
JEGYZŐKÖNYV

Készült: SáJ_y Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2OL6, december

13-án 9,00 órai kezdettel tartott ü]-ésérő1,

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának tanácskozó terme_

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődí Sándor alpolgármester/
Farkas ZoLLán, HÓcza JÓzsef, Szabő Valéria és Vetró Márta képviselők,

Meghívottak: Dr. Mo]-nár Sándor jegyző.

Fekete ,fánosné polgármester: Köszöntötte Dr. Mofnár Sándor )eqyzőL, s a

e9á11apította,hogyazü1éshatározaLképes,az
ülést megnyitotta.

íqazoltan távo1 van: Farkas Tstván képviselő.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Mo]_nár Sándor jeqyző.

Jegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és HŐcza JŐzsef
képvísetőt kérte fel.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyalásra kerÜlŐ javasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

1. ) Tisza-tavi Regionális Hu1]_adékgazdá]_kodási Társulás jogi
személyiséggé alakításáról és a Társulási Megállapodásának
jőváhagyásáró1.

E]-őadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társu]-ás Társufási Megállapodásának
Módosítása
Ef őadó: Fekete .Tánosné polgármest,er

3.) Tparűzési adó rendelet módositása.

Ef őadó: Fekete ,Jánosné polgármest,er

4.) Tndítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képviselő-testüfelet, hogy fogadják

e1 a napirendi javaslatot, továbbá a )egyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyvhitelesitők személyére tett javas]-atot.

A képvisefő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamint a 1eqyzőkönyvvezető és
jeqyzőkönyvhítelesitők személyére Lett javas]-atot.



Elfogadásra kerülL napirendi pontok:

1. ) Tisza-tavi Regionális Hu]-]-adékgazdáfkodási
személyisé99é a]_akításáróf és a Társu]-ásí
jőváhagyásáró1.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi társulás Társu]_ási
Módosítása
Előadó: Fekete Jánosné polgármester

3. ) Iparűzési adó rendefet módositása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

4.) Tndítványok, javaslatok.

NAPIRENDTARGYAIASA:

Regionális Hulladékgazdálkodási
alakításáról és a Társulási

Társu]-ás j osi
Megá1 1apodásának

Megá}lapodásának

Társulás ] o91
Megállapodásának

Jánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette a képviselő-testület,nek, hogy már
az előző testüfeti ütésen tárgyaltak a társulási megállapodásró1, kérte,
hogy erősitsék meg a társu]_ás jogi személyisé99é alakítását, hatalmazzák
.fe1 a társulási megállapodássa]- kapcsolatos módosítások aláírására. A
képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazaLLal, 0 tartózkodással az alábbi
hat.ározatot hozta:

Sály Község Önkorrnányzata Képviselő-testületének

37212016. (XII.13.) sz. határozata:

Tárgy: a Tisza-tavi Regioná]_is Hu]_]_adékgazdálkodási
Társulás jogi személyiséggé alakításáról és a
Társulási Megállapodásának j óváhagyásáról .

Sály Község ÖnkormányzaL Képviselő-testülete :

]_. ) A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás jogi személyiségű társufássá alaku]_ását
j óváhagyj a.

2. )A Társulás Magyarország heJ_yi önkormányzatairól
szőIő 201]_. évi CLxxxIX. törvény 87-95. § alapján
módosított Társulási Megállapodását a melléklet,
szerint, jóváhagyja.

3. ) Felhatalmazza a polgármestert a Társu]_ási
Megállapodás aláírására.
Fef e]_ős: Fekete ,fánosné polgármest,er

Határidő: folyamatos

1. ) Tisza-t,avi
személyisé99é
j óváhagyásáról .

Előadó: Fekete



2.) Mezőkövesdi Többcé]_ú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
uódosítása

Ef őadó: Fekete ,Jánosné polgármest,er

Fekete ,Jánosné po]_gármester: a képvisefő-testület elé terjesztette a

Mezőkövesdi ron6EeTi- xister=egi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására vonatkoző javaslatot .

Az előterjesztést megtárgyalta a képviselő_testü]_et és a Mezőkövesdi
Többcélú Kistérsé9i Társulás Megátlapodásának módosítását 6 igen, 0 nem

szavazaLt.al, 0 tartózkodással elfogadta z

Sály Község Önkornányzata Képvíselő-testületének

37312016. (XII.19.) sz. határozata:

Tárgy: Mezőkövesdi Többcéfú Kistérségi Társulás
társulási Megállapodásának módosításáró1

Sály Község Önkormányzata megtárgyalta a Mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulásí Megállapodásának
módosítására vonatkozó előterjesztést és azt jelen
hai-ározaL mel]-ék]_ete szerint elfogadta.

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a
potgármestert a Társu]-ási Megállapodás módosításával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtét,elére.

Fele]-ős : Fekete Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

3.) Iparűzési adó rende]-et módositása.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné polgármester: ísmertette a település háziorvos vállalkozója
á]taf benyújtott kérelmet iparűzési adómentessé9 tárgyában.

Dr. Molnár Sándor jegyző: dönthetnek iparűzési adómentesség biztositásáról
a háziorvos vállalkozó kérésére, azt rende]-etük módosításával tehetik meg.

A képviselő-testü]_et 6 igen, O nem szavazattal, 0 tartózkodássaf döntÖtt a
helyi iparűzési adóról szőIő, L5/2015. (X.22.) önkormányzati rende]-etének
módositásárőL, iparűzési adómentessé9et biztosítva a település háziorvos
vállalkozőja részére:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

11,/2016. (XII. 16. ) önkornányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szőIó, 15/2015. (X.22.)
önkormányzatí rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv me]-fékletét képezi.)



4.) Tndítványok, javaslatok.

a.) AJ-apítvány létrehozása Eárgyában döntés

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képviselő-t,est,ületet,, hogy
tűzeset kapcsán súlyosan megsérült kisfiú támogatására az önkormányzat
alapítványt hozhat 1étre, melynek ügyintézéséhez egy ügyvédi iroda
ajánlotta fe]- térítésmentesen szolgálatát.

Kérte, döntsön a testüfet, hogy kívánnak-e alapítványt létrehozni-, vagy más
módon t,ámogatja a testület a családot?

A képviselő-testüfet egyhangú véleménye volE, hogy nem kíván az
önkormányzat alapítványt ]-é,trehozni, a képviselő-testü]-et 1ehetőségeihez
mérten közvetlen támogatást fog nyújtani a megsérült gyermek családjának,
melyről 6 iqen, O nem szavazattal, O tartózkodássa1 az afábbiak szerint
határozott:

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

374/2oL6. (xII.13. ) sz. határozata:

aárgyl Alapítvány 1étrehozása Xárgyában döntés

A képviselő-t,estület megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében alapítvány 1étrehozása tárgyú
kezdeményezést.

A képvisefő-test,üleL nem kíván alapítványt létrehozni
településen súlyos égési sérülést szenvedet,t gyermek
megsegítésére.

Az önkormányzat képviselő-test,ület úgy határozott, hogy
lehetőségekhez mérten, közvet]_en támogatással fogja
segítení a gyermek gyógyulását.

Fe]_elős: Fekete Jánosné polgármest,er.

Határidő: azonna]-.

b.) 201,7. évi közfoglalkozt,at,ás

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette, hogy dönt,ést kel1 hozniuk, hogy
a 20a1. évre vonat,kozó közfoglalkoztatási programban az önkormányzat, részt
kíván-e venni.

A képviselŐ-testü]-et, 6 igen, O nem szavazatLal, O tarLőzkodássa1 úgy
határozott, hogy a közfoglalkoztatási programban t,ovábbra is részL kíván
venni, melyről az a.Iábbi határozatot hozta:



37512016. (XII.13. ) sz. határozata:

ffi.",.:::':: ;:ilT:*3;.i!]'ll;}";:J:il:"-
Sály Község Önkormányzatának Képvise]-ő-testü]-ete a
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a .]árási
Start,munka, belterúleti közutak karbantartása és
belvizelvezetés cimű projektben való részvéte]-i
1ehetőséget.

A képviselő-testü]et ú9y határozott, hogy a Járási
Startmunka, belterület,i közutak karbantartása és
belvize]-vezetés cimű programban az önkormányzat részt: kiván
venni.

A projekt időtartama: 2011. március 2. napjától 2018.
február 28.

A képviselő-test,ü]-et felhata]_mazza a polgármestert, hogy a
projekEte1 kapcsolatos 1épéseket, szüksé9es intézkedéseket
megtegye Sály Község ÖnkormányzaLa képviseletében.

Fefelős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: azonnal.

c. ) Sályi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása

Fekete ,fánosné polgármester: a képvise]_ő-testület elé terjesztette a Sályi
Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, a
módosító okiratot.

A képviselő-testü]_et a Sályí HéLszínvirág Óvoda alapító okiratának
módosításáról szőlő, módosított okiratot elfogadta, melyrő1 6 igen, 0 nem
szavazaLtal, 0 tartózkodással az afábbi határozatot hozLa:

Sály Község Önkorrnányzata Képviselő-testü]-etének

376,/2016. (xII.13. ) sz. határozata:

Tárgy: Sályi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának
módosításáről szőIó, módosított okiratának elfogadása.

Sály Község Önkormányzatának képviselő-t,estülete a Sályi
Hétszínvírág Óvoda alapító okirat,ának módosítását
elfogadta, a módosító okíratban foglaftak szerint.

A képvíse]_ő -testület, megbízza a polgármest,ert, hogy a
Magyar Ál]_amkíncstárnál a törzskönyvi bejegyzésse1
kapcsolatban eljárjon.

Felelős : Fekete,Jánosné polgármester

Határidő: azonnal



d. ) Egyéb bejelentések

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette a képviselő-testÜ]-etnek, hogy a
Dr. Barsi Ernő Kamarakórus köszönetét fejezte ki az önkormányzat felé a
fellépő ruhák megvásárlásához nyújtott anyagi támogatásért.

Továbbá tájékoztatta a képvisefő-testületet,
kapacításbővités projekt kapcsán az eszközök,
folyamatban van.

hogy az óvodai
bútorok beszerzése

Fekete Jánosné polgármester: mivel más bej elenteni va,lÓ nem volt,
megköszönte a képviselők közreműködését és a nyílt ülést 9,45 Órakor
berekeszteLte, kérve, hogy ülésüket zárt ülés keretében folytassák.

/r"er-r
Dr. Molnár Sándor

)eqyző

4).g*"*,--
3 egy zőkönyvhit eles itő k


