
JEGYZOKONYV

Készült : S ály Közs ég Önko rmány zat Képvi s el ő-te stülete által
2016. november 28-án 13,00 őraikezdettel tartott
KözmeghallgLtásról.

A Közmeehallgatás helye: SÁLY, Kossuth u.44. sz. aIatti
uÚvprŐoBsI gÁz nagyterme.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint:

Fekete Jánosné polgármester,
5 fő önkormányzati képviselő.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
Bükkábrányi Rendőrőrs részéről :
Tóth péter főtörzsőrmester

val amint a szolgáItatők r észér őI:

Heves Megyei YízműZrt. részérőI:
Bodnár zoltán főmérnök és
Lukács Imre

NHSZ Tisza Nonprofit Kft . :

vendel zsolt

TELECONT 2000 Kft.:
Tóth József

Távolmaradtak a meghívás ellenére:

TIGÁZ Rt.,
MAGYAR TELEKOM Rt.,
BittÁsz nt.
Magy ar Közutt Nonpro fi t Zrt.
E szak-magy ar or széry,i Kö zl eke dé s i Közp ont Zrt.

A közmeghallgatáson megielent választópolgárok száma: 70 fő.

NAPIREND

1./ Fekete Jánosné polgármester: beszámol az elmúlt évben végzett
önkormányzati tevékenvségről és a iövőbeni feladatokról.

2./ Lakossági hozzászólások. indítványok. iavaslatok.
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1./ Fekete Jánosné polgármester: köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-
testület nevében ki,ilön tisztelettel köszöntötte Tóth Péter urat, a Bükkábrányi
Rendőrőrs képviseletében, továbbá köszöntötte a Heves Megyei Yízmű Zrt.
képviseletében jelenlévő Bodnár Zoltén főmérnök urat és kollégáját Lukács
Imre urat, az NHSZ. Tisza Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Vendes Zsolt [Jrat és
TELECONT 2000 Kft. képviseletében jelenlévő Tóth József urat, továbbá
Korán Katalin asszonyt a Sályi Gárdonyi GézaÁhalános Iskola igazgatőját.

Részletesen tájékoztatta a lakosságot az ii, önkormányzati törvényből,
Magyaror szág helyi önkorm ány zataíról szóló 20 I l. évi CLXXXIX. törvényből
ere dő v áItozások tap asztalatair őI.
F e 1 ad atfi n arlszír o zást őI.
Az önkormányzatkötelező és önként váIlalt feladatairól.

Részletes tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület működéséről, az ülésekről,
rend e l etekr őI, ho zott határ ozatokró 1 .

Közös Hivatal működéséről, a hatósági munkában jelentkező feladatokról,
önkorm án y zat műkö dé si tevékeny s égérő 1.

A helyi adóbevételekről.
Iparűzési adő 2016. január l-jei bevezetésérőI, annak mértékérőI, az idei évben
történt módosításról.

Köz fo g 1 alko ztatási tev ékeny s é grő 1.

Az idősek ellátásról , s az ezzel kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekről.

Az ifiúság, közművelődési feladatok támogatásáról. BIIRSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjak odaítéléséről, a felsőoktatásban
tanul ók további tétmo gatás áról.
Továbbá a működési- és fejlesáési költségvetés alakulásáról.

Részletesen kitért a szociáIis feladatok ellátása során keletkező nehézségekről,
kötelezettségekrő1.

Tájékotratta a váIasztőpolgárokat a megvalósult fejlesáésekről, folyamatban
1 évő b eruházás okr ő1 é s a m e gv aló s ításr a terv ezett proj ektekrő l .

PáIyázati lehetőségekről, elért eredményekről, így különösképpen az ővodai
kapacitásbővítési projektről,, vis-maior esemény kapcsán megvalósult
partfalépítésről, a Kossuth utca egy szakaszának felújításáról, közfoglalkortatás
keretében megvalósult eredményekről.

A következő időszak feladatairól:
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az orvosi rendelő és szolgálati lakás teljes felújítása,

KONYFIA- Ett"rem Iétesítése,

- Bölcsőde létesítése,

- abiztonsági kamera-rendszer bővítése,

- az általános iskolai épületek áIlagmegővása,
munkák elvégzése,

- a polgárőrség megerősítése,

a szükséges korszenísítési

- tovább csökkenteni az energiafelhasznáIást a napelemes rendszerek
kiépítésével, épületszigeteléssel,

- a pinceprogram és partfalépítés folytatasa,

A célkitűzéseket természetesen rangsorolni kell, a fontossági sorrendet a
képvi selő-testület áIIítj a fel.

(A ré szletes be számoló a j egyzőkönyv melléklet ét képezi.)

z.l ttozzÁszÓt ÁSox. vnlnnnnxynx. J.q.v.q,Slaror:

Fekete Jánosné polgármester: várja ajelenlévők kérdéseit és véleményiket az
önkormányzat, a képviselő-testület munkájával kapcsolatosan is. Tovéhbá a
szolgáItatás okkal kapc s o1 ato s an felmerült probl émák tekintetében i s.

Hindulák Sándorné: már több alkalommal jelezte, hogy a Petőfi-telepről a
Gárdony Géza utcai ingatlanába folyik a víz esőzések kapcsán. Minden évben
jelzi ert a problémát, de nem talál meghallgatást, kissé olyan érzése van, hogy
mintha a község alsó része nem is tartozna a településhez. Ismételten kérte, hogy
valamilyen megoldást keressenek.

Fekete Jánosné polgármester: ismeretes előtte a gondot előidéző helyzet, az
ingatlantulajdonosnaktgazavan,hatalmas a probléma, amelyet meg kell és meg
is fognak oldani. Nehéz véghez vinni a probléma gyökerének megszüntetését,
mivel magántulajdonú területen kellene csövet lefektetni. A tavasszal
hozzáfo gnak a munkákh oz, kérv e a Y ízműv ek s e gíts é gét.

Hindulák Sándorné: alapvető probléma még az is, hogy a Petőfi-telepen a
vízelvezetés nem megoldott, nincs árok, hogy elvezesse avizet.



4

Telecont 2000 Kft. Tóth József: elmondta, hogy a településen mára sajnos igen
lecsökkent az előfizetői\étszám. a 90-es években még 300 fő volt, most 100 fö,
betudható ez a multinacionális cégek bevonulásának. A Telecont 2000 Kft-nek
nem á11 módjában a 22 éves rendszeren háIőzatfejlesztési munkákat végezni.
Jelenleg 27 csatorna érhető el. A további áremelés helyett új szerződés
megkötésére került sor. Hátránya,hogy egy csomagvásárlására lesz lehetőség,
3.000-3.200 Ft közötti árban. Lehet majd egy kis eltérést tapasztalni a

csatornakínáIatban, de a strukíúra lényegében hasonló marad. A szolgáltató nem
kéri m aj d m ind ezekh ez az önkorm ány zat hozzáj áruIását.

Fekete Jánosné polgármester: mivel más kérdés, hozzászőIás, vélemény nem
merült fel, megköszönte a meghívottak és minden váIasztőpolgár jelenlétét.

Bejelentette, hogy szociális céIúűzifa igényléséheznyomtatvány rendelkezésre
áII az önkorm ány zatnáI.

Továbbá szeretettel hívta a lakosságot a december 8-án megrendezésre kerülő
idősek napi ünnepségre.

A közmeghallgatást 14.30 órakor bezárta.

K.m.f.

l/ t )

/-.vr.,-- |
Dr. Molnár Sándor

jegyző
WI*,
ster


