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Sály Község ÖnkormányzaEáaak tanácskozó terme

Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor
Farkas ZolLán, Hőcza József , Szabő Va]_éria

alpol9ármester,
és vetró Márta

Meghívottak: Dr. Molnár Sándor 1eqyző.

Fekglg,fénosné polgármester: Köszöntótte a képvise]_ő-testület tagjait,megállapította, hogy ülésük határozatképes

JegYzőkÖnyvvezetŐ: Dr. Molnár Sándor jegyző távo]_]_étében: Vizj_né Bók Éva.

JegYzőkÖnYvhitefesítőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Hőcza Jőzsef
képviselőt kérte fel.

Fekete ,fánosné polgármest,er: ismertette a megtárgyalásra kerü]_ő j avasolt
napirendet,.

,JAVASOLTNAPÍREND

]-.) Borsod-Abaúj-zempJ-én Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfe)Iesztő Iskola, Kollégium és EGyM] Sályi Tagintézményében
óvodai-, tanulói jogviszonnyal rende]-kező étkezók részére
alkalmazandó térítési díjakról rende]_et.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester.

2.) Indítványok, javaslatok.

Feket,e .Tánosné po]-9ármest,er: kérte a képvise]_ő-testüfetet, hogy fogadják
e1 a napirendi javaslatot, 1eqyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők
személyére tett javasJ_atot.

A képvise]_ő-testület egyhangúlag elfogad-ta
a napirendet, valamint a jeqyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvhitelesitők személyére tett javaslatot

Elfogadásra kerü]_t 4apirend,i ponLok:

]-.) Borsod-Abaúj-zemplén Megyei óvoda, Á]-talános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Tskola, Kol1é9ium és EGyMI sályi Tagintézményében
óvodai*, tanufói jogviszonnyal rende]-kező étkezők részére
alka]_mazandó térít,ési díjakról rende]_et.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármest,er.



2.) Tndítványok, javaslatok,

Napirend tárgyalása

]_.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakisko]-a,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Sályi Tagintézményében
óvodai_, tanu}ói jogviszonnyal rendelkező étkezók részére
alka]_mazandó téríLésí díjakról rendelet.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: a képviselő-testÜlet elé terjesztette a
H,*q."t"ital Kft. részérőI benyújtott, 6,5 Z-os mértékű intézményi térítési
díjakra vonatkozó eme]_ést. Ennek megfelelően a rendelet tervezet
mellékletében fogla]_tak szerint változna a nyersanyagnorma, illetŐleg a
szolgáltatás ellenértéke.

A képviselő-testület a rendelet-tervezetet megismerEe, s az abban
foglaltakkal egyetértve megalkotta rendeletéL az intézményi térítési
díjakról, 1 igen, O nem szavazaELal, 0 tartózkodássa]_:

SáJ-y Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (I. 16. ) önkornányzatí rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Tskola,
Szakiskola, KészségfejleszLő Tskola, Kol1é9ium és EGYMI
Sályi Tagintézményében óvodai-, tanulóí jogviszonnyal
rendelkező éLkezők részére a}kalmazandó intézményi
térítési díjakról.

A rende]_etet a képviselő-testület elfogadta.

(A rendeletet a jegyzőkönyv mellék]-etét képezi.)

2.) Tndítványok, javaslatok.

a.) Magyar Pedagógiai Társaság ajánlása

Fekete Jánosné polgármester: a képvise]_ő-testüfet e]-é terjesztette a Magyar
Pedagógiai Társasá9 ajánlását, ilJ-etőJ-eg kére]-mét kötet kiadásának
támogatásához, mely kötetben Dr. Barsi Ernő Sály szülöttje, díszpolgára is
szerepe1.

Javasolta a képviselő-t,est,ü]_etnek, hogy bizományba ]-0 db kötetet vásároljon
meg az önkormányzat, s majd azL megpróbálják értékesíteni. A kötet ára
3 . 500 Ftldb.

Velró Márta képviselő: bejelentette, hogy 1 db köt,et,re igényt fog tartani.



A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaELaf-,0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Sály Kózség Önkorrnányzata KépviseJ.ő-testületének

4O9/2Qt7 . (T.L5.| sz. }:aLározaLa

Tárgy:. Magyar Pedagógiai társaság támogatási kötet
vásárlással.

A képviselő-testüfet a polgármester előterjesztésében
megtárgyaJ-ta a Magyar Pedagógíaí társasá9 megkeresését
kiadandó kötet támogatásához, melyben Dr. Barsi Ernő Sály
szülöttje és díszpolgára is szerepel.

A képviselő-testület űgy határozotL, hogy ]-0 db kötetet
meg kíván vásárolni.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert a kötet
megrendeléséve1 .

b. ) Soros-féle el]enkampány

Fekete Jánosné polgármester: ismertette Szita Károly, a Megyei JogÚ Városok
Szövetség elnökének fe]-hívását, kérve a Soros-fé]-e ellenkampány
támogatását.

A képviselő-testü]_et nem támogatja a bevándorfás szervező irodák
létrehozását, támogat,ja a Soros-féle e]_]enkampányt, melyről 7 igen, 0 nem

szavazaLLal, 0 tartózkodássa]- az alábbi haEározaLot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testületének
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Tárgy,: Soros-féle ellenkampány támogatása.

Sály Közsé9 Önkormányzatának képvlsefő-testület,e
t,ilt,akozik az ellen, hogy a 1e9újabb hírek szerint, Soros
György az általa korábban megjelent,etett terv végrehajtása
érdekében bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a
magyar városokban.

Az önkormányzat elutasítja a Soros György á]_ta]_

tervezettek és a kötelező, felső kor]_át né]_küfi
betelepítési kvót,a végrehajtását.

A képviselő-testü]_et megbízta a polgármestert véleményének
továbbítására.

c. ) Egyéb bejelentések

Feket,e Jánosné polgármester: tájékoztatta a testüIetet, hogy 20l-7. évben
felmérésre került a településen az internethálőzat fej leszt,éséve1
kapcsolatos fejlesztés igénye.



A kivitelezési munkák a mai naptól elkezdődtek.

Továbbá bejelentette a képvisefő-testületnek, hogy Tátlai András
Államtitkár úr az elmúlt héten csütörtókön járE a telepÜlésen, felmérte a
folyamatban lévő fejlesztéseket, elképzeléseket. Az orvosi rendelŐ, konyha-
étterem projektekre kapott pályázaLí források a kivítelezésL 100 8-osan nem

4
.o]_ztos]_E] aK. 19y még f orrásokat kell találni, hogy a f ej lesztési
elképzelések megvalósításra kerülhessenek. Ennek tárgyában Próbá1
forrásokat felkutatni Államtitkár Úr, segítve ezen probléma megoldását is.

Szabó Valéria képviselő: a Bükkábrány-Sály összekötő út szinte járhatatlan,
több éve ígéretet kaptak arTaI hogy az útburkolat fe}Újítása megtÖrténik,
ezt is szorgalmazni ke]-lene.

Hócza József képviselő: a Rózsavárí út kátyuzását ís be kellene tervezni,
ez bizotLsági ülésen is elhangzott.

Vetró Márta képviselő: a kóbor ebekke1 kapcsolatosan is megoldatlan a
probléma, de sürgetni kell ennek megoldását is. Fel kel]-ene mérni a
lehetőségeket, s érdeklődni, hogy más településen hogyan, milyen forrásbÓl
tudják ezt megoldani.

Szabó Valéria képviselő: valamilyen megoldást keresni kel1. A testü]-et
azonban támogatj a azon lakosokat is települési támogatássa]-, akik szabadon
tart,j ák az ebeket.

Fekete Jánosné po]_gármester: a Rózsavári és Jőzsef A. utak kátyuzása be
van tervezve, a kátyukba a megfelelő töltőanyag 1eszállítása folyamatban
van. A kóbor ebek befogására vonatkozóan forrásokat kel]- találni, erre a
2oa!. évi kö]_tségvetés tárgyalásakor t,érjenek vissza.

anyí1Lü1ést]-]-óra45perckorberekesztette.
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