
JEGYZŐKÖNYV

Készüft: Sály Község Önkormányzatának Képvise]-ő-testü]_ete 2o]_7. február 13-
án 9,00 órai kezdettel tartott ü]_ésérő]-.

Az ü]-és helye: SáJ-y Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

.Te]en vannak: Fekete ,Jánosné polgármester, Farkas István, Farkas ZoIEán,
Hőcza József, Szabó Valéria és Vetró Márta képviselők.

MeghívoLtak: Dr. Mo]-nár Sándor jegyző.

Fekete ,fánosné po]-gármester: Köszöntötte Dr. Mo]_nár Sándor jeqyzőt, s a
képviselő-t,estület tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitotta.

ígazo]_tan távol van: Emődi Sándor alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Mo]-nár Sándor 1egyző.

Jegyzőkönyvhite]_esítőknek z Hőcza Jőzsef és Farkas ZolEán képviselőt
kérte fel.

Fekete Jánosné po]-gármester: ismertette a megtárgya]ásra kerülő javasoJ_t
napirendet,.

,rAvAsoLTNAPIREND

]-. ) Jelentés a }ejárt határidejű testü]_eti határozatok
végrehaj tásáró1 .

E]_őadó: Fekete,Jánosné polgármester

2.\ A 201-1 . évi működési és fejlesztési cé]-ú terv megtárgyalása,
j óváhagyása.

Előadó: Dr. Molnár Sándor jegyző.

3. ) Indítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné po}gármester: kérte a képvise]-ő-testületet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot, továbbá a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyvhitelesitők személyére tett javaslatot.

A képvise]_ő-testület egyhangúlag etfogad,ta
a napirendet, va]-amint a jegyzőkönyvvezető ésjegyzőkönyvhitelesítők szemé}yére tett javas]_atot.



Elfogadásra került napirendi pontok:

1. ) Je]_entés a lejárt határidejű
végrehaj tásáró]- .

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

testü]_eti határozatok

2.) A 201,1. évi működési és fejlesztési céIú terv megtárgyalása,
j óváhagyása.

E]_őadó: Dr. Mo]_nár Sándor jeqyző.

Tndítványok, j avaslatok.

NAPIRENDTÁRGYAÍÁSA:

1. ) Je]entés a 1ej árt határidej ű testü]_eti határozatok
végrehaj tásáró]-

Előadó: Feket,e .Tánosné polgármester

Fekete Jánosné polgármest,er: az írásos anyagot megkapták a képviselők,----;-----;-----várja a kérdéseket, hozzászáLásokat.

Vetró Márta képvise]_ő: a pályázati projektek tekintetében nem került
minden projektnél feltünt,etésre a pályázati azonosító, kérte ennek
pót]-ását. A munkaterv elfogadása a 283-284. határozat alatt szerepel,
valÓszinűsíthető. hogy elírás történt. A 315/2016. start munkaprogram-ma]
kapcsolatosan információt kér a közfoglaIkoztatás tekintetében. Továbbá
kifogásoJ-Ea a 377-895/2OL6. sz. határozatokban szerep}ő Lűz:.fa kiszállítás
val_Ójában nem december hónapban történt meg, de a jelentésbői- ez igy tűnik
ki.

Fekete rTánosné polgármester: a pályázati projektek esetében, aho1 hiányzik
a jelentésnél a projekt azonosító száma, azE a képviselő rende]_kezésére
fogja bocsájtani. Tájékoztatást nyújtott röviden a közfoglalkoztatással,
START- munkaprogrammal kapcsolatosan, az űjabb információt melyet várnak a
Munkaügyi Központtól tájékoztatásként be fogja jelent,eni a testületnek.
A szóbelÍ kiegészítések után kérte, hogy fogadják e]_ a lejárt határidejű
testületi határozat,okról szől6 jelentést.

A kéPviselŐ-testü]-et a 1ejárt határidejű testületi határozatokró]_ szőIőjelentést 6 igen, 0 nem szavazatta] 0 tartózkodássat elfogadta.

SáJ.y Köz sé9 Önkormányzata Képviseló-testületének

86/2017. (II.13.) sz. határozata:

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű testü]_eti
határozatok végrehaj tásáró1.

A jelentést a képviselő-testúleL elfogadta.



r_. ) A 201,1 . évi működési és f e j lesztési cé]-ú terv megtárgyalása,
jóváhagyása.

Efőadó: Dr. Molnár Sándor 3egyző.

Dr. Mofnár Sándor jeqyző: a 2OL7. évi költségvetés tervezete elkészült, azt
e''yrende1kezéseiszerintfebruár15-éi9ke1]-

beterjeszteni a képvise]_ő-testület elé, a beterjesztést követő 30 napon
belü1 ke11 elfogadni az önkormányzaL 2OL7 . évi költségvetéséE. Változások
történtek a feladatellátásban, az étkezLetési feladatokat az
önkormányzatLől az óvodához kellett integrálni, ezérE az óvodai intézmény
költségvetése gyarapodott. A költségvetési főösszeg 2/3 része az óvodánál
jelentkezik. Az étkeztetési feladatok kormányzati funkciók szerint,i
e}látása tekintetében 7 féLe kormányzati funkcíóva1 számolhatnak, igy
tételesen: óvodai-, ískola-, inEézményen kíwüli gyermekétkeztetés,
szociális étkeztetés, munkahelyi-, vendégét,keztetés, kollégiumi ét,kezt,et,és.

Fekete Jánosné polgármesEer: valamennyíen kézl:ez vették a kölLségvetési
tervezetet, melyből kitűnik, hogy az étkeztetéssel kapcsofatos fe.]-adatok az
óvodánál jelentkeznek. A költségweEés 2/3 részéE igy az óvodai költségwetés
teszi ki, 89.879.788 Ft. Így az óvodai költségvetéshez került a szociális
étkeztetésre biztosított L.LO't.200 Ft összeg is, továbbá a szociá}is
feladatokbó]- 1.000.000 Ft összeget ide integráIEak. Mint látható
gyermekétkeztetési feladatokra összesen 43 -'J,4'J-.378 Ft összeget
irányozhattak elő, az alábbi megbontásban: do19ozók bértámogatása:
14.002.560 Ft, gyermekétkeztetés 25.097 .51,8 FL, továbbá szünidei
étkeztetésre: 4.041.300 Ft. Köznevelési fe]-adatok tekinteEében az óvoda
38. ]-28.21-0 Ft-ta]_ számolhat. A szociális étkeztetés támogatása, 1,.l-07 .2OO
Ft összegben, továbbá a szociális feladaEok támogatásábóI további 1.000.000
Ft az, óvodaí költségvetésbe kerü].t beépítésre. E bevételek mellé továbbá
működési bevéte]_ került betervezésre, így állt össze az intézményi
költségvet,és.

Könyvtári tevékenység bevételei- kíadásai ismertetésre kerü]-tek.

A tervezette1 kapcso]-aLosan várja a felmerült kérdésekeL, véleményeket.

Vetró Márta képvisefő: kérése volt, hogy a kiadások és bevéEelek
átláthatóbbak legyenek, egy meghatározott feladaLhoz EarLozó bevételi és
kiadási tételek egy oldalon szerepeljenek, mert, így nehéz összevetni a
Lervezetben a bevételeket, a kiadási tételekkel. Kérdése vo]_t, hogy a
településüzeme]_tetés feladatai mit takarnak pontosan.

Kékediné Dósa Csí]_}a könyve]_ő: tájékoztatta a képvise]_őket, hogy a
költségvetési tervezet 3. oldalán rész]-etezve vannak a bevételek
jogcímenként. Településüzemeltetési feladatok alatt zö}dterület,ek
gondozása, közutak karbantartása, közvílágítási feladatok, egyéb
önkormányzati feladatok el]_átást kell érteni.

Dr. Molnár Sándor j egyző: a kiküldött ]-0 . ]-]-. ]-2 . oldalra 1apozva pedig
gyakorlatilag tételesen megtekínthetik a bet,ervezett kiadásokat,
számadat,okat. Ezeken az oldalakon részletezve van minden.

Vetró Márt,a képvise]-ő: egyszerűbb és könnyebb lenne, ha a bevételek mellett
szerepelnének közvet]-enül a kiadások. A 6.000 e Ft összegű egyéb kötelező
Önkormányzati feladatok Eámogat,ására biztosít,ott összeget milyen célra
lehet majd felhasználnit s a kiegészítésként nevesített 3.538.5o3 Ft
szabadon felhasználhat,ó? Kérdése volt, hogy a gyermekétkeztetésí
feladatokba beépítésre került a Mozgásjavító Általános Iskola bennt]_akásos
intézmény étkeztetési feladat,a is?



Fekete Jánosné po].gármester: vá]-aszában elmondja, hogy ónkormányzati
feladatok végrehajtásához, köte]_ező feladateflátásra használható fe]_ az
összeg.

Szabó Va]_éria képviselő: a 44.]_96 e Ft bevételen pont,osan mit ke]-l érteni?
Továbbá kérdése volt, hogy az óvodai dolgozók fétszámaként megjelö]t 15 f.ő
kikből tevődik össze? A SODEXO Magyarország Kft-vel a szerződésük lejárt
decemberben. Milyen új információva1 tudnak errő1 szol9álni? .Javasolna
szolgáltató váJ-tást, pá}yázat kiirását, a mennyisé9 és minősé9 is kívánni
valót hagy maga után. Az önkormányzaEnáL alkalmazott térítési díjakat is
felú1 kellene vízsgálni, ha szükséges a mértékét emelni kell.

Kékediné Dósa Csíl]-a könyvelő: ez az e),őző évrő]_ áEhúződő bérkompenzácíő
összege a 44.196 e Ft. A 15 fő dolgoző 9 fő óvodai alkalmazott, (óvónő és
dajka) továbbá 5 fő konyhai dolgozó, illetőleg 1, fő a szocíá]_is étkeztetési
feladaton 1évő a]kalmazott. A gyermekétkeztetési fe]_adatok tarta]_mazzák a
koJ_légiumí, benntlakásos intézmény bevételeit, kiadásait is, melyhez az
állami normatíva biztosított. A Eérítési díj a szociális étkeztetés
Eekint,etében egységes, 400 Ft.

Fekete Jánosné polgármester: az ősz folyamán alkották meg rende]_etüket a
térítési díjakról, annak megfelelően folyamatosan biztosítják a
szolgáltatást, a havi 1,/]-2-ed rész bizEosított normatíva fedezi havonta a
kiadásokat. A szolgáJ_tatást
Magyarország KfL.

zökkenőmentesen biztosítja a SODEXO

Ttt emlÍtette lrr€§l hogy adott feladatra kapott normatíva csak a
meghatározott fe]-adathoz használható fel. ezt a jövőben fokozottan
figyeJ-emmel fogja kísérni. A könyvelő egy izben szóbe]_i figyelmeztetésben
részesÜlt, mert a kötött. kötelezó fe]-adathoz biztositott bevételből, a
kötelező feladat kiadásának teIjesítését egyéb más feladat kiadásának
te}jesítése megelőzte. Ez nem fordu]_hat e]_ő a továbbiakban. A biztositott
normatívát csak a trozzárendelt feladat teljesítéséhez lehet fe]_használni.

Dr. Molnár SánQgl__iejléqj_a térítésí díjak mértékét a testület felü]_
séges az is, rra a jövedelem, nyugdíj &-ában

kerül meghatározásra a Eérítésí díj mértéke, nem biztos, hogy több bevéte]_t
képeznek.

Hócza József képvise]_ő: az iparűzési adóbevéte1
ofdalon szerepJ_ő értékpapír fejlesztési tartalék,
összeg az önkormányzaL saját megtakarítása?

Farkas ]stván képviselő: a súIyadó helyben maradó
bevételeknélt

hogyan a]-aku]_? Az 5.
30.000.000 Ft, ez az

részéE ke1l érteni a

Kékediné Dósa Csi]la könvve]_ő: iparűzési adóként 4.000.000 Ft bevételle]_
1ehet számo]_ni, a gépjárműadó helyben maradó része került betervezésre.
Fe\ete Jánosné polgármester: a fejlesztési célú bevételeknéI szerepel az
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására .1rrye.t
összeg, járdaépítésre, a különbözeE az önkormányzat saját tartaléka.
Vetró Márta képvise]_ó: tehát a fejlesztési célú bevételi összeg, az
önkormányzat saját t,artaléka szabadon felhasználható.

Vá]-aszt kaPtak arral hogy az óvodában 15 fő alkalmazott van, ezen kívü1 az
Önkormányzati alkalmazottakról kér tájékoztatást, akík személyi juttatása a
költségvetésbe beépítésre került.

Kéke4iné DÓsa Csi]la könyve]_ő: a személyi juttatásokná] l! fő munkabéréve]_
Iniuk. 7 fő az önkormányzati jogalkotásná]_,

polgármester és a 6 fő képviselő, továbbá ezen kívü]- 4 fő az



önkormányzatnáI, a következők: Bejuska Csaba, Juhász Anta]-, Bozó Szilvia,
akinek alkalmazása az TKSZT működtetése szempontjából kötelező, valamint a
védőnő.

Vetró Márta képvisefő: azor: önkormányzati foglalkoztatottakat, akikre nem
kapnak állami normatívát, közfoglalkoztatotti jogviszonyba kel]- áthe}yezni.

A Tibolddaróci Közös Önkormányzatí Hivatalban ís több alkalmazott van, aki
közfoglalkoztatás keret,ein belül dolgozik.

Kérdése volt, hogy mit takar a működési forráshiány fedezetére beadható
támogatás, milyen célokra ]-ehet benyújtani az igényt.

További kérdésként merült fe1, hogy mi indokolta a tavalyihoz képest jóval
magasabb ös s zegű tervezést a szolgáItatási kiadásokná]_,
telepúlésüzemelLetési fe]-adatok és például áramdíjak, stb. Miként és milyen
összegű megtakaritás kefetkezett a napelemes rendszerek működtetése
kapcsán. Társu]-ási díjak tekintetében fe]-merülő éves kötelezettségek
kimutatását kérte. továbbá a fö]_dbérletből befo}yt bevételi összegek
kimutatását.

Egyéb szolgáJ_tatási dijak is nagyon jeJ_entős összeget tesznek ki.

Dr. Mofnár Sándoljsgyzrii a közfoglalkoztatottként alkalmazottak nem á]_ltak
öza1ka1mazottijogviszonybaTibo1ddarócon,tehát

nem át lettek helyezve, hanem jogviszonyuk közfoglalkoztatással jött létre,
megüresedett álláshelyekre 1ett,ek alkalmazva. A Könyvtári szolgáltatást,
Tibolddarócon a Ir. Rákóczí Ferenc Megyei Könlnrtár kihelyezett könyvtári
részlegében 1átják el.

Hócza József képvise]-ő: kérdése volt, hogy a közfoglalkozt,atás tekintetében
a szükséges források honnét lett,ek átcsoportosítva?

Fekete .Tánosné polgármester: kérte annak figyelembevételét és
kihangsÚlyozLa, hogy közszolgálat,i, vagy közalkalmazotti jogviszonybár álló
dolgozót (például 40 éves közalka]-mazotti jogviszony) nem tud áthelyezni
közfogJ-alkoztatási jogvíszonyba, erre nincs 1ehetősé9 a törvény keretein
belÜ1. Nem járhaLó út, hogy kózalka]-mazottat vagy akár köztisztvíselőt
áthelyez közfoglalkoztatotti jogviszonyba, ezE a törvény Eiltja.
A fejlesztésre efkülónített összeget fejlesztési célra kel1 fe}használníuk,
önerŐ, stb., természetesen rangsorolva a fejlesztések fontosságát, nem
javasolná annak elaprózását, működési cé]_ra történő felhasználását.

Egyéb szolgáltatási díjak, számlavezetés,
fefé és pénzíntézet feJ_é, ezen kiadások a
fe] .

A f e]_merü]_t kérdések tekintetében az
elnökének meg fog válaszolni.

kezelésí költségek, Államkincstár
működéshez kapcsolódóan merü]_nek

Ügyrendi- gazdasági bizot,tság

A közfogJ_alkoztatáshoz a
átcsoportosítani .

szocíális feladatró]_ 1ehetett pénzeszközt

Farkas Tstván képvise]-ő: közfoglal-koztatást érintő, jövőbeni jelentős
rzeLtinformációt,ezva1ójábanmi1yenkor1átokat

vet fel a foglalkoztatásban?

Dr. Molnár Sándor ieqvző; a közfogla]_koztatássa] kapcsolatosan jövőbeni
beépitendő kor]_átozás, hogy 5 évnél hosszabb
közf ogJ-alkoztatott.

időt,artamban nem 1ehet



Szabó Valéria képviselő: jelentős összeget tesznek ki a társutási díjak is,
a műszaki, építési társu]_ás kötelező az önkormányzat számára. A társu]_ási
dijat fizetni ke11, amikor pedig egy beruházásná]_ műszaki e]_]_enőrzést
vál}al a társulás alkalmazoLLja, akkor megbízási díjat kér. A számlavezeLő
pénzinEézetet is ]-ehetne váltani, aho1 kedvezőbb keze]_ési költségek me.]_"]_ett
vezetik a számlavezet,ést,, igy példáu1 a BORSOD Takarékhoz is áE lehetne a
szám]-avezet,ést tennÍ. A kamerarendszer, riasztók üzeme]_tetése kapcsán
milyen plusz szo}gáltatási díj merü]" fe1, ez a kiadás magánszemélyként nem
merül fel. Az ónkormányzat,nál miért szükséges? A földbérleEi díjakat is
felü]_ kel]_ vizsgální, meg kell emelni.

Fekete .Tánosné pofqármester: a műszakí építési társulás nem kötelező, de
szükség van rá, sok az olyan adminiszEratív tevékenység, aho]_ a speciális
szakért,efem igénybevételére van szüksé9, példáu1 pályázati projektek és
egyéb más esetekben is.

A szám]-avezetés t,ekintetében már több alkalommal megkereste az
önkormányzatokat a BORSOD Takarék, azonban kedvezőbb fe]_téte]_eket nem
tudnak bJ-ztosítani, isy nincs értelme a szám]_avezetésben történő
vált,oztatásnak .

A riasztórendszer összeköttetésben van a vagyonvédelmet ellátó TELMoN
szolgáltató rendszergazdával, s a rendőrséggel, éppen azérL, hogy a
riasztások, kü}önböző meghibásodások azonnal az érintetLhez tudjanak jutni.
Ísy egy műszaki meghibásodásró]_ is a legrövidebb időn be]_ü]_ tudnak
értesü]_ni, s d hibát javít,ani.

A fö]_dbérf ette]- kapcsoJ-atosan a jeqyző úrnak át fogj a adni a bér]_eti
szerződésekeL, s megkéri, hogy nézze át, milyen időpontta1 tudnak
módositást kezdeményezni, vagy ha úsy dönt a testüfet esetleg szerződést
bontani.

Dr. Molnár Sándor iegyző: a szerződést ismernie ke]_1, ahhoz, hogy tudjon
nyilatkozni, azonban már előre tájékoztatja a képviselő-testület,et, hogy a
szerződést egyolda]Úan nem lehet módosítani, az 2 fél- között jött létre.
A számlavezető pénzintézet váltásáva1 kapcsolatosan Tibo]_ddaróc Község
Önkormányzata is foglalkozott, azonban az OTP. me]_lett 1 jelentős érv van,
mégPedig, hogy a munkabérhitel szükségessége esetén rugalmasabb az
ügyint,ézés.

Farkas István képviselő: sajnos a földet nem művelik.

Fekete Jánosné polgármester: az önkormányzat tulajdonában lévő kü]_területi
ingatlanok művelése tekintetében kötelezettségük van, többször je]ezték az
elmÚlt Ídőkben az önkormányzat felé, hogy a műve]_ésj_ kötelezettségnek
eleget kell tenni, mert egyébkénE súlyos pénzbírsággal sújtják az
önkormányzatot.

Vetró Márt? képviselő: egyéb dologi kiadások megfogalmazás nagyon tág,pontosan milyen tét,eleket kell ideérteni? Továbbá az is érdekelné, noóy
Példáu1 a Pályázati önerő, isy pontosan a munkagép(traktor) vásárlásához
biztosítandó önerő ho]- kerü]- betervezésre, ho]- jelentkezik acivilszervezetek támogatása, és milyen összegben támogatt,ák a
Polgárőrséget.

Javaslatta]_ élt a képviselő-testület felé, - bár nem a napirendi ponthoz
kÖtődik - hogy a szociális ellátásokró]- szőLő rendeletüket módosítsák, atemet,ési segély jogosultsá9i feltételeinek szabályozása tekíntetében. Az
egy főre jutó jövede]emhatár 8-os mértékét javasolta megemelni.



Hócza József képviselő: saját hatáskörben adott települési természetbeni
támogatáson mit kell érteni? Továbbá kérdése lenne mé9, hogy a 11-. oldalon
szereplő, szociáfis gondoskodás, szociá]is étkeztetés feladatok jelentkező
személyi juttatás mit, t,akar pont,osan?

Kékediné Dósa Csifla könyvefő: egyéb dologi kiadás alatt:
riasztórendszerekkel kapcso]-atosa kiadások: munkavédelem, s minden más, ami
ide nincs felsorolva. A saját hatáskörben adott telepúlési támogatásnáI az
egyéb kiadásokat ke11 érteni, például Lűzifa kiszá1]-ításáva]- kapcsolaEos
költségek és egyebek. A szociális gondoskodás, étkeztetés feladaton Kurucz
Ágnes és Kis Mónika bére jelent,kezik.

Fekete .Tánosné polgármester: a maradványokat át lehet csoportosítani,
figyelemme1 ke11 kísérni a felhasználást a szociáfis feladaton. A
biztosított keretet felhasználják. A város- községgazdálkodási fe]-adatról
tudják támogatni a civilszervezeteket, de természetesen saját bevéte]_ből.

Szabó Valéria képvise]_ő: saját hatáskör alat,E mit ke11 érteni?

Fekete Jánosné polgármester: a települési támogatások megítélése a
képviselő-testület hat,áskörébe tartozik.

Vetró Márta képvise]_ő: javasolta, hogy a védőnői álláshelyre irjanak ki
pályázatot, hogy ne helyettesitéssef, hanem egy állandó, fiata1 védőnő
a]_kalmazásával történjen meg a feladatellátás.

A költségwetéshez kapcsolódóan kérdése, hogy a hiányként betervezett
összeg fedezete mi ]-esz?

Dr. Mo]-nár Sándor jegyző: törvény tiltja, hogy hiánnyal tervezzenek, a
működési forráshiány kerüf kimutatásra, melynek fedezetére a központi
költ,ségvetés a forrás, pályázat benyújtásával.

Fekete Jánosné polqármester: a védőnő GYED- állományban van. A GYED-GYES
ideje a]-att Dr. Nagy Jánosné nyugdíjas védőnő látja el a fe]_adatokat, a
fe]-adatellátás kifogásLalan. PályázaEot kiírni víszont, csak a GYES 1ejárt,a
után tudnak, amennyiben nem jön vissza a védőnő. Addig az e]_látást
maximá]-is elhivatottságga1 és szakmai hozzáérEésse1 biztosítja Dr. Nagy
Jánosné.

Továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Tibolddarócí Közös
Önkormányzati Hivatal felé jelentkező tartozás tekintetében Tibolddaróc
Közsé9 Önkormányzat,ának Polgármestere felé a tisztázandó kérdésekben
levelet küldött. A váLasz mé9 nem érkezett meg. Tisztázandó, hogy mi
indokolta hiány bet,ervezését 2oL6. évre vonatkozóan a sályí Kirendeltség
tekintetében. A közös önkormányzati hivatal működése tekintetében a Sályi
Kirendeltség mindig pozitív eredménnyel zárta a költségwetési évet 2oL3.
évtŐ1 kezdődően. 2014. évben megtakaritásuk vo}t, melyet Tibolddaróc
használt fel. Ennek elszámolása mé9 nem t,örtént meg, melyet természetesen
kérnek majd beszámítani. A tart,ozás fenná1]_ását nem kívánja vitatni, de
elszámolás tárgyát fogja képezní a 2oL4. éves megt,akarításuk beszámítása, s
a tartozás összege ezzel is módosu}ni fog

A Startmunka programmal kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy 2 x 15 főre tudtak igényt benyújtani a megadott határidőig 100 %-os
támogatássa]_ és + 2O 8-os dologi kiadások támogatásával.

Most folyamatban vannak a tárgyalások, egyeztetések abban, hogy ugyancsak
]-00 t-os bértámogaLássa1, és ha lehetséges 20 8-os dologi kiadás mellett
hány főt tudnak majd alkalmazní.

A 2011. évi köJ_tségvetést elfogadásra javasolta. a főösszegek tekintetében
vá]_tozás nem lesz, igy az előterjesztett rendelet véleménye szerint



elfogadható. Az etőterjesztés ke]-lóen megtárgya]-ásra kerü]-t. A véleménye
azonban Eovábbra is dz, hogy ki kell mondaniuk, hogy a gazdáIkodással
összefüggő nehézségeket, hiányt az éves szintű 10.000 e Ft-os nagyságrendű
képviseJ-ői tiszteletdij ak okozzák.

Szabó Va]_éria képviselő: visszautasitja, hogy a képviselőí tiszteletdijak
miatt keletkezne a gazdálkodás tekintetében a hiány, azt inkább a 6 fő
dolgozó személyi juttatása és járulékai okozzák, akikre állami normatívát
nem kapnak. Megjegyezte, hogy van olyan dolgozó közülük, aki munkanélküli
volt alkalmazása e]-őtt.

A 2011. évi költségvetés elfogadását jelen ü]ésen mé9 nem javasolta, Emődi
Sándor alpolgármester véleményét is szeretné ísmerni, aki jelen ülésen nem
volt jelen.

Vetró Márta képviseló is osztotta Szabó Va]_éria képviselő véleményét, s a
költségvetést, rende]_etet javasolta 30 napon be]_ü1 újra előterjeszteni
elfogadásra, addig pedig az Ügyrendi-Gazdasági Bizottsá9 még egyszer
tárgyalja meg, a bizottsági ülésig a felt,ett kérdésekre is választ kapnak.

Fekete Jánosné po]-gármester: a munkanélküli ellátásban részesü]-ők közü1
valamennyien közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak, nem közalkalmazotti
j ogwi s zonyban .

Bejelentette, hogy az önkormányzat 2Ol7. évi költségvetésének elfogadását
30 napon belüf megtárgyafják, azzal egyidejűJ_e9 kerü1 elfogadásra Sály
Község Önkormányzata adósságot ke.]_etkeztető ügyleteibő1 eredő fizetési
kötelezettsé9einek megállapítása határozattaI .

3. ) Indítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármester: a képvise]_ő-testület kézhez vette a
településfejlesztésse1 és telepü}ésrendezésse]_ összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályozásának módosítására vonatkozó e]_őterjesztést.

A képviselő-testü]-et az előterjesztést megtárgyalta, s 6 igen, O nem
szavazatta1, 0 tartózkodással a településfejlesztéssel és
településrendezésse1 összefüggő partnerségi egyeztetés számú határozatta1
elfogadott szabályait a határozat melIékletében fogIalt,aknak megfelelően
módosítj a.

Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8712017. (IT.13.) sz. határozata:

Tárgy:. a településfejIesztésseI és településrendezésse1
összefü99ő partnerségi egyeztetés szabáIyozásának
módosít,ása.

Sály Község ÖnkormányzaL Képviselő-testülete a
Partnerségi EgyezteEés 284/20!6. (XI.22.) határozattal
elfogadott, szabá]_yait a határozat mellékletében
foglaltaknak megfele]_ően módosítj a.

Határídő:

Fe]_elős:

közreműködik:

folyamatos

polgármester, jegyző

főépitész
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Fekete .Tánosné polgármester: mivel más
megköszönte a képviselők közreműködését és
berekesztette, kérve, hogy ülésüket zárt ülés

bejelenteni való nem volt,
a nyílt ülést 9,50 órakor

keretében folytassák.
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