
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sály Község önkormányzaLának Képvise]_ő-testü]-ete 2018. november ?-
én 9,00 órai kezdette] tartott ü]-éséről.

Az ülés helye: Sály Közsé9 Önkormányzatának tanácskozó Eerme.

Je]§4 ]{e44e1<, Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpoJ-gármester,
Farkas István, Farkas ZolLán, HÓcza ,JÓzsef, Szabő Valéria, Vetró Márta
képvrselők,

Fekete Jánosné pofgármestgr: köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
köszönte, hogy elfogadták a rendkívüli ü]-ésre szőLő meghívást.

Megállapította, hogy ülésük határozatképes

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Mofnár Sándor jegyző.

.le.qyzőkönyvhitelffi: Emódi Sándor alpolgármestert és Hőcza Jőzsef
képvrsetőt kérte fe]_.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyalásra kerülő javasolt
napirendet,

JAVASOLTNAPTREND

1.) Idősek Napja megrendezése, 65 éven felü]-iek megajándékozása.

Előadó: Fekete .}ánosné polgármester

2.) Gépbeszerzés Bükkábrány, Vatta és Sály t,elepüléseken''

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, va]_amint a jegyzőkönyvvezető és
1egyzőkönyvhitelesitők személyóre tett javasfatot.

Elfogadásra került napirendi pontok:

1.) Idősek Napja megrendezése, 65 éven felüliek megajándékozása.

EIőadó: Fekete Jánosné polgármester

2.) Gépbeszerzés Bükkábrány, Vatta és Sály településeken''

E]_őadó: Fekete .Tánosné polgármester



Napirend tárgryalása

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvisefő-t,estületet, hogy
december 6. napjára kerüft beütemezésre az ]dősek Napi Ünnepség megtartása,
ha a testület, is jónak látja a hagyományokhoz híven a 65 éven felü]-i
lakosokat ismét 5. ooo Ft,-os támogatással ajándékozzák meg. Kb. 300 fő
idősse] ke1l számo}niuk.

A rendezvény megtartásához a fedezetet a művelődési reláaat ellátási
helyről biztositják.

A képvisefő-testü]_et,7 ígen, 0 nem szavazattal,0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Sály Kózség Önkormányzata Képviselő-testütetének

707,/2018. (xI .7. ) önkorBányzati határozata:

Tárgy: ,,Tdősek Világnapja" a]_kalmából 65 év

fe]_etti ]_akosok támogaEása.

A képviselő-testület támogatja a Tdősek Napi rendezvény
megtartását, melyhez a szükséges előirányzatot biztosítja.

;. A képvíse7ő-testület ,,Az ldősek Vi7ágnapja||

alkalmából a 65 év fe]_etti lakosok támogatását

hagyta jővá.

A 65 év felet,ti lakosok részére 5.000 Ft összegben települési
támogatás folyósítását bíztosítja.
A támogatás kiutalása post,a útján történik.
A képviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy az ídősek
részére a települési támogatásróI sz6lő határozatot készítse
€f , a támogat,ás kiuta]_ásáról gondoskodjon.

Az Tdősek Napí rendezvényhez a szükséges anyagi fedezetet
biztosítj a.

Fe]_ef ős: Fekete ,ránosné polgármester.

Határidő: 20]_8. december 6.

Fekete Jánosné polgármester: kérdést, ínt,ézett Hócza.Tózsef képviselő felé,
hogy az ]dősek Napi rendezvény megtartásánoz a tornaterem igénybevételét
kinek jelezze, az lgazgatő Úr, vagy a Tankerület vezetése fe]_é?

HÓcza JÓzsef képvise]_ő: a terem iránti igényt előterjeszti az Igazgató úr
fe]-é, véleménye szerint ennek akadálya nem lesz. Bejelentette, hogy a
Lornaterembe 2 Új radiátortest kerülL elhelyezésre, azonban 1ehet, hogy
ettől függetlenül még szükség lesz a plusz fűtőberendezésre. \



EzL a fűtőberendezést szeretnék igénybe venni az iskolai Karácsonyi
Köszöntő ünnepségre is.

2. )Gépbeszerzés Bükkábrány, Vatta és Sály településeken"

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képviselő-testüfetet, hogy a
gépbeszerzés Bükkábrány, Vatta és Sály településeken című, konzorciumban
megvalósulő pályázati projekt kapcsán eférkeztek az előlegigénylés
folyamatához. Szükséges az önkormányzatnak nyilatkoznia a projekt
meqvalósitása tekintetében az önerő biztositásáról. Sály telepü}ést
érintően az ónerő összege 680.000 Ft.

Javasolta az önerő biztosítását, hasznos }esz a projekttel megvalósu}ó
fejlesztés az önkormányzat számára.

Szabó Vaféria képviselő: az önerőt milyen költséghelyrő1 fogják tudní
bi ztos í tani ?

Vetró Márta képviselő: nyiJ_atkozat szerint az önerót e]-kü]-önítetten ke1l
kezelniük.

Fekete,fánosné pofgármester: mint mondta nagy szükség van erre a projektre,
hasznos célt fog szolgálni a megvalósufással . Az önerőt e}ő ke-I.]- teremteni,
biztosítaniuk kel1.

A képviselő-testüleL az előterjesztésse]- egyetértett. s 7 igen, 0 nem

:szavazatLa],, 0 tartózkodássa]- az alábbi határozatot hozta:

Sály Közsé9 Önkorrnányzata KépviseJ-ő-testületének

708/2018. (XT.7.) sz. határozata

Tárgy: Nyilatkozat önerőről

Pro j ektazonosító z L8267 51282

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testü]_ete a VP6-'7 .2.I-
7 .4.a.2-1,6 Kü]_t,erületi he}yi közutak fej lesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotj aviEásához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése felhívású,
"Gépbeszerzés Bükkábrány, Vatta és Sály településeken'' című
pályázaL előlegigényléséhez az a]_ábbí dönt,ést, hozta:

Sály Közsé9 ÖnkormányzaEa Bükkábrány, Vatta önkormányzatokka]_
konzorciumba támogatásban részesült az alábbiak szerint,:



A projekt megvalósításának helye:

Sály, Kossut,h L.

Az önkormányzat
az önkormányzati

u. 63. Hrsz.: 224

kótelezett,sé9et válla]- arra vonatkozóan, hogy
önerő összegét a költségvetésben elkülöníti.

Felefős: Fekete .]ánosné polgármester.

Határidő: folyamatos.

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatta a képvise]_ó-testü]_etet/ hogy a
soron kÖvetkező testü]_eti ülés megtartására 2o1B. november 2]_. napján kerül
sor, 9,oO Órai kezdette]-. Továbbá 2O18. november 26. napján 14.oo óraikezdette1 tartják a közmeghallgatást, 2o18. december 6. napján pedig az
Idősek Napi köszöntőt.

SzabÓ Valéria képvisefő: érdeklődött, hogy milyen új információ van a
takaréks zövetkezet,i kirend,eltség épület,ének adás -vét,ele tárgyában?
;

Fekéte Jánosné polgármester: az uto]-só test,ületi ülésen arró]_ volt sző,
hogY az ÜgYrendi-gazdasági bizottság a véleményét hozza a test,üfeti ülésre.A testüfet ezL követően hoz d,öntést. Ezen döntésüket várja.
Szabó Valéria kéPvisefő: kérdést, intézett Hőcza József ügyrendi-gazdasági
bizottság elnÖkéhez, hogy miért nem került összehívásra a bizottsá9 atakarékszÖvetkezeti kirendeltsé9 épüJ-et,ének megvásár]ása tárgyában? Egyéb
tekint,etben Pedig az építményhez tartozó t,erület az önkormányza1é, melyértbérfeti díjat követelhetnek.

HÓcza JÓzsef kéPviselŐ: a legutóbbi testület,i ülésen abban egyeztek fr€9,hogY a legközelebbi rendkívü]_i üfés e]_őtt üf össze a bizottságdÖntéshozaLa]ra- A testületi ü]-és előtt fé] óráva] megtartják a bizottságiülést . EzérL nem került kü]-ön bizottsági ülés összehívásra.
HÓcza JÓzsef kéPviselŐ által elmondottakat a testü]et megerősített,e , igyegYeztek me9 a bizottsági üfés összehívásáva]_ kapcsolatosan a 1egutóbbi
képviselő -t,est,ületi ülésen

Feket,e Jánosé polgármester: javasolt,a, hogy ezen ülést berekeszti,
ü]-ésezzen az ügyrendi- gazd,asági bizottság, majd a hozott döntést
terjesszék a képviselő-testület elé.

TeJ.epülés
Elszárnolható

költség Támogatás önerő
Előleg

Bükkábrány 5 912 5 347 42o trol / oa 2 670 ,708

6 800 848 6 I20 763 680 085
3 060 382

Sály 6 800 848 6 l2o 763 680 085
3 060 382

osszesen 19 536 608 L7 582 946 t 953 662
8 79I 472



Vetró Márta képvisefő: a legutóbbí üléseken nem volt je]-en, igy az új
információkról nem tud. Kérdésként vetettel fel, hogy a KORONA
Takarékszövetkezet milyen választ adott a képvisefő-testület levelére,
melyben a testület kifejtette véte]-i szándékát.

Farkas Tstván képviselő: a tudomása szerint a kirendeltsé9i épület
középületként ke11 hogy szerepeljen az ingatlan nyilvántartásban, s
középület jellegére tekintette1 az önkormányzatnak e]_ővásár]_ási jogot kef]_
biztosítani.

Fekete ,Jánosné pof qármester: a képvisefő-Lestü]_et részére bemutatta az
ügyben keletkezett iratokat

Elmondta, hogy a Takarékszövetkezet válaszában }eírta, hogy sem az
önkormányzat, sem a rendőrség nem je]_ezte vásárlási szándékát az épületre
vonatkozóan határidőn befül, a jogügylet megkötéséig. Továbbá jelezte, hogy
az ingatlan tulajdonosaként a Takarékszövetkezet van bejegyezve az
ingatlan-nyilvántartásba, a tulajdon viszonyok rendezett,ek. Tájékoztatta a
testületet arról is, hogy az adás-vétefről kapott információ után minden
nap nyomon követte az ingatlan tulajdonviszonyait, köze]_ 2 hónapja történt,
hogy az ingatlan nyilvánt,artásba bejegyzésre kerü]_t az ű1 tulajdonos. Akkor
azonna]_ jelezte ezt az Ügyrendi- Gazdasági Bizottságnak, hogy hozzanak
döntést, hogy javasolja-e a bizottság az adás-véte]_i szerződés peres úton
történő megtámadását, miután tud a testület is döntést hozni,

Dr. Molnár Sándor jegyző: tájékoztatta a képviselő-t,estületet, hogy nem
késtek le semmiről. A szerződés érvényességének megtámadásáról dönthet a
testület, ez nincs határidőhöz kötve. A döntést meghozhatja a testü]_et
attó] függetlenül, hogy 1éLrejött a jogügyleE, s bejegyzésre került, az
íngatlan nyilvántartásba.

Farkas István képviselőnek elmondta, hogy középület jellegként e]_ővásárfási
jog nincs.

Tájékoztatást nyújtott arró1, hogy az á]_]_ami tulajdonban )-évő, de akkor a
kÖzsé9i tanács kezelésében févő terü]-etből a kirendeltségi épület
megépítéséhez szükséges terület,et, a közsé9i közös tanács végrehajtó
bizottsága ingyenesen, tart,ós használatba adta a Takarékszövet,kezet, részére
abbÓl a cé]-bÓl, hogy oda takarékszövetkezeti kirendelt,ség épüljön. Az ],99o-
es évben rendszerváltás követ,keztében lét,rejöttek az önkormányzat,ok. Akkor
az állami tulajdonú földterület, az önkormányzat tu}ajdonába kerü]t, a
lakarékszövetkezeti kirendeltség épületéhez Lartoző terüfet a
Takarékszóvetkezet t,ulajdonába. A kérdéses ingat}an egy peres heJ_yrajzi
szám alatt van nyilvántartva. A jogászok ún. ,,elváló tulajdonjogként,, is
nevezik. Tehát maga a kirendeltségi épülethez tartozó terü]_et a
TakarékszÖvetkezet,é, mig az ehhez t,artozó terület,rész az önkormányzaLé.

Véleménye szerint a joqügyletbő1 az önkormányzatot, mint elővásárlásra
jogosultat, kihagyt,ák, nem nyilatkoztatták, hogy kíván-e éfni efővásárlási
j ogáva1 .

A peres eljárás meginditása előtt azonban mindenképpen át ke1l
tanulmányozni az egykori iratokat. Javasolta, hogy kérjék ki szakember,
Ügyvéd véleményét annak t,árgyában, hogy érdemes-e a jogügyleget'megtámad,ni.



Javasolta Véqleges döntést csak a jogi képviselő véleményének ismeretében
hozzon a testÜlet. Felajánlotta a képviselő-testüIet, döntésének
fÜggvényében, hogy felveszí a kapcsolatot Dr. Fest András ügyvédde1 az
adás-véte1 tárgyában keletkezett jogügylet megtámadásának J_ehetőségének
tekintetében.

Fekete Jánosné polqármester: a nyílt ü]-ést 09.45 órakor berekeszt,ette.

K.m. f

/tr-0"- |
Dr. Molnár Sándor ! |A,cp,anosne,

]eqYzo ster

r-!a-,&*§*--Emődi sáhdor Hócza J
j egyzőkönyvhiteles ítők

ffi\Et/


