
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sály Község önkormányzatának Képviseló-testülete 2018. február 14-
én 09,00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helyel Sály Közsé9 ÖnkormányzaLának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas ZoLLán, Hőcza József, Szabó Valéria és Vet,ró Márta
képviselők.

Meghívott,ak: Dr. Molnár Sándor 1eqyző.

Fekete Jánosné po]_gármester: köszöntötte a képviselő-testÜlet tagjait,
mégállapította, hogy ülésük haLározatképes. Kü]-ön tiszte]-ett,el köszöntÖtte
Dr. Mofnár Sándor Jegyző Urat és a Sályi Gárdonyi Géza Általános 1sko]_a
IgazgatőjáL, Horváth István Urat.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jegyző.

Jegyzőkönyvhitelesitőknek: Emődi Sándor alpolgármesterL és HŐcza JÓzsef
képviselőt kérte fe]_.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyafásra kerülő javasolt
napirendet.

JAVASOLrNAPIREND

1.) Jefentés a }ejárt határidejú testü]-eti határozatok
végrehaj tásáró1 .

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

. 2.) 2018. évi működési fejlesztési célú terv megtárgyalása,
' jóváhagyása.

3. ) Tndítványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármesterl kérte a képviselő-testü]-etet, hogy fogadják
el a napirendi javaslatot, )eqyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslatot.

A képvisefő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, va]-amint a )egyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők szeméJ-yére tett javasfatot.

Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) Jefentés a lejárt határidelű testületi határozatok
végrehaj tásáró1 .

Efőadó: Fekete .Tánosné polgármester.



2.) 2OI8. évi működési fejfesztési céfú terv megtárgya}ása,
j óváhagyása .

Efőadó: Dr. Mofnár Sándor jeqyző

3. ) Indítványok, javaslatok.

Vetró Márta képviselő: kérte, hogy a napirendi pontok tárgyalása e]-Őtt a

|eqyző úr az áftala átadott hivatalos levelet szíveskedjen a testúfetnek
fe1o1vasni, ugyanis o1yan információkat hiresztelnek, miszerint Ó az

Élelmiszerlavina program lebonyolítása során 8. OOO e Ft juttatásban
részesü1. Ennek megcáfolása tekintetében kérte, hallgassa meg., a testÜlet a

1egyző úr tolmácsolásában a hivatalos levelet, mely bizonyiLja, hogy anyagi
eflenszolgáltatás nélkü]- segítette ezE a tevékenységet.

Dr. Mofnár Sándor jeg]zző: hangosan felofvasta a Magyar Éle}miszerbank
trgyesület képvise}etében Szabő Szifvia ügyvezető igazgatő á]-ta]- , 2O1,"l .

szeptember 20-án kelt leve]_ében leírtakat, mely szerint 201,4., 2015. évben
a Magyar Éle]_miszerbank Egyesület és Szindzsenta Kft. Élelmiszer]-avina-
programja során munkájukat önkéntesen végezték, anyagi elfenszolgáItatásban
nem részesültek, természetbeni és egyéb juttatást nem kaptak. Az
eset}egesen felmerült költséqek, vetőmagvak s záf ]_itásának
üzemanyagköltsége, 1ocsolóeszközök beszerzése, szántás, boronálás, tefefon
és postázási költségek saját maguk fizették.

Fekete Jánosné polgármester: kérte a képvise]_ő-testúletet, hogy mielőbb a

napirendi pontok t.árgyalására térnek, ha1lgassák meg az Űjonnan kinevezett
iskola igazgatót, Horváth István Urat, mutatkozzon be a testÜ]-etnek,
röviden ismertesse az intézmény vezetésére vonatkozá elképze]_éseit.

A képviselő-testület
iskola igazgatót.

A képviselő-testüfet
Horváth fstván isko]-a

kérése volt, hogy személyesen is megismerhessék az ú,7

a javaslatta], üdvözölte a megj elent

Horváth Tstván iskofa igazgató: tájékoztatta a képvise]_ő-testületet, hogy
Miskolcról érkezett, jelenleg mindennap ingázik a }akóhelye és az iskolaí
intézmény között. Előző életútjáró1 röviden elmondta, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbizásábó1 orszá9os kiterjesztésű munkakörben
közoktatás-szervezőként dolqozott az Egyházi- Nemzetiségi Főosztályon,
páLyázaLok előkészitésében is közreműködött, koordinálta ezL a terü]-etet.
A közvetlen pedagógiai múltja J-5 éves. Középiskolai t,anárként, dolgozott,
Ezen kívül a Miskolci Egyetemen is óraadó tanár volL, Szociológia,
antropológia tanszéken, felnőttképzésben keretében is dolgozott.

Családi állapota nős, jelenleg 2. gyermeküket várják, s ezen megfontolásból
nem költöztek eddig a feJ-aján]-ott szol9álati 1akásba, hiszen jelenlegi
lakóhelyükön az egészségügyi alape]-látást közvet]-enül igénybe tudják venni,
í9y a családja orvosi elfátása érdekében jobbnak látta, ha nem költöznek ki
Miskolcró]_.

Az intézményvezetői pályázatot év közben írták ki, mely véleménye szeri_nt
sem volt szerencsés. Tervük volt, hogy Korán Katalin igazgpLt,ót 4o éves

egyetértett
igazgaLőL.



pedagógiai munkáját nagyra értékelve a tanév befejeztével búcsúztatják e1.
Azonban erre nem vo]-t lehetőség.

Jelenleg Korán Kata]_in volt igazgaLó }ett a helyetLese, továbbá Sály Rita
az elLalános igazgató helyettes.

10 aktív pedagógussal 1átják el az oktatási-nevelési feladatokat. Állandó
pedagógushiánnyal küzdenek.

céljai között szerepe1 az lnLézmény nyitottabbá tétele, a pedagógiai munkát

segitők képzése, iskolai szociális munkások alkalmazása, akik helyi
i Ilecékessé9űek

Fontos célkitűzése az intézményi imázs javitása, a kompetencia fe]-mérések
ért,ékelésénél az intézmény nagy le van maradva.

úsy látja, hogy szükséges a jelzőrendszer tagjaival a munkakapcsolat
megerősítése, fontos a szülők szemlé]-etformálása, arrŐI vató megqyőzése,
hoqy együtt keff működniük a tanu]_ók minél eredményesebb oktatása-nevelése
érdekében az oktatási intézménnye1.

Tanulók magatartásának javítása, külső pedagógusok bevonása. Helyi
szereplőkkel való szorosabb együttműködés.

Az elképzeléseí megvalósíLásához kellő erőt és energiát érez maqában. A
tanév hátralévő részében célja a zavartalan intézményi működtetés
biztositása, a tanév zökkenőmentes befejezése. A köveLkező tanévtőf pedig
a tervezett int,ézkedésekeE kívánja megvalósítani, amelyhez várja a helyi
szereplők támogatását, így az önkormányzat képviselő-testületének
.támogatását is.

Fekete Jánosné polgármester: megköszönte az igazgató Úr bemutatkozásáL,
kivánla, hogy jogszerűen, szabályosan irányítsa, működtesse az oktatási
intézményt. Az elképzelései megvalósit,ásához az önkormányzat képviselő-
testülete minden segítséget meg fog adni.

Szabó Valéria képvise]_ő: kérdést íntézett az igazgatő úrhoz, mégpedig arra
vonatkozóan, hogy mi a vé]-eménye a tanulókról, gyermekekről?

Horváth rstván igazgaLőz ta]-á]-kozott ilyen gyermekanyaggal a
középiskolában is, akik hasonló hiányosságokka1 érkeztek az általános
iskolákból, számára ez nem jelent problémát.

Ezek a hiányosságok egyrészt abból erednek, hogy állandó pedagógus hiánnyal
küzd az intézmény, nincs kido19ozva szakszerű rendszer e hiányosságok
megszúntetésére, továbbá szüksé9es a tanulók magatartásának a javítása,
formálása. A pedagógusok bevonásával tanulmányi eredmények javításán kell
dolgozni, hoqy a meglévő hiányosságokat minimálisra csökkentsék.

vetró tqárta képvisefő: szolgálati lakás igénylése esetén rende]_kezésre á11
megfelelő lakás az iqazgató úr számára?

Fekete Jánosné polgármester: a szoJ-gálati ]_akás felúj ítást nyert,
beköltözhető állapotban van, igény esetén azonnai beköftözhető.



Megköszönte igazgató úr bemutatkozását,
megvalósításához.

Fekete Jánosné po]gármester:
napirendi pontok tárgyalására.

s sok sikert kívánt a célkitűzések

kérte testületet,, hogy térjenek áL

Napirend tárgyalása

1.) Jefentés a lejárt határidejű testü]_eti határozatok
vé9rehaj tásáró1 .

Efőadó: Feket,e Jánosné polgármesLer.

Fekete Jánosné po]-gármester: a jelentést a
kérte, amennyiben kérdésük nincs fogadják ef
határozatokról szőló jelentést.

Emődi Sándor afpo]_gármester: a bérlet,i díjak
haszonbérlő irta afá a szerződés módositását.
bérlő bérleti di]át rendezte-e 2OI7. december
lehetőség a bérleti szerződés fe]_mondására?

képviselők írásosan megkapták,
a 1ejárt határidejű testü]_eti

t,ekintetében csak az egyik
A másik haszonbérlő nem. Ez a
31-i9? Ha nem akkor fenná]_l a

Fekete ,Jánosné polgármester: a képvise]_ő-testüfet döntéséről szőIő
értesítést a haszonbérlő átvette, csakúgy, mint a bér]_eti szerződés
módosítását aláírására. A szerződ,ést azonban nem küldte v.issza aláirva.
201'7. évi efmaradt, bérleti díj fizetési kótelezettségére felszólítják,
amenny.iben nem teljesíti az elmaradt bér]_etj_ díjat, a képviselő-testület
megfontolhatj a a bérfeti szerződés felmondását.

A kéPviselŐ-testü]_et a lejárt határidejű testü]_eti_ határozatok
végrehajt,ásárÓl szőló jelentést 7 igen, 0 nem szavazatta1, 0 tartózkodással
elfogadta:

SáIy Község Önkormányzata KépviseJ-ő-testületének

4L1/2OL8. (II.14. ) sz. határozata

Tárgy,- Jefentés a 1ejárt határidejű testüfeti határozatok

végrehaj tásáró1 .

A jelentést a képvise]_ő-testület elfogadt,a

2,) 2018. évi működési fej]-esztési cé]-ú terv megtárgyalása,
j óváhagyása .

E]_őadó: Dr. Molnár Sándor jeqyző

Fekete,.Tánosné polgármest,er:
kérte a 201B. évi költségvetés

Dr . Mo Inár Sándor j egyző : a
vált,ozott,, a források hason]_óak

az írásos anyagot a képviselők megkapták,
tervezet,ének megtárgyalását, jóváhagyását.

2ot8. évi költségvetés számottevően nem
az előző évihez.



Hócza József képviselő: ELMŰ-ÉMÁSZ

várható közviJ-áqítási dij az abban
2o1"B. évben?

tájékoztató levelét megkapták. A
foglaltaknak megfelelően foq a]-akulni

Vetró Márta képviselő: meqkapták az ELMŰ-ÉUÁSZ taiékoztatójáE, mely szerint
2018. január 1-jétő] érvényes közvilágítási díj ,l 40 e Ft. Ezen a

költséghelyen megtakarított összegből 1ehet a kóbor ebek befogására
elkúlöníteni, hiszen maradvány fog keletkezní.

Szabó Valéria képvise]_ő: javasolta, hogy a kóbor ebek befogására most a

költségvetés tárgyalásakor kü}önítsenek ef forrást. Ez kerÚljÖn
meghatározásra. Ez fontos, ha]_asztást nem tűrő fetadat. Az előterjesztés 8.

oldafán példáu1 a saját hatáskörben adoEt természeEbeni ellátásra tervezett
1 . 60O e Ft keretből biztosítsanak forrást a kóbor ebek befogására. A

településen éIő embereket rá kell kényszeriteni, hogy betartsák az

együttélés szabályaít, hogy ingaElanaíkat és a hozzátarLozó területeket
tartsák rendben, az ebeket ne hagyják szabadon kóborolni. Rendet kel1
tenni.

Előterlesztette a Sályért Egyesület kérelmét, melyben működésükhöz kérnek
önkormányzati támogatást. Javasolta, hogy támogassa az egyesület működését
az önkormányzaL, az előző évben sem kaptak támogatásL az önkormányzattóf. A
kufturális fefadatokra kapott összegből kellene legalább 100 e Ft-ot
elkülöníteni az egyesület támogatására.

Fekete Jánosné polgármester: mint ahogyan az a testü]_et e]_Őtt már ismeretes
kihangsúlyozla, hoqy a normativ támoqatások a múködés területén kötelező
fefadatok ellátását szolgálják. Köte]_ező fe]-adatokra biztositott normativát
qsak a kapott fefadatara használhatják fel. Önként vállatt feladatra meg

]iell teremteni a szükséges forrást, illetőleg meg ke]-]_ határozni, hogy
honnét kívánj ák ezL a forrást bíztosítani.

Vetró Márta képviselő: ragaszkodott ahhoz, hogy kerÜljön beLervezésre a
2018. évi költségvetésben a kóbor ebek befogásáboz szükséges pénz összeg,
ez kötelező feladata az önkormányzatnak. Errő]- most döntsenek.

Továbbá javasolta mé9 betervezni a Polgárőregyesület és civifszervezetek
támogatását is.

Dr. Molnár Sándor jeqyző: a kóbor ebek befogására érthető, hogy forrásokat
akarnak efkülöniteni, de fátva a 2018. évi működési költségvetést, de az
említett 1.0OO e Ft összeget erre a célra jelentős összegnek tartja.

Fekete Jánosné polgármester: a Polgárőregyesület számára az autók
üzemeltetéséhez nyújtottak segítséget. Ebben az évben 400 e Ft támogatást
kapott az egyesület a Belúgyminisztériumtól, mely összeggel e]- ke]-1
számolniuk.

A kulturális feladatokra biztosított normatívábót kel1 biztosítani a
bérkiadásokat, integrált közösségi szol9áJ_tató tér működésével kapcsolatos
egyéb kiadásokat is.

A településüzemeltetési feladatokra kapott normativa is kötött, s előre nem
várt kiadásokra is kell számítani, utal íLL az elmúlt évben a,2 szolgálati



1akásná1 szükséges karbantartási munkák nem várt kiadásaira is, mely több

mint 1.0OO e Ft-ot tett ki,

AzideiévbenfolyamatosanfogjaLájékoztatniatestüfetet,hogya
településüzemeltetés feladatnál mennyí a mé9 felhaszná]_ható, rendelkezésre

álróÖsSZeq/hiszencsakerrőlahelyrőlésasajátbevételekbő}fehetaz
önként vállalt feladatokat finanszírozni. A képviselői tiszteletdijak is

eze}r költséghelyekről vannak biztositva. Ha elfogy a keret, nem tudnak

továbbí kifizetéseket eszközölni,

a kiküldött anyagot áttanulmányozva úgy tűnik,

hogy tudnak támogatást
j elentkező megtakaritás)

biztosítaní a Sályért Egyesületnek,,(Energiaáraknáf
legalább ]-O0-15O e Ft támogatást javasolt

Dr.Mo].nárSándorjegyző:javasolLa,hogyszerepeljenaképviselők
kérésének megfeletően a jegyzőkönyvben, hogy kóbor ebek befogására legalább

évi z alka]ommal számolva anyagi fedezeEet biztosít a LesEület a 20]_8, évi

költségvetésébőI, továbbá a Sályért Eqyesület a lehetőségekhez képest 100_

15o e Ft önkormányzati támogatást kapjon 2018, évben,

A képviselő_testület a 2Ol8. évi költségvetésébő1 1egalább 2 alkalommal

biztosítja a kóbor ebek befogásához szükséges anyagi fedezetet, továbbá a

Sályért Egyesületet lehetőségeihez mérten, 1O0_15o e Ft_tal támogatja a

201B-as évben.

Hócza József képvisefő: az előterjesztés 1]-

fe]_adaLokon oszlik meg a 6 fő munkabére?

Kékediné Dósa Csí]la kónyvefő: igen, az ott szereplő 4 féle étkeztetésen,
1sy 

^" 
ő"odai, iskolai, munkahelyi és szünidei étkeztetésen,

Vetró Márta képvise}ő: kérdésként vetett,e fe1, hogy hiányt nem terveztek,
azonban a rendefeten 15.668 e Ft hiányként szereplő összeg mibőJ- adódik?

Kékediné Dósa CsilIa könyve]_ő: aZ értékpapirba befektetett ósszeqről Van

sző, látható, hogy az nem múködési, hanem felhalmozási célú,

A képviselő_testület egyhangú véleménye volL. hogy kerüljön rögziLésre a

jegyzőkönyvben,hogy2O18.évbenaszükségesmértékben,de}egalább2
alkalommal biztosítsanak fedezetet a kóbor ebek összegyűjtésére, továbbá

lehetőségeikhez képest anyagi támogatást biztosítanak a sályért Egyesület
számára,1O0-15O e Ft összegben.

A képviselő-testület SáJ_y Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteibő1 eredő fizetési köte]_ezettségeinek me9állapitása tárgyában'l
igen, O nem szavazaLLal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Sály Község Önkorrnányzata Képviselő-testüIetének

4L2/2Oí8. (II.14. ) sz. határozata

Tárgy; az önkormányzat adósságot ke]_etkeztetó ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megáJ-lapítésára,

oldalán szereplő étkeztetési



Sály Kőzséq önkormányzata Képviselő-testülete a saját
bevétefei összegét, va]_amint az adósságot kefetkeztető
ügyleteibő1 eredő fizetési köteIezettségeinek három évre
várható összegéE a melfékelt táblázatban bemutaEottak
szerint (1.mellék]-et) változatlan formában jóváha]yja.

A képviseló-testület ezt követően döntött arrÓ]-, 7 igen, 0 nem szavazattal,
O tartózkodássa1, hoqy elfogadja az önkormányzat 2018. évi költségvetésérŐ1
szőlő rendeletét.

Sály Kó z sé9 Önkorrn ány zaHa Képvi set ő - tes tületének

2/2018. (II.14. ) önkorrnányzati rende].ete:

Az önkormáayzat 20]-B. évi kö]_tségvetéséről.

A rendefetet a képviselő-testület 7 lgen, O

nem szavazaLLal, 0 tartózkodással elfogadta.

(A rendefet a jegyzőkönyv me]-]-ékletét képezi. )

3. ) Indítványok, javaslatok.

a.) NHSZ Tisza Nonprofit Kft-ben.]-évő üzletrészről döntés

Fekete Jánosné polgármester: a képviselő-testület elé terjesztette
döntésre, az NHSZ Tisza Nonprofit KfL-ben lévő üzfetrészrőL való döntést.

á képviselő-testüfet az előterjesztést megtárgya]-ta és 7 igen, O nem
szavazaLLal , 0 tart,ózkodássa1 az alábbi hat,ározatot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

413l2018, (II.14.) sz. határozata

Tárgy: NHsz Tisza Nonprofit Kft-ben févő üzletérszrőI
való döntés

A képviselő-testület akként dönt,, hogy értékesít,eni
kívánja az NHSZ Tisza Nonprofít Kft.-ben a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyeí települések közös tu}ajdonában állő,
mindösszesen 500.000, - Ft névértékű üz]_etrészben meglévő,
20 00OFt névértékű üzletrészhányadot névértéken, és
felhatalmazza a polgármestert a megismert tartalmú
izleLrészhányad-átruházási szerződés aláírására.

A képvise]_ő-testület akként dönt, hogy az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft. -ben a Borsod-Abaúj -Zemplén megyei
települések közös tulajdonában á]-]-ó, míndösszesen
5O0.00O,- E"t névértékű üz]_etrész további önkormányzatok
tulajdonában Iévő, ugyancsak átruházni kivánt



üzletrészhányadok vonatkozásában efővásárlási jogával nem

kíván élni.

Fetefős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: azonna1.

b.) Fekete .]ánosé polgármester 2018. évi szabadságának Ütemezése

Fekete Jánosné polgármester: a képviselő-testüleL elé terjesztette 2018.

évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyását.

A képviselő-testüfet az előterjesztett szabadságoláÉi Ütemtervet,
jóváhagyólag tud.omásul vette, s 7 ígen, 0 nem szavazattal, 0 Lartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének

4l4/20t8. (íT.L4.) sz. baEározaEa

Tárgyz Fekete Jánosné polgármester 20]-8. évi
szabadságának ütemezése .

SáIy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

közszoLqálati tisztvisetőkről szóIó 207I. évi CXCTX.
törvény 225/C. § Q) bekezdése alapján Fekete
,Jánosné polgármester 2018. évi 39 munkanap
szabadságának ütemezését a me]-1ékleLben foglaltak
szerint jóváhagyja. A Képvise]_ő-testület utas.ítja a
Polgármestert és a JegyzőL az ezzel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtéLeLére.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester és

Dr. Mo]-nár Sándor 1egyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

c.) Rendelet az avar- és kerti hu]_]_adék égetéséről, va]_amint
háztartási tevékenyséqqel okozott 1é9szennyezésrő1

Fekete Jánosné polgármester: a jeqyző úr elkészítette a rendefet-
tervezetet, melyet a képviselők megkapLak. Kérte a tervezet megvitatását,
majd a rendeleL elfogadását.

Vetró Márta képvisefő: a rendefet elfogadását ú9y javasolta, ha hétfő-kedd
napokon ti]_tásra kerül az avar- és kerti hulladék égetése.

A képviselő-testület a rende]-et-tervezetét áttanulmányQzval 5 igen, 2 nem

szavazatta]-, a tarLőzkodássa1 elfogadták az avar- és kerti hulladék
égetésérő1, vafamint a háztartási tevékenységge1 okozott légszennyezésről
szóló rendeletet.



SáIy Község Önkornányzata Képviseló-testületének

3/2018. (II. 15. ) önkornányzati rendelete:

az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a

háztartási tevékenységge1 okozott 1é9szennyezésrőI-

(A rendelet a jegyzőkönyv meffékletét képezi)

d. ) Együttműködési megállapodás felüfvizsgálata

Fekete Jánosné polgármester: a képvise]_ő-testület e]-é terjesztette Sály
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzai-ával kötött égyüttműködési
megállapodást fefüfvizsgáJ_atra. Az együttműködési megállapodást a

képviselő-tesLület 7 igen, O nem szavazaLtal, 0 tartózkodással
váftozatlanul jóváhagyta, melyrő1 az alábbi határozatot hozt,a:

Sály Község Önkorrnányzata Képviselő-testületének

4t5/2OL8. |íl.L4.| sz. haEározataz

Tárgyz Együttműködési megállapodás módositása

Sály Község önkormányzatának Képvise]-ő-testüleLe a
polgármester e]_őterjesztésében megtárgyalta Sály Közsé9
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára vonatoző előLerjesztést.

Az együttműködési megáJ-lapodást Sály Község
önkormányzatának KépviseJ_ő-testülete 20 /201-5. (T . 19. ) sz.
haLározatával fogadta el.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31

napjái9 felü1 kelf vizsgáJ-ni.

A 201,4. december 1. napjától hatályos együttműködési
megállapodás módosítására 201,7 . január 3]--én,
4/2o1"'7 . (í.26.) sz. határozatta]_ került sor.

A 2OL7. február ]_-jétől hatályos együttműködési
megállapodás jóváhagyására kerülL sor.

Lakossá9i bejelentés ismertetése

Fekete Jánosné polgármester: bejelentette a képvise]_ő-testületnek, hogy a
Rozmaring utcáról lakossági bejelentés érkezett, az utca lakóinak jelentős
része afáírta a beadványt. Az ónkormányzat, fellépéséL segítségét várj ák az
ott }évő tűrhetetfen állapotok fe]-számo]-ására. Az utcába beköltözött egy
család, akik nem tartják be a közösségi együttélés normáit, viselkedésük
megbotránkozLatő, a tartásukban févő eb az utcán kóboro]-, a béreJ-t 1akás és
lakókörnyezetük elhanyagolt, több esetben zavarták az ott é]-ők nyuqalmát, a
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kiskorú gyermekek
felé .

1S tűrhetetlen magatartást tanúsitanak az utca 1akói

Vetró Márta képvisefő: meg ke1l vizsgálni az ügyet, a kiskorú gyermekeket
ki kel1 eme]_ni a családból, kerúIjenek á}lami gondozásba vételre.

Fekete Jánosné polgármester: a beadvány tekintetében javasolta, hogy kÜlÖn
fórum kerüljön megtartásra, ahová meghívja a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
vezetőjéL, a Bükkábrányi Rendőrőrs őrsparancsnokát, Roma Nemzetiségi
önkormányzaLoL, Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjét. s az isko]_a

igazgaxőját is

A javaslattal egyetértett a testület, a fórum megtartását a köveLkező hétre
tervezték.

f.) egyéb bejelentések:

Szabó Vatérla képvisefő: kérte a polgármestert, hogy a Nyár utcai
szo19álati fakás adás-vétele tárgyában nyújtson tájékoztatást. Emlékezete
szerinL vételárról nem született döntés, s mosL olyan információi vannak,
hogy a lakás értékesités a}aLt áll, s a vevő arról tájékoztatta, hogy a

képvíselő-testület nem engedélyezte a vásár}áshoz a részletfizetést.

Fekete Jánosné pofgármester: a testü]-et döntése az volt, hogy kerüljön az
ingatlan értékesítésre. Vételi szándékot jeJ-entettek be az ingatlanra
vonatkozóan, de vevő jelezte, hogy csupán 2.700 e Ft-ot tud egyÖsszegben
kifizetni, a fennmaradó részL pedig havonta rész]-etekben tÖr]-esztené.

TájékozLatta a vevőt, hogy rész]_etfizetésre nincs lehetőség.

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
BARST féle ingatlan tulajdonba véte]_e kapcsán az egyik örökös mé9 nem

1elzett vissza, gondolkodási időt kért, azonban még a mai napig nem
jelezte, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a
átvegye az ingatlan tekintetében.

tulajdonjogot az önkormányzat

A t.estü]_et egyetértése esetén a képvisefő-Eestü]-et megbízásából újból meg

fogja keresni a tulajdonost, hogy nyílatkozzon a tulajdonjog átadásával
kapcsolatosan.

Táj ékoztatást nyúj tott a képvise]-ő-testületnek, hogy a az internet,
ináLózaLfejlesztési munkák a településen megkezdődtek, ennek átadása év
közepére várható.

A fejlesztés befejeztéve1 a jelenlegi kábel-televíziós rendszer megszűnik,
erről az új rendszerrő]_ fehet majd a tefeviziós vételt biztosítani,
korszerűbb és jobb technikai fe]-tételekkel, meJ-y lefedi az egész
t,elepülést.

Ennek anyagi vonzata fog keletkezni, mégpedig a jelenlegi kábe]_-te]_evíziós
rendszert üzemeltető társaság feté, ez 2-3.000 e Ft-ra tehető. ugyanis a
rendszer tulajdonjoga az önkormányzaLé, az üzemeltető pedig a TELECONT 2000
Kft.
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HozzáLarLozik ehhez az is, hogy már jelenleg is veszteséges az Üzemeltetés,
hiszen a rendszer kiépítésekor 280 fő vette igénybe a szolgáltatást, most

60 család vételezése történik a rendszerrőI.

Emődi Sándor alpofqármester: a kábef-tefeviziós rendszert igénylŐk száma

radikálisan csökkent, a leqális vételezők száma alacsony, mely a

gazdas ágos ságot bef olyásolta .

s.) Sályi Hétszínvirág Óvoda és Konyha óvoda vezetői álláshelyére
beérkezet t pályázat ísmertetése

Fekete Jánosné po]_gármester: ismertette a képviselő-testÜlettef, hogY a

sályi Hétszinvirá9 óvoda ós Konyha óvodavezetői álláshelyére I páIyázaL
érkezett. A pályáző Cseke Izabel]-a Mónika pályázaLa megtekinthetŐ. A

pályázaLi kiírás minden feltételének megfelel a pályáző.

A képvisefő-testüfet támoqatta páIyázót, a kinevezés pontos időpontjárÓ1 a

páLyázóval történő eqyeztetést követően döntenek.

A képviselő-testület kérte a polgármestert, hogy hívja meg a pályázőL, hogy
személyesen is bemutatkozzon a testületnek, s a személyes találkozáskor
döntenek a kinevezés kezdő időpontjáró1.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaLiual, 0 tartózkodással az alábbi
haLározaLot hozta:

Sály Község Önkorrnányzata képviselő-testületének

416/2018. (II.14. ) önkornányzati határozat:

Tárgy: Cseke Tzabel]-a Móníka óvodavezetői á]_]_áshely -
sályi Hétszínvirág Óvoda és Konyha - betöltésére
vonatkozó pályázaLának elbírá]_ása.

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

nemzeti köznevelésrőL szőIó 201,1,. évi CXC. törvény (a

továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak
jo9állásárőL szőlő 1992. évi XXXTII. törvény 20lA.§
(1) bekezdése alapján a Sályi Hétszínvirág óvoda és

Konyha óvodavezetői á]-]-ás betöltésére meghirdetett
páIyázaLra beérkező pályázat alapján támogatja

óvodavezetői megbízását.

A képvisető-testü]-et a megbizás kezdő időpontjáró1 a

következő ülésén dönt, ahol személyes meghal-lgatást
nyer a pályáző is.
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A képviselő-testület a megbizáshoz figyelembe fogja
venni közoktatási szakértő, a szülői közösség

véleményét, Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

véleményét is.

Határidő: folyamatos

Felelős: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvise]-ő-testületet, hogy a
napi egyszeri ingyenes meleg ebéd kioszLásához, a helyisé9 fűt-éséhez,
takarításához 3 fő kőzfogfafkoztatottat fognak afkalmazni.

Fekete ,fánosné polgármester: a nyílt ü]-ést ]-]-.00 Órakor berekesztett,e.

K.m. f .

Dr. &"'r')*^anosryeMolnár Sá
1egyző mester
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