
JEGYZOKONYV

Készült: Sály Község Önkormányzatának Képvise]_ő-testülete 201,7. január 26-
án 9,00 órai kezdette]- tartott ülésérőf,

Az ülés helye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Feket,e .Tánosné polgármester, Farkas 1stván, Farkas ZolLán,
Hőcza Jőzsef, Szabő Valéria és Vetró Márta képviselők.

Meghívottak: Dr. Molnár Sándor jegyző, Kovács János okfevefes épitészmérnök
t erve ző .

Fekete Jánosné pofgármester: Köszöntötte Dr. Molnár Sándor )eqyzőt, s a
képvíselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitotta.

Igazoltan távo]- van: Emődi Sándor alpolgármester.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jegyző.

Jegyzőkönyvhitefesítőknek:. H6cza ,Jőzsef és Farkas ZolLán képviselőt
kérte fel.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyalásra kerüfő javasolt
napirendet.

,rAvAsoLTNAPIREND

' 1. ) Az adósságkonszolidációban nem részesült te]_epülési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtott páIyázaL Sály,
Kossuth Lajos utca járda burkolat felújítási munkái tárgyában
aj ánlatkérés .

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) Tndítványok, javaslatok.

Efőadó: Feket,e Jánosné polgármester.

Feket,e Jánosné po]_9ármest,er: kérte a képvisefő-test,ü]_eteL, hogy fogadják
e1 a napirendi javaslatot, továbbá a jegyzőkönyvvezető,

1eqyzőkönyvhitelesítők személyére tett j avas]-atot.

A képvisefő-testüleL egyhangúlag elfogadta
a napirendet, val_amint a j eqyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesitők személyére tett javaslatot.



Elfogadásra került napirendí ponlok:

1. ) Az adósságkonszolidációban nem részesült tefepülési
önkormányzatok fejlesztéseinek t,ámogatására benyújtott pályázat Sály,
Kossuth Lajos utca járda burkolat fe]_újítási munkái tárgyában
aj ánlatkérés .

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) Tndítványok, j avaslatok.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármest,er

NAPIRENDTARGYAIASA:

1. ) Az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok f e j 1esztéseinek támogatására benyúj tot,t pályázat Sály,
Kossuth Lajos utca járda burko]_at fe]_újítási munkái tárgyában
aj ánlatkérés .

Előadó: Fekete .fánosné polgármest,er.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a testületet, hogy mielőtt a napirendi
pontok tárgyalásához kezdenének, határozat,t,a]_ döntsenek arró1, hogy
kívánnak-e konzorciumban pályázatot, benyújLani erőgépek, munkagépek
beszerzése tárgyában: a következő pályázati fe]_hívás szerint: a vidéki
térséqek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szoJ_9áltatásainak
fejlesztésére, külterü]-et,i helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése tárgyában. Konzorciumban történő pályázat esetén 1
MTZ tipusú munkagép beszerzésére nyilna lehetőség. A gesztor önkormányzat
Bükkábrány lenne, az önerő mértéke kb. 1.000 e Ft.

Szabó Valéria képviselő: támogatja
soknak tartj a.

A képviselő-t,estü]_et 6 igen, 0 nem
határozat,ot hozta:

a páIyázatot, de az önerő mértékét

szavazaLtal, 0 tartózkodással az alábbi

l/20L7 . (T.26.| sz. ha|uározaLa:,

TárgY: A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejleszt,ése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotj avításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése" jogcímre pályázat benyújtása.

Sály Község ÖnkormányzaL képviselő-t.estülete
megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Vidékfejlesztési



Program vP6-7 .2.a-7 .4.1_.2-t6. kódszámú, ,,A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, külterü]_eti helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotj avitásához, karbantarLásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése jogcímre kiírt pályázatra az
önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra a támogatási
igényét benyújtsa. Az önkormányzat vállalja, hogy a
pályázathoz az önerőt biztosítja.

A képvisefő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási igény benyúj tására

Felelős : Fekete .Tánosné polgármester.

Határidő: FoJ_yamatos.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a testületet, hogy döntsenek arró]_, hogy
a Kossuth Lajos utca járda felújítására vonatkozóan kitőf kérjenek
ajánlatot. A projekt összköltsége 1-9.920.585 Ft.

Kovács János építészmérnök: javaslata volt, hogy az ajánlatokban legyen fix
összeg megjelölve.

Szabó Vaféria képvisefő: az lenne a 1ényeg, hogy adott összeqbőI minéf
többet tudjanak kihozni, tehát minél olcsóbban kerüljön elvégzésre a munka

F'arkas Tstván képvisefő: véleménye ís az volt, hogy az legyen a cél, hogy
az adott keretösszegből minéf többet tudjanak megvalósitani.

iVetró Márta képvisefő: az előző járdafelújításoknál is gond, hogy nincs a
garanciális kötelezettsé9 betartatva, erre oda ke11 figyelni.

Dr. Mofnár Sándor jeqyző: a vé]_emények szerint ú9y tűnik, hogy akkor nem
kellene szerepeltetni a mennyisé9eL az árajánlatban?

Szabó Valéria képvisefő: javasolta, hogy hason]_óan járjanak el, mint az
Óvodai kapacltásbővités megvalósitása tárgyában bekért ajánlatoknál.

Fekete Jánosné polgármester: kért,e annak figyelembevéte]_ét,, hogy a bruttó
19.92a.585 Ft összegből még biztositani keff a műszaki elfenőr költségét
is, megközelítőleg 200.000 Ft-ot.

Szabó Valéria képviselő: magasnak tartja a műszaki eflenőri tevékenyséq
díj át .

A képvisefŐ-testület egyhangú véleménye volt, hogy a Kossuth Lajos utcai
járdaszakaszok felúj ításához árazat]_an költségvetés szerint kerüljenek
bekérésre az árajánlatok, s ú9y, hogy a biztosított keretösszegből
mennyiségileg miné1 többet tudjanak megwalósítani. Az árajánfatokat anna
kiküldését követő 15 napon be]_ül kérik beadni.

A képviselő-testü]-et, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 t,artózkodássa1 az afábbi
határozat,ot hozta:



2/20L7. (T.26.| sz. }ra:uározaEa:

Tárgy : Az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása címén, 3]_1 888 azonosító számon
nyilvántartott t,ámogatási kére]_em szerint,i projekt
megvalósulásához árajánlatok bekérése.

A képviselő-t,estü]_et a Sály, Kossuth Lajos utcai
járda egy szakaszának felújítása tárgyában a
következő kivitelezőket keresi meg árajánlattétel
célj ából :

1. Bodnár Lászlő egyéni vá]_la]_koző 3425 Sály,
Tavasz u. 35/a.

2. LONDTNER BAU Epítőipari és Kereskedefmi Kft.

3425 SáLy, Rózsavári u. 30/b.

3. Csendlak Kft.

3425 SáIy, Kossuth L. u. 22/a.

Az ajánlatokat, a megkü}dött, árazaLlan költségvetés
szerint kéri beadni a testület, a kikü]_dést követő
15. napon belül.

A képvise]_ő-testú]et felkérte a polgármestert, hogy
az áraján]_atkérése t,árgyában járjon el.

A beérkezett aján]_atokat a képvisefő-t,estület
tárgyalja meg.

Fefe]_ős: Feket,e Jánosné polgármester.

Határidő: Folyamatos.

2.) Tndítványok, javaslatok.

E]_őadó: Fekete,jánosné polgármester.

Tibofddaróci Közös Önkormányzati Hivatal működésével fefmerült tartozás

Fekete Jánosné polgármester: a képviselő-t,estület elé terjesztette
Tibolddaróc Község Polgármesterének levelét, amelyben fe]_kérte az
önkormányzalot a 2016. évi működésí kiadások kapcsán keletkező tartozásának
kiegyenlítésére .

A Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal tartozásával kapcsolatosan
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy továbbí egyeztetés, tárgyalás
szükséges Tibolddaróc község polgármesteréve]-.



Hócza József képviselő: a felmerült tartozás kapcsán a vé]_eménye az, hogy
hívják meg Polgármester Urat, ha1lgassák meg.

Fekete .Tánosné polgármester: kérte, hoqy bizza meg a testület, hogy efső
lépéseket tegye meg az e]_számofás egyeztetésében, majd ennek eredményéről
tájékoztatni fogja a testületeE. Az összeg vitatható. Amennyiben
Tibolddaróc a 2016. évi gazdálkodás kapcsán követelésse1 é1 Sály felé,
akkor a 2Ot4. évi gazdálkodás során felmerült Sály-i megtakarítást is kérni
fogja, elszámo]-ás tárgyává tenni. 201,4. évben Sály nem használta fe1 az
adott normatívát, a megtakarítás Tibolddaróc álta]- kerü]-t fe]-használásra.
Mindenféleképpen tiszEázandó kérdések vannak az elszámolás véglegesítése
e ] őtT-

Dr. Molnár Sándor jegyző: valószínúleg az efszámofási kérdésekben közös
nevezőre tudnak jutni, egyeztetni kel]-.

Hócza József képvisefő: 2017
a hivatal tekintetében is.

évben takarékos gazdálkodásra kel]_ törekedni

Vetró Márta képvisefő: kérdése volt,
keletkezett a közös hivatalnál Sálynak?

hogy 201,4, évben mennyi maradványa

Dr. Mofnár Sá.dg!__j€gyé. j elenleg
em]_ékezete szerint 2.000 e Ft fefet,t,i

Fekete Jánosné po]_gármester: tájékoztatást kaptak 20L4. évben arról, hogy
2Ol4. éves gazdálkodás tekintetében november 30-áig, a Sályt megillető
24.949.230 Ft összegből felhasznáfásra került 20 .463 .936 Ft. A 2ol4.
decemberi béreket, dologi kiadásokat ]_eszámolva 2. OOo e Ft, feletti
összegge1 számo]_nak maradványként,, de ezt Lísztázni fogják.

GORD]US 91 Kft. szerződésmódosítási ajánlata

Fekete Jánosné polgármester: a testü]-et elé Lerjesztette a Gordius 91 Kft.
szerződésmódosításra vonatkoző aján]_at,át, melyben kezdeményezik a vá]_]_alási
díj 10 8-ka]_ történő eme]_ését. Az eddiqi 30.00O Ft + ÁFA/hó helyett kérték
33.000 Ft + ÁFA/hó összegre módosítani a szerződésben foqlalt munka- és
tűzvédelmi feladatok eflátásáért fizetendő vá]_]_a]_ási díjat.

Szabó Valéria képviselő: pontosan
magasnak tartja a váflalási díjat.

milyen feladatot látnak €f, nagyon

pontos összeggel nem tud szolgálni,
lehetett a megtakarítás.

Fekete ,Jánosné pol9ármester: a törvényben
elkészítése, felülvizsgálata, munka- és
képviselő-testüfet megbizásából érdekfődik
hogy ki- és milyen vállalási díjért végzi ezt

efőírt különböző szabályzatok
tűzvéde]_mi tevékenység. A

a környező önkormányzatokná1,
a tevékenységet.

nem kellene havi átalánydíjatVetró Márta képvisefő: a véleménye szerint
fizetni, hanem az elvégzett munka ellenében járő dilazásL

Je}ezte továbbá, hogy a régi kőbányánál om.]_ásveszély vanI fokozottan
balesetveszélyes, kérte, hogy a megfelelő szervek részére
katasztrófavédelmi szerv - ezL hivatalbó1 jeJ_ezzék.



A képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, azonban a vállalási díjat
magasnak tartotta, a szerződésmódosításhoz nem járult hozzá, melyrő1 4

igen, O nem szavazaLLal, 2 tartőzkodássaf az alábbi határozatot hozta:

3/2oL7. |I .26.| sz. }.aEáíozaLa:.

Tárgy: Gordius 91 Kft-vel kötött szerződésmódositás

A képviselő-testü]_et a polgármester
e}őterjesztésében meqtárqyalta a Gordius 9l Kft-vel
kötött szerződésmódosításra vonatkoző javaslatot.

A képviselő-Eestület nem járu1 nozzá a munka- és
tűzvédelmi feladatok effátásáért fizetendő
vállalási díj 1"0 ts-os mértékű módosításához. A
munka havi vá]_lalási díját az eredet,ileg megkötött
szerződ,és szerint ís magasnak talá]_ták.

A képvise]_ő-testület megbízta a polgármestert, hogy
próbáljon meg a munka- és tűzvéde]_mi tevékenysé9
elvégzése érdekében lépéseket tenni, o]_yan
szakemberrel, vá]-]-alkozóvaf szerződní, aki a
jelenlegi ajánlatná] a]_acsonyabb válfalási díjért
végzi el a feladatokat.

Fe]_elős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: FolyamaLos.

Együttműködési megállapodás módosítása:

A képviselő-testület az együttműködési megállapodás módosítását 6 igen, O

nem szavazatt,al, 0 tartózkodássa]_ jóváhagyta.

4/2OL7 . (l .26.| sz. hai.ározaEa:

Tárgy: Együttműködési megállapodás módosítása

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-test,ülete a
polgármester e]_őterjesztésében megtárgyalta Sály
Közsé9 Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megköt,ött
együttműködési megállapodás módositását.

Az együttműködési megállapodást Sály Község
Önkormányzatának Képvi selő-testü]_ete
20/20]_5. (T.19.) sz. hat,ározatával fogad_t,a e1 .

Az együttműködési megállapodást minden év január
31 . napj áí9 f elül ke]_]_ vizsgálni .

A 2014. december 1. napjátót hatályos
együttműködési megállapodás módosítására kerüf sor
az alábbi kiegészítéssel:



Az együttműködési megállapod,ás 2. pontjában
foglalt: az együttműködési lehetőségek terü-]-etei ésformái kiegészítésre kerü]_ a következő bekezdésse]_:

A 1eqyző, vagy annak - a jegyzővel azonos
képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja ahelyi önkormányzat megbí zásáből és képviseletében
részL vesz a nemzetiségi önkormányzat testü]_eti
ü]_ésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észle]_.

ejelentette, hogy aszervizelése tekintetében árajánlatokat fog kérni.
Bérleti szerződés megszüntetése

Bencsikné Máté valéria kereskedő bejelentette, hogy kereskedefmitevékenYségét megszÜntette. A kereskede]mi egység e.Iőtt kiépített efőtetőután fizetett havi 1.0oo Ft,-ot, kérte annak tudomásuf vételét, hogy at,ovábbiakban a terÜ]-etet nem kívánja használni, a bérleti díj fizetés aló]mentesítsék _

Kérte a tesLü]_ettő.]_ ennek tudomásuf véte]_ét.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásu]- vette.
Bejelentette továbbá. hogy Dr. Barsi Ernő hagyatékát képező ingatlantulajdonjogával kapcso]-atosan bízzák fr€9, hogy járjon el. Megkeresi azörökösöket, hogy 1e kívánnak-e mondani az ingatlan tulajdonjogáró1, hogy azönkormányzat az ingatlant tudja karbantartani, megfelelőképpen
::i:]::::iii,. . 

Mindenképpen megpróbál egyezséget kísérelni aLurd]uoJlOSoKKa-L. Ennek eredményérő1 tájékoztatni fogja a képviselő-testület,et .

térfiqyelő kamerák

Fekgle . Jánosné pofgármester: mivel másmegköszönte a képvísé]ők közreműködését ésberekesztette, kérve, hogy ülésüket zárt ü]_és

K.m. f .

1eqyző

hnUr^V-UO
Farkas Zo]_tán

bejelenteni való nem volt,
a nyílt ülést 9,40 órakor

keretében folytassák.

fu"

f-öt. HSEI §)\wT,

j e gyzőkönyvhite1 e s ít ők


