
JEGYZÓKÖNYV

Készült: SáJ_y Község önkormányzatának Képviselő-testÜlete 2018. június 22-
én 9,00 órai kezdettel tartott üféséről.

Az úlés helye: Sály Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

,Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas Tstván, Farkas Zo]Lán, Hőcza Jőzsef, Vetró Márta képviselők.

Fekete Jánosné polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
megállapította, hogy ülésük határozatképes.

Hőcza József és Szabó Valéria képvíselők.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jegyző távol]_étében Viziné BÓk Éva.

Jegyzőkönyvhitefesitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Farkas ZoLLán
képvisetőt kérte fel.

Fekete ,Jánosné po]_gármester: -ismertette a megtárgya]-ásra kerülŐ j avasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

1. ) A Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu}ás
megszűnése és Sály Község ÖnkormányzaLának a Mískolci Regionáfis
Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

2.) IndíLványok, javaslatok.

Fekete Jánosné po]_gármester: kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják
e1 a napirendi javaslatot. jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslatoL.

További javaslata volL, hogy az indítványok, javaslatok napirend keretében
már az előzőekben a jegyző úr álta]- előterjesztett, Szervezeti és Műkódési
Szabá1-yzatra vonatkozó módosítások szerinti, illetőleg az új szervezeti és
működési szabáLyzatot fogadják el.

Vetró Márta képvisefő: kifogásolta, hogy elektronikus levé]- formájában
kapták meq a testületi ülésre szóIő meqhivót és a testüfeti elŐterjesztést.
Bejelentette, hogy Szabó Valéria képviselő a meghivót. előterjesztést nem
kapta meg. Bejelentette, hogy a továbbiakban nem kér elekLronikusan
anyagot, papír alapon kéri. Sok esetben probléma van az
internetkapcsolattal. Bejelentette, hogy meg fogja szüntetni az e-mai1
címét annak érdekében, hogy papír alapon juthasson hozzá a munka
anyagokhoz.

Fekete ,fánosné po}gármester: takarékossági szemponLokból kerül
elektronikusan megküldésre az előterjesztés a képviselők részére. Mint
ahogyan azt többször kihangsúlyozta az önkormányzaL nagyon nehéz helyzetben
van a gazdálkodást érintően. Nem engedhetik meg maguknak - és nincs is rá
szükség _ hogy a nagy terjedelmű, jelentős anyagi kihatással járő
előterjesztéseket mé9 papir alapon is továbbitsák. Nincs keret arra, hogy
az elektronikus formán tú1 még papír alapon is továbbítsák az anyagokat.



Vetró Márta képviselő: kijelentette, hogy papír alapon kéri a továbbiakban
a testületi urot".;."ztéseket, nem érdekli, hogy ezL az Önkormányzati
hivatal milyen keretből tudja finanszírozní.

Továbbá nem javasofta a szervezeti és működési szabályzat jelen ülésen valÓ
tárgyalását, tekintettel arra, hogy papír alapon nincs is e]_Őtte, továbbá 2

képviseJ-ő távo]- van.

Fekete Jánosné po}gármester: kijelentette, hogy szomorú és meglepó Vetró
Márt. kép.rr".1ő kijelentése, hoqy éppen a képviselőt nem érdekli, hogy
milyen keretből tudnák finanszírozni az előterjesztések. nyomtatását,
Fefmerül benne ezek után a kérdés, hogy akkor véleménye 'szerint ez a
probléma kit kell, hogy órdekeljen, ha nem a képviselőt? Továbbiakban sem
1at 1ehetőséget rá, hogy a nagyobb terjedelmű előterjesztéseket papíros
formában tudják a képvise]_őkhöz eljuttatni. A szervezeti és működési
szabályzaEoL etektronikus e-mai]_ ,címükre megkapták a képviselŐk. továbbá
már a 1egyző úr - emlékezete szerint 2 t,estületi ü]-ésen ís tartott
tájékoztatást, a képviselők papír alapon a Kormányhivatal iránymutatását is
megkapták a szeTvezeti és működési szabáLyzacra vonatkozóan.

Javaso}ta a napirend, a )eqyzőkönyvvezető és jegyzőkönyvhitelesitők
személyére tett javaslat elfogadását.

A javaslattal a képviselő-testü]-et egyetértett.

A képviselő-testüfet egyhangúlag elfogadta
a napirendet, vafamint a jegyzőkönyvvezető és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett javas]-atot.

§lfogadásra került napirendi pontok:

1. ) A Mezőkövesdi Hul]adékgazdálkodási önkormányzati Társu]ás
megszűnése és Sály Község önkormányzatának a Miskolci Regioná}is
HuIladékgazdá}kodási Önkormányzati Társuláshoz történő csat]_akozása.

Előadó: Fekete

2.) Indítványok,

Jánosné polgármester

j avaslatok.

Napirend tárgyalása

1. ) A Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu]ás
megszűnése és Sály Község önkormányzatának a Miskolci Regionális
Hulladékgazdátkodási önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozása

Előadó: Fekete Jánosné polgármester.



Fekete Jánosné polgármester: a határozati javaslatokat a képviselők
megkapták, szüksé9es, hogy döntsenek a Mezőkövesdi Hulladékgazdá.]_kodási
önkormányzati Társulás megszüntetésérő]_, majd csatlakozási szándékukat - a
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társuláshoz
határozatba fog1alják.

Javaso}ta előbb döntsenek a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társu]-ás megs züntetésérő]- .

A képvise]_ő-testület 5 igen, 0 nem szavazaLtal-,0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

S á 1 y Község Önkornányzata Képviselő-testü]_etének
525/2Ot8. (YI. 22.) haEározat,a

Tárgy : a Mezőkövesdi Hu]-ladékgazdáfkodási Önkormányzat,i
Társu]-ás megs züntetésérő]-

Sály Közsé9 önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztést megtárgyalta és a köveLkező
határozatot hozzaz

1. A Képvise}ő-testület a Mezőkövesdr
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu]_ást 2O1,B.
december 3]_. napjával megszünteti és a határozat
mel]_éklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Társulás
Megs züntető Megá]_]-apodást .

2. A Képvíse]-ő-testület fe]-hata]-mazza a polgármestert
a Mezőkövesdi Hulladékgazdáfkodási Önkormányzati
Társulás Megszüntető Megáltapodásának aláírására

Fe]_elős: polgármester
Határidő: azonna]-

Javasfattaf élt a képviselő-testület
szándékukat a Miskolci Regionális
Társu}áshoz történő csatlakozásró]-.

felé, hogy felezzék ki csatlakozási
Hulladékgazdá]_kodási Önkormányzati

A képviselő-testü]_et
következő határozatot
tartózkodássa1:

a polgármester előterjesztéséve1
hozta a csat}akozásrőI 5 igen, 0

egyetértett, s a
nem szavazattal, 0



SáIy Község Önkormányza|.a Képviselő-testületének
526/2Ot8. (Yí. 22.) hat,ározaLa

Sály Község Önkormányzatának a Miskolci RegionáJ-is
HulladékgazdáIkodási Önkormányzati Társu]_áshoz történő

csatlakozásáról

.*Sály Község Onkormányzatának KépviseJ-ő-testü]-ete az
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot
hozza:

1. A Képvíselő-testü]-et kifejezetten kinyilvánítja,
hogy az Önkormányzat hulladékgazdáIkodással
kapcsolatos közfeladatát a Mískolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társufás keretein
belül kívánja e}látni, ennek érdekében kifejezi azon
szándékát, hogy Sály Község ÖnkormányzaEa 2Oa9, január
1. napjáva1 a Miskolci Regíonális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz csaE]akozzon.
Továbbá a Képviselő-testület ú9y dönt, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
megszervezését, valamint a lc.özszol-gáltaLó kijelölését
áLruházza a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társu]-ásra.

2. A Képvise]-ő-testület fe]-hatalmazza a polgármestert,
hogy a csatlakozási szándékról a Misko}ci Regionális
Hu 1 1 adékga z dálkodás i Önkorm ány z aL í Társu]_ á s t
tájékoztassa, valamint a csatfakozáshoz kapcsolódó
szúkséges intézkedéseket megtegye, és valamennyi
dokumentumot aláírjon.

Fe]_elős : polgármester

Határidő: azonnal

2.) Tndítványok, javaslatok.

Fekete ,Jánosné pofgármester: ;avasolta a képvíselŐ-testÜletnek
előterjesztett szervezeLi és működési szabáIyzat elfogadását a törvényi

az

A képviselő-testüleL 4 igen, ]_ nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzaLáL.

Sály Község ÖnkormányzaLa Képviselő-testület,ének

8/2018. (vI.25. ) önkornányzati rendelete:

az ÖnkormányzaE Szervezeti és Múködésí
Szabályzatáró]- .

A rendeletet a képviselő-testület elfogadta.

(A rende]-et a jegyzőkönyv me]-]_ékfetét képezi.)



Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvise]_ő-tesLületet, hogy az

e!őző évhez hason]_óan megkereste az Észak-magyarországi Közfekedési Központ

illeLékeseit, hogy a Bükkábrányból 14 őra 55 perckor induló járat ne csak

iskofai napokon, hanem mínden munkanapon közlekedjen.

Emődi Sándor atpolgármester: arró]_ számolt be a képviselő_testületnek, hogy

az elmúlt nap folyamán a sályi utasokat kellemetlenség érte, amelynek ő is
személy szerint elszenvedője volt. A Bükkábránybó1 13 óra 50 perckor Sályba

induló járatot követően hazajutni csak a 7,7 óra 55 perckor indufó járattal
tudtak az utasok. A 1,4 óra 55 perces járat míve1 iskolai szünet van nem

közlekedik, az azL kóvető 16 őra 1O perckor indufó járat műszaki

meghibásodás miatt nem közlekedett, a szükséges szervíz feladatokat ellátó
szakember nem érkezett meg és mentesítő járatot sem kaptak,Sajnálatos,
hogy ez már nem első esetben fordul elő,

Fekete ,Jánosné po]_gármester: bejelentette a képviselŐ-testÜletnek, hogY a

takarékszövetkezeti kirende}tség működésével kapcsolatosan Sem tudtak
eredményt ez idáig elérni, kérésük volL, hogy legalább csak
ügyfélszol9álatot biztosítsanak a telepüfésen. Most 1áthatják az épület
abfakába kihelyezve, hogy eladó aZ ingatlan. Az Önkormányzatot errŐl nem

értesítették. Tudni ke11, hogy a takarékszövetkezet épülete ÖnkormánYzaLi

tulajdonú földterületen fekszik. Meg fogja keresni a korona
Takarékszövetkezet központját, hogy e]_adás eset,én az önkormányzat,

ragaszkodik a terület tutajdonjogához.

A képviselő-testü]-eL ezzel egyetértett.

A térfigyelő_rendszer fejlesztéséve]_ kapcsolatosan tájékoztatást nyújtott
arrő)_, hogy folyamatban van a villamossá9i dolgokkal kapcsolatos

:ügyintézés, mely bizony nem kevés költséget fog jelenteni az

önkormányzatnak. A kivíte]_ezést véqző BGK-ALARM Kft. a szerződésL követő 6

hónapon belü1 vá]-1alta a fej}esztés megwalósítását,

Arró1 is információt szol9áltatoLt, hogy a közÖssé9i konyha építésére
elnyert 53. oo0 e FL-os forrás kíegészítést nyerhet , dZ erre vonatkozó
támogatás í szerződésre várnak-

Az orvosi rendelő korszerűsitésére
elbírálása folyamatban van.

benyújtott páIyázaLot befogadták,

A kastélyiskola energetikai korszerűsítésére 42.000 e Ft pályázati forrást
sikerült elnyerni, a támogatás i szerződés megkötése folyamatban van.
Bejelentette, hogy ezzel egyidejűleg a Klebelsberg íntézményfenntartó
Társulás az íj iskola fe}újítására 50.oo0 e Ft támogatást nyert e1.

Szőt ejtett a kerékpárút kiépítésével kapcsolatos folyamatban lévő
projektről is.

Az önkormányzati tartalékszámlán keze]_t pénzösszegekrŐl is tájékoztatást
adott a testületnek.

Az óvodai neve]_ési intézmény óvodapedagógusi munkakörének pályázata
folyamatosan me9 van hirdetve. A következő héten Emőd telepü}ésrŐ1 fog
pályáző jönni a páLyázaLát benyújtani.



A képviselő-testülette1 ismertetLe Szántó Tstván, az Észak-magyarország
nyugalmazott főszerkesztő helyettesének ajánlatát honlap szerkeszLésére
vonatkozóan, melyet majd kér áttanulmányozni. A szolgáltatást havi 3-000
Ft-ért végezné ÁFA-mentesen.

Fekete Jánosné polgármester: a nyílt ülést 09.45 órakor berekesztetLe.
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