részesüljön. Az
önkormányzat sem kér közterüleL haszná]-ati díjat az oszlopok
elhelyezésekor, így meglátása szerint korrekt megállapodást, tudnak kötni
űgy, ha a szolgáltató nem számof fe1, oszlopbérleti díjat a felszere]-t,
térfigyelő kamerákért.

A képviselő-testüfet Vetró Márta képviselő kiegészítésével 7 ígen, 0 nem
szavazatta1, O LarLózkodássa]_ javasolta az ÉY16SZ Hálózati Kft-vel
együttműködési keret-megállapodás megkötését.

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

287 /2OL6. (Xí.22.) sz. }l.aEároza|.az

Tárgy: ÉVÍ,SZ Há)-ózaL Kft-ve]- történő együttműködési
keret -megáIlapodás megkötése .

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében
megtárgyalLa az ÉyIÁsz Hálózati Kft. által javasolt
egyúttmúködési keret-megállapodás megköt,ésének
1ehetősé9ét.

A képvise]_ő-testület hajlandóságát fejezte ki az
együttműködési keret-megállapodás megkötése tárgyában,
azonban felLételként jelölte meg, hogy a szolgáltató
biztosítson oszlopbérleti díj mentességet az
oszlopokon elhelyezett térfigyelő kamerák
tekint,etében.

Amennyiben ezen kiegészítést a szolgáltató elfogadja,
a képvisefő-testület megbízza a polgármestert, hogy
járjon el az együttműködési keret-megállapodás
megkötése t,árgyában.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester

Határidő: folyamatos

Menetrendi változás
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Feket,e ,.Tánosné polgármester: ismertette az Észak-magyarországi KÖzlekedési
Központ ZárLkőrűen működő Részvénytársasá9 tájékoztatását menetrendi
változtatás tárgyában.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodássaf a

következő döntést hozta a menetrendi változás tárgyában:

SáIy Község Önkormányzata Képviseló-testületének

288/2oL6. (xT.22.) 3z. ha|.árdzaLa|

Tárgy: Menetrendi egyeztetés

A képviselő-Lestüfet a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta az Észak-magyarországi Köz]-ekedésí
Központ ZárLkörűen működő Részvénytársaság áltaf
megküldött táj ékoztatást .

A képvisefő-testület megbízta a polgármestert, hogy
folyt,asson további egyeztetést a szolgáltatóva]- a 9.05
órakor induló és jelenleg Bükkábrányig közfekedő
járatta1 kapcsolatosan.

A képvise]-ő-tesEület kezdeményezte, hogy ezen járat
tekintetében kompromisszumos megoldást szülessen, s ne
csak a sályi ]-akosokat kényszerítsék átszállásra,
hanem a menetrendi módosítást évente (vagy félévente,
ha fehetséges) hajtsák végre, s időinterva]Iumonként
váILozzon az áLszáIlás a Kács közsé9bő1 és Sálybó1

]. utazó 1akosság tekintetében.

Az ú,j menetrendde1 kapcsolatosan kérte a testü]-et,
hogy a következőkben érthetőbb formában, ne
járaLszámok alapján kerüljön a testü]-et
tájékoztatásra, hanem például indu]-ási, érkezési idő
szerínt kerüljenek megjelölésre a járatok.

Fefefős: Fekete Jánosné polgármester

Határidő: folyamatos

óvodai eszközök bútorok beszerzése

Fekete Jánosné po]gármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
óvodai bútorok beszerzése tárgyában árajánlatot kért,, melyet a
képviselőknek kiküldött .

Szabó Valéria kópvise]_ő: a benyújtott áraján}at nem elfogadható, javasolta,
hogy kerüljenek újabb ajánlatok bekérésre.

Fekete .Tánosné polgármester: újabb árajánlat beszerzéséről gondoskodni fog,
melyet természetesen a testület elé fog hozni döntést céljábó1.
LEADER Fafuközösségi Energiaudvart ]_étesített páIyázők részére okos afmérők
biztosítása
Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvise]-ő-testüfetet, hogy az
Önkormányzat, mint, LEADER támogatott partner, nyertes pályáző
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téritésmentesen okos almérőkhöz juthat, melyhez
megtételét kérte a Bükk-Térségi LEADER Egyesület.

A képvisefő-testület 7 igen, 0 nem szavazaLtal, 0

szándéknyifatkozatát, mint LEADER támogatott okos
igénylése tárgyában.

hozzá)áruló nyilatkozat

tartózkodássat kifejezte
almérők térítésmentes

okos afmérők
tart.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

289/2Ot6. (XI.22.) sz. haLározaEa:

Tárgy: Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) /e}ektromos
töltőkút elektromos kitáplálási szakaszára
téritésmentes okos afmérők igénylése.

A képvisefő-testü]_et a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Bükk-Térségi LEADER Egyesület álta1
megküldött tájékoztatást, lehetőséget, mint Sály
Község Önkormányzata, LEADER támogatott
vonatkozásában.

A képviselő-testület a felajánlott
felszere]-ésére igényt
Fefefős: Fekete .Tánosné polgármester

Határidő: folyamatos

sályi Hétszínvirág Óvoda alapító okíraLának módosíLása

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a képviselŐ-testÜ]_ettel, hogy
módosításra kel]_ , hogy kerülj őn az óvoda alapító okiraLa, mert az
étkeztetéssel kapcsofatos feladatok a következőkben nem szerepelhetnek az
önkormányzat kö]_tségvetésében .

o szociátis étkeztetés

Intézményen kívütí gyermekétkeztetés

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Vendég étkeztetés

Az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok kiegészítésre ke11, hogy
kerülj enek.

Dr. Molnár Sándor jegyző: részletes tájékoztatást nyújtott a testületnek,
hogy miért vált szükségessé az alapító okirat módosítása, kiegészítésre
kel]_, hogy kerüljön az óvoda alapító okirata, mellyel egyidejűleg az
önkormányzat kormányzati funkció rendjébő1 kikerülnek az óvodához
áttelepített feladatok.
A képvisefő-testület a tájékoztatást tudomásu]_ vette, s 7 igen, 0 nem

szavazatta1, 0 tartózkodással elfogadta a Sályi Hétszínvirág óvoda alapító
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okiratának, illetőleg az önkormányzatnáL lévő kormányzati funkciók

módosítására vonatkozó 1avaslatot,

Sály Község Önkorrrányzata Képviselő-testületének

2go /2oL6. (xí.22.) sz. határozata:

Tárgyz Sályi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának
módosítása.

Sály Község önkormányzatának Képviselő-testülete a

polgármester e]őterjesztésében megtárgyaj-ta a Sályi
rrat="i...rirág Óvoda alapító okiratának módosítására
vonatkozó javasfatot, melyet elfogadott,

Az alapító okirat az alábbiak szerint kerü]t módosításra:

Az alapíLó okirat 1, pontjában foglalt, a köttségrvetési

szerv megnevezése az alábbiak szerint módosul:

1. ) A költségvetési szerv megnevezése: Sályi Hétszínvirág
Óvoda és Konytra

Az alapító okirats 5. pontjában meglratározoLE
Alaptevékenysége az alábbíak szerint módosul:

ElláLjaa3éveskortólatankötelezettségteljesítéséiga
gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű
qye.*e].e]. óvodai neve}ését, az iskolai előkészítést, óvodai

intézményi étkeztetést, iskolaí intézményi étkeztetést,
tanulók kollégiurni étkeztetését, munkahelyi- és vendég

étkeztetést, szociális étkéztetést,

Az alaptevékenysághez kapcsolódó feladatok kiegészítésre
kerülnek az alábbiak szerint:

szociáIis étkeztetés

Intézményen kívülí gyermekétkeztetés

MunkaheJ_yi étkeztetés közneve]-ési intézményben

Gyerrnekétke z tetés köznevelés i inté zményben

Vendég étkeztetés

Az alapító okirat 6. ponLjában megnevezett Államháztartási
szakágazati besorolás Kormányzati funkció szerinti
besorolása módosul I s az a]_ábbiakkal kiegésziLésre kerü]_:

O1BO30 Támogatási céIú finanszirozási művefetek



2I

O96O15 Gyermekétkeztetés köznevelési íntézményen

096025 Munkahe}yi étkeztetés, köznevelési intézményben

1O4O37 Tntézményen kívüli gyermekétkeztetés

107O51 Szociális étkeztet,és

Az alapító okirat Z. pontjában fogtal-t alaptevékenység
államháztartási szakfeladaL szerinti besorolása
alaptevékenység szerinti besorolásra nódosul a következő
kiegészítésse]- :

5629L3 Tskolai intézményi étkeztetés

5629L4 Tanulók kol1é9íumi étkeztetése

BB992t Szociális étkeztetés

999ooo Szakfe]_adatra el nem számolt tételek

Az alapíLó okirat egyéb tekintetben váftozatlan marad

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaLXaL, O LarLŐzkodássa]-
módosította sály Közsé9 Önkormányzata alapEevékenységébe EarLoző
kormányzati funkciókat .

Sáty Község Önkormányzata Képviselő-testületének

29L/2Ot6. (XI.22.) sz. haEározaEa:.

Tárgy; Sályi KözségÖnkormányzata alaptevékenységébe
LarLoző kormányzati funkciók módosítása.

Sály Község Önkormányzatának képvj-se]-ő-testü]-ete a Sályi
Hétszínvirág Óvoda alapító okíratát módosította, mely
intézmény kormányzati funkció szerinti besorolása módosult.

Sály Közsé9 ÖnkormányzaLa alaptevékenységébe tartozó
kormányzati funkciókból törfésre kerül a Sályi Hétszínvirág
Óvoda és Konyha intézmény alaptevékenységébe bekerü]_ő
kormányzati funkciók.

O96O15 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményen

096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben

1O403 7 T'ni-ézményen kívüli gyermekéLkeztetés

1o7o51 Szociális étkeztetés
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A képvise]_ő-testü]_et megbízza a polgármestert, hogy a Sályi
Hétszínvirág Óvoda (a módosítás után: Sályi Hétszínvirá9
Óvoda és Konyha) intézményéhez beépítésre került, fentebb
fe]_sorolt kormányzati funkciók Sály Község Önkormányzata
alaptevékenységéből törlésre kerülj enek.

Sály Község Önkorrnányzata alaptevékenységének korrnányzati
funkciók szerinti besorolása a módosítás után:

O]_]_13O Önkormányzatok és önkormányzaEi hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

0:-1"220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

o]-3210 Átrogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

O]-335O Az önkormányzaLi vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos fe]adatok

032020 Tűz- és katasztrófavéde]-mi tevékenységek

04123l Rövid időtartamú közfoqlalkoztatás

041-232 Start-munka program- Télí közfoglalkoztatás

04L233 Hosszabb időtartamú közfoglafkoztatás

04t23'7 Közfoglalkoztatási mintaprogram

o45a2o Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt,etése, fenntartása

O4741-0 Ár- és be]_vízvéde]emmef összefüggő tevékenyséqek

052020 Szennyvíz qyűltése, tisztítása. elhelyezése

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072Ll1 Háziorvosi alapellátás

O121I2 Háziorvosi ügyeleti ellátás

07401]_ Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081041 Versenysport- és utánpótlás- neve]-ési tevékenység és
támogatása

oB2o44 Könyvtári szolgáltatások
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082092 Közművelődés - hagyományos közösségi ku]_turális
értékek gondozása

O9114O Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

O9I2L2 Sajátos nevelósi igényű tanufók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai t-a. évfolyamon

091273 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-+. évfolyamon

O9a22O Köznevelési intézmény 1--4. évfolyamán tanulók
neveléséve1, oktatásáva]_ összefüggő működtetési fefadatok

092Il2 Sajátos nevefési igényű tanu]-ók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai fe]_adatai S-B. évfolyamon

09211-3 Nemzetisé9i tanulók nappal-i rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladaLaí 5-8. évfolyamon

0921-20 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
neveléséve1, oktatásával összefüggő működési feladatok

L0203L Tdősek nappali ellátása

Tdősek. Klubja működésének megszüntetése

;,Fekete Jánosné polgármester: kérte a képviseló-testü]-et hozzanak döntést,
hogy 2016. december 3]_. napjáva1 bezárásra kerüljön-e az idősek klubja.

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodássa1 meghozta
döntését az idősek klubja 2076. december 31. napjával_ történő bezárására
vonatkozóan.

Sály Község Önkonnányzata Képviselő-testületének

292/2OL6. (XI-.22.) sz. határozata:

Tárgy: 1dősek Klubja működtetésének megszüntetése.

Sály Kózség Önkormányzata fenntartásában működik a Sály,
Kossuth L. u. 44 . sz. a]_atti ]dősek Klubj a, nappali
ellátást nyújtó intézmény.

Az önkormányzat képviselő-testülete ú9y határozott, hogy az
intézményt nem kívánja tovább múködtetni, azt 2OL6.
december 31. napjával jogutód né]-kül megszüntetí.

A képviselő-testület megbízza a po}gármestert a szükséges
intézkedések megtét,elére .

Fefefős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: 201,6. december 31.
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Yízi-közműrendszer 20I'7 -2O3a. évekre vonatkozó fe}új ítási
tervrészének jóváhagyás ára irányuló elj árásról tájékoztatás

és pótlási

Fekete Jánosné pofgármesterl bejelentette a képviselő-testületnek, hogy
értesítést kapott az önkormányzat arrőL, hogy a viziközmŰ-rendszer 20a'7-

2o3a. évekre vonat,kozó felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására
irányuló eljárás megindult.

A bejelentést a képvisefő-testület tudomásul vette.

Továbbá tájékoztatást nyert a testület arről, hogy a közkutak
vízfogyasztása jelentős, a napokban érkezett a Heves Megyei YÍzmű ZrL.
részéről e9y értesités, amelyben jelzésre került, hogy a Sály, Kisréten
févő közkút vizfogyasztása kiugróan magas. A testü}etnek intézkedést kell
majd hoznia a közkutak nagy részének kizárásáről.

Benyúj tott pályázaLok elbírálás áről Lájékoztatás

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvise}ő-testü]-etet, hogy a

Deák F . utca út j ának f elúj ítására vonatkozó pályázat elutasít,ásra kerü]_t,
örömme1 tájékoztatta azonban a testületet, hogy az adósságkonszolidációban
nem részesült önkormányzatok támogatásaként, II. fordulÓs pályázat
eredményes volt, az el-rtyert támogatás összeg: 19.920.585 Ft.

Emődi Sándor afpolgármester: javaslatta1 élt a testület felé, hogy
kivitelezőt nyilt közbeszerzési eljárás 1efolytatásáva1 vá]_asszák ki, s

nyertes ajánlattevőként a legalacsonyabb ajánlattevőt fogadják el.

Munkabérhitef további igénybevétele

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette, hogy továbbra is szükséges a
munkabérhitel igénylése, kérLe a testü]-etet döntsenek a további
igénybevételrő1, mivel a szerződés december 31. napjával 1ejár. A
szerződéskötésse]_ kapcsolatos költségek minima]-izá]-ása érdekében kérte,
hogy 2oL,7. január 1-jétől december 31-ig döntsenek a munkabérhitel
iqénybevételéről.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaLLal,0 tartózkodással döntött a
munkabér hitel további ig,énybevéteférő}:

Sály Község Önkormányzata Képviseló-testületének

293 / 20L6. (Xí. 22. ) sz. haLározaEaz

Tárgy: Sály Község ÖnkormányzaLa Képviselő-testületének
döntése munkabérhitel igénybevételérő1.

a
a
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Sály Község Önkormányzata képviselő-testülete az OTP Bank

Nyrt. -tő1 eseti jellegqel 4,15O, OOO Ft munkabérhitel
f elvételéve1 egyetért .

A képviselő-testület kötelezettséget vállal artat hog-y a
hitel futarridejének időtartama atatt a kért hitel
törlesztését és Járulékainak megfizetését _ a felhalmozási
éstőkejerlegúkiadásokatmegelőzően-aköItségvetésbe
betervezi és jóváhagy]a.

A futamidő vonatkozásában a testület Úgy nyilatkozik, hogy
akérthitelt2OI.7,évjanuárhónapl.napjátólkívánja
igénybe venni és 201'7. év december hónap 31, napjái9
visszafizeti.

A Képviselő_testület a munkabérhitel fedezeteként az oTp

Bank Nyrt. részére felaján}ja az állami (általános és

ágazaLi) támogatásbó]_, helyi adóbó]_, gép)árműadóbóJ_ befolyó
bevételeit.

A képvise]ő_testü]_et vísszavonhatatlan megbízást ad az oTP

Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt
amennyiben a Eizetési számláján a munkabérhitef szerződés
alapján esedékessé váló fizetési köte]_ezettsé9einek
teljesítéséhez nem á]_]_ rende}kezésre a szükséges fedezet,
úgy annak biztositása érdekében a munkabérhite] szerződés
fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséi9 a

központi támogatások elkülönítésére szolgálő alszámláj áről,
illetve a helyi adók és a qépjárműadó fogadására szolgáIő
szám]_áiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési
Számláj ára átvezesse.

A munkabérhite] felvétefére hitelszerződés alapján, ]ehivó
levéllel kerü]-het sor.

A testüIet nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat
kötelezettségvállalása megfele1 a,z l"tagyarország gazdasági
stabilitásáról szőLő 2oLL. évi cxclv. törvényben
foglaltaknak.

A Képviselő_testület felhatalmazza a polgármestert a

hitef szer ződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért
polgármester

felelős: Fekete Jánosné

Határidő: azonna], illetve folyamatos.

Népszavazássa1 kapcsolatos tájékoztatás

Feket,e Jánosné po]_gármester: továbbitotta a képvise]-ő-testü]-et felé Tállai
András Államtitkár Úr népszavazással kapcsolatos köszönöm cikkét

Tibotddaróci közös önkormányzati Hivata] működési problémái
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Fekete .fánosné polgármester: tájékoztatta a testü]-etet, hogy finanszirozási
gondok merültek fel a közös hivatal költségvetésében is, a következő ü]-ésen
meg ke11 vitatni és meg kel1 o]_daniuk ezen a területen jelentkező
problémát.

TájékoztatásL nyújtott a testület felé, hogy 817.100 Ft Összeg bevétef
jelentkezett iparűzési efőlegként 2016-ban-

A testüfet áltaf már az efőzőekben tárgyalt, történelmi, (,,Őrs Úr) pályázat
benyúlLásához keflő feltétefekkel nem rendelkeznek. Kötefező efeme volt a

pályázatnak, hogy külföldi jog1 személyiségge1 együttműködési megállapodást
ke]Iett volna kezdeményezni és megfelelő ingatlant, terüfetet sem taláftal
a projekt megvalósításához.

Kérte a testüfetet. hogy a következő év elejéig gondolkodjanak el rajta,
hogy milyen formában vafósítsák meg a Dr. Barsi Ernő féle j_ngatlanon az
emlékmúzeum kialakitását. Efső teendő, hogy az ingatlan tulajdonjogát
rendezni ke1]_, a használati jog biztosításával a jelenlegi tulajdonosnak.

Továbbá tálékoztatást nyú;tott
számít, hogy kb. 150 fő
közfoglalkoztatásba. Jelenleg
programban.

a közfogla]-koztatásról, ;elentős eredménynek
kikerü]-t az aktív korú e]-]_átásbó]_ a

30 fő vesz részt a száraztészta-gyártás

kérte döntsenek

szerint is a meglóvő emlékmú
páLyázati támogatássa1 pedig a

kiírás szerinti munkanemekre ]-ehet
ke]_f venníük. A véleménye szerint

1enne.

Vetró Márta képviselő: nem támogatja egyik változatot sem. Már van 56-os
emlékmű, csak talpazat keffene hozzá. EzL az emfékművet a kiafakitandó
parkba át fehet helyezni, nem kelJ- új emlékrnű. Megítélése szerint pedig a
meglévő sokka]_ esztétikusabb mint a jelenlegi Lervezet. A tervezet nem

nyerte el a tetszéséL.

A testület elé terjesztette az 56-os em]-ékmű tervezetét,
róla, hogy melyik változat kerüljön a pályázat mel]-é.

Hócza József képviselő: a véleménye
áthelyezésrót keff gondoskodni, s a
parkosítást lehetne megoldani.

Fekete Jánosné pofgármester: a pályázaLi
pályázatot benyújtani, amelyet figyelembe
a márvány emlékmű méltóságteljes, egyedi

Bejelent,et,te továbbá, hogy a gyermekétkezLeLés tekintetében a SODEXO

Magyarország Kft-ve1 a szerződésük december 31-éi9 hatályos. Testületi
döntésre lesz szükség a gyermekétkeztetés további zavarLalan biztosítása
érdekében.
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Szabó Valéria képvisefő: kérte, hogy a testületi ülésre a SODEXO

Magyarország KfL. vezeLőle kerüljön meghivásra.

Továbbá kérdése volt, hogy a temetőben a szeméttáro]-ót miért ke]_lett
újjáépiteni, kifogásolja, hogy a képviselők errő). nem tudtak.

Kérdése volt továbbá, hogy a rendőrsé9 épü}etében mi történt, mi voft a

tűzeset okozóla, erről sem kaptak semmilyen információt.

Többször kérték az úttestre fefezővonal feffestését, mé9 nem történt meg,

amennyiben ez nem történik meg aláirásgyújtést kezdeményeznek, mert a

közlekedés a téli időszakban fokozottan ba]esetveszélyessé vált.

Sútyos probléma a kóbor ebek;e]_entős száma. A legutóbbi esetben kis hi;án
közlekedésí balesetet okozója is lehetett vo]-na a kóbor eb.

Farkas Tstván képviselő: a kóbor ebek komoly probléma forrásai, póráz és
szájkosár né]_kü1 szabadon kóborolnak, közlekedési ba]-eset okozói is
1ehetnek.
prob]_émaként vetette fe1, hogy több helyen végeznek házi ita]-mérést a
településen bejelentés nélkül, dz italozás után pedig csendháborítás,
rendzavarás van. Az éj szakai hangoskodást tóbb a]-ka]-omma1 jelezték
tefefonon a rendőrség felé, de intézkedés nem történik.
Bejelentette és kérte intézkedés megtételéL, hogy a felÚjított Kossuth L.
utca un. ,,Bikaközi" szakaszán elhelyezett kőzlekedésL akadályozó talpfát el
kell távolítani. Életveszélyt okozó súlyos közútí baleset okozőja lehet az
elhelyezett tárgy.

Vetró Márta képviselő: javasolEa, hogy a Dankótelepi autóbusz-
megállóhelyről a hirdetőtábla és szeméttárofó kerüljön áthelyezésre a posta
elé.
Fekete .fánosné polqármester: a SODEXO Magyarország Kft. képviselője
meghívásra kerü]- az ülésre.
TájékozLatta a testületet, hogy a szeméttáro]-óhoz a falazóelemek
megvásárlásra kerültek, Kiss János vállalkozó társada]_mi munkában építette
meg a tárolót.
A felezővona]_ fe]-festését több esetben kérték az út kezelőjétő1.

A felújított, Kossuth L. utca ,,Bikaközi" szakaszán elhelyezésre kerúlt, a
forgalomkorlátozást jelentő tábla, az űt állagának megőrzése érdekében erre
a 1épésre szükség volt.
Dr. Mo]_nár Sándor j egyző: a hází italmérés tekint,et,ében j övedéki
szabálysértésrőf lehet beszé]_ni, a feljelentést a NAV-hoz meg kell tenni. A
kóbor ebek t,ekintetében a síntér-szolgá}at igénybevétele fehet mego}dás.

Az úLszakaszon forgalomkorfátozás céJ-jábó1 elhelyezett műtárgyat javasolt
jó1 fáthatóan kitáblázni, esetleg fényvisszaverőve1 fe]-hívni a figyelmet
rá, a bafesetet meg keff előzni.
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Fekete Jánosné polgármester: míve1 más

megköszönte a képviselők közreműködését és

berekesztetLe, kérve, hogy ülésüket zárt ülés

bejelenteni va]ó nem volt,
a nyí}t ülést L2,45 órakor

keretében folytassák.

K.m. f .

(
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