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Készülts: Sály Község önkormányzatának Képviselő-testÜ].ete 2Ot6. december

27-én 9,00 órai kezdette] tartott ü]_ésérő]-.

Az ú}és helye: Sály Község Önkormáayzatának tanácskozó terme.

,Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Ernődi Sándor alpolgármester,
Farkas Zo1tán, Hőcza.fózsef, Szabő Valéria és Vetró Márta kéPviselŐk.

Meghívott,ak: Dr. Molnár Sándor jegyző.

Fekete ,Jánosné polgármester: Köszöntötte Dr. Mo]_nár Sándor )egyzőt, s a
e9á11apította,hogyazü1éshatározatképes,az

ütést megnyitotta.

Tgazoftan távo1 van: Farkas István képviselő.

Jegyzókönyvvezető: Dr. Mo]-nár Sándor jegyző.

Jeqyzőkönyvhitefesitőknek: Ernődi Sándor alpolgármestert és H6cza JŐzsef
képviselőt kérte fel.

Fekete ,Jánosné polgármester: ismertette a megtárgya]ásra kerüIŐ javasolt
napirendet.

iIAVASOLTNAPIREND

r-.) Indítványok, javaslatok, bejelentések.

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

Fekete ,Jánosné polgármester: kérte a képvísefő-testületet, hogy fogadják

e1 a napirendi javaslatot, továbbá a jeqyzőkönyvvezető,

)egyzőkónyvhitelesitők személyére tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamint a jeqyzőkönyvvezetó és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett javas]-atot.



Elfogadásra került napirendi pontok:

]-.) Indítványok, javaslatok, bejelentések.

Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

]-. )

NAPrRENDTÁRGYAIÁSA:

Tndítványok, javaslatok, bejelentések.

Előadó: FekeLe Jánosné polgármester.

a.) 201,7 . évi közfoglalkoztatásról tájékoztatás

Fekete Jánosné po]_gármester: tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek
a 2Ol1. évi közfoglalkoztatási programró1. Első körben 60 fő
foglalkoztatása tárgyában nyújtottak be pályázatot, azonban csupán 92 t-os
támogatottságban részesülhettek volna, ahol a dologi kiadásokaE
mindösszesen 5 8-os mértékben támogatták vofna.

ísy jelenleg 2 x 15 fő foglalkoztatására tudtak igényt benyújtanj-, itt 100
t-os a támogatottsá9.

2011. évben újabb pályázati lehetőségek fesznek majd, s a legkedvezőbb
J-ehetőségeket fogják kihasználni.

b. ) Eszközök, bútorok beszerzése
kapacitásbővitési proj ektj éhrez.

a Sályi Hétszínvirág Óvoda

Fekete Jánosné polgármesLer: tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek
arról, hogy folyamatban van az eszközök, bútorok beszerzése az Óvodai
intézményhez.

b.) Beszedésí megbízás benyújtásáróI tájékoztatás

Fekete Jánosné po]-gármester: bejelentette a képviseló-testületnek, hogy a
Magyar Államkincst,ár 2O1,5. évi beszámolóval kapcsolatosan beszedési
megbízást nyújtot,t, be az önkormányzaL költségvetési számláját megterhe]-ve.
A beszedési megbízás benyújtására azért került sor, mert visszafízetési
kötelezettségének az önkormányzat nem tett eleget. A visszafizetési
kötelezettség 201,5. éves gazdálkodást érintette, a feladatfinanszirozásból
eredő kötöttségek tekintetében. AdoLt feladatra kapott pénzösszeg szigorúan
a fe]_adathoz kötődően használható fel, egyéb más célra nem, ez
megszívlelendő és köte]-ező érvényű kell, hogy legyen a gazdálkodásukban.

A 2016. évi gazdálkodásnál már szígorúan betartásra kerúlt ez a szabály.
EzérL is ke]-let,t sort keríteni munkabérhitel felvételére.

Bejelentette, hogy 2077. éves gazdálkodásuk során pedig szigorúan
ragaszkodik ahhoz, hogy adott feladathoz kapott normatíva csak ahhoz a
feladathoz kötődően használható fe1. A kötelező feladatok maradékta]_an
teljes'ítése, az ahhoz kötődő kifizetések kiegyenlítése az elsődJ_eges, az
adható juttatások kielégítésére csak ezt követően kerü]_het sor, amennyiben
az önkormányzat azt tudja finanszírozrLíl egyéb esetben nem/ hogy mé9 egy
esetben beszedési megbízás kibocsátására, s egyéb kellemet,]_enségekre ne



kerülhessen sor. Az önkormányzat működőképességének fenntartása elsődleges
feladatuk.

Miniszterhelyettes Úr közbenjárásáva1 pozitív irányú váltsozás kÖvetkezett
be, az inkasszó visszavonásra került, mely lehetőséget adott a további
működésre, a talpon maradásuk esélyét megteremtve.

Dr. Molnár Sándor jegvző: nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy a
beszedési megbízás visszavonásra került rövid időn belü]-.

Fekete ,Jánosné polgármester: mivel más bejelenteni való nem volt,
*eqköszö"te 

' 
képviselők közreműködését és a nyí}t ülést 9,20 Órakor

berekesztette, kérve, hogy ülésüket zárt ülés keretében folytassák.

K.m. f .
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Dr. Mo]-nár Sándof
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