
JEGYZÓKÖNYV

Készült: Sály Község önkormányzaLának Képviselő-testülete 2019. január 14-
én 9,0O órai kezdettef tartott rendkívüfi ülésérő1.

Az üfés helye: Sály Község önkormányzatának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármester, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas István, Farkas ZoILán, Hócza József, SzabÓ Valéria, Vetró Márta
képviselők.

Fekete Jánosné polgármester: köszöntötte a képvisefŐ-testü]et tagjait,
mindannyiuk nevében köszöntötte Dr. Molnár Sándor jegyzŐL. Boldog Új Évet
kivánt minden jelenlévőnek.

Megállapította, hogy ülésük határozatképes

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jeqyző.

Jegyzőkönyvhite]esitőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és HŐcza JÓzsef
képviselőt kérte fef.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyalásra kerÜlő javasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

l./ Szociális célú Lűzifa támogatássa1 kapcsolatos intézkedések megtétefe.

Etőadó: Fekete Jánosné po]gármester

2. / B.A.Z. Megyei óvoda, Általános Tskola, Szakiskofa, Készsé9fejleszLŐ
Iskola, Kollégium és EGYMT Sályi Tagintézményében Óvodai-, tanulÓi
jogviszonnyal rende}kezők részére alka}mazandó téritési díjakró1 szől-ő
reindef et elf ogadása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

3./ A lelepülésfejlesztési és településrendezési dokumentumok, vafamint az
egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének
szabáLyaíról szóLő rendelet elfogadása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

4. / Inditványok, javaslatok.

A képviselő-testüfet egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamínt a jegyzőkönyvvezető és
)egyzőkönyvhitelesitők személyére tett ;avaslatot.



Elfogadásra került napirendi pontok:

I./ Szociális célú Lűzifa támoqatással kapcsolatos intézkedések megtétele.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

2. / B.A.z. Megyei óvoda, Áftafános 1skola, Szakiskola, KészségfejleszLŐ
Tskola, Kollégium és EGYMI Sályi Tagintézményében Óvodai-, tanufÓi
jogviszonnyal rendelkezők részére alkalmazandó térítési dijakrÓl szÓIŐ

rendefet elfogadása.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

3./ A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az

egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyezi,etésének
szabályairóL szóLó rendelet elfogadása.

F Lóadó: Fekete Jánosré pol gármester

4. / IndiLványok, javaslatok.

Napirend tárgyal-ása

I./ Szoc1áfis célú Lűzifa támogatással kapcsofatos intézkedések megtétele.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné pofgármester: ismertette a képviselŐ-testüfettel a szociáfis
célú tűzifa beszállitására vonatkozóan beérkezett ajánlatokat, 2 helyi
vállalkozótól kaptak ajánlatot I ezeí\ kivül az Erdészet részérŐL is kerÜlt
ajánlattételre sor, hogy legalább 3 ajánlattevő közüf tudjanak váfasztani.

Vanczák Róbert helyi váffafkozó 4.5OO Ft + Ár'a/mS (bruttÓ: 5.715 Ftlm3)
összegre vonatkozóan tett ajánlatot, amely 162 m3 fa mennyiségre vetítve:
925.B30 Ft-ot jelent.

Farkas 1stván hetyi vállalkozó 3. B00 Ft + ÁFA/m3 (bruttó: 4,826 Ftlm3)
összegben jelölte meg a száll,ítás diját, amely az összmennylseg
tekintetében 1BI.8l2 Ft, továbbá amennyiben közmunkások segítenek a

feszálfitásban, akkor ajánlata a következő: 3.3OO Ft + ÁPa/m3 (bruttÓ:
4.191 Ft), így összességében 618.942 EL.

Az Erdészet, illetőleq Teleki Gábor ajánlata a legkedvezőbb, 3.000 Ft +

Ára/m:, (bruttó: 3.B1O Ftlnr3) ez esetben a szátfítás dija: 611.220 FL.

Kérte, hogy hozza meg döntését a testütet, me}yik ajánlatot fogadják el.

Farkas István képviselő: az Erdészetnek nincs vállalkozója, az ajánlatot
adó ugyanofyan válfalkozó, mint a másik két ajánlattevő.

Szabó Valéria képvisefő: véleménye volt, hogy helyi, sályi vállalkozóval
keff a szálfitást megoldani. Farkas Tstván váffalkozó váfasszon magálnoz 2

fő közmunkást, akik segítenek a

tevékenységüket.
fe}ügyelj e aszállításnál, s



Vetró Márta képvisefő: támogatta, s osztotta Szabó Vaféria véleményét, akár
3fő
1 StVan

közmunkást is 1ehet biztositaní se9itsé9ként, a vállalkozó Farkas
döntse el hány személyre van szükséqe.

Hócza József képvisefő: támogatta, hogy helyi váf]_afkoző végezze el a

Lűzifa ]-es zállitását .

Fekete Jánosné polgármester: kérte, hogy hozzák meg a döntést, azonban Ó

tartózkodássaf fog szavazni Farkas Tstván helyi váffalkozóná1 történő
döntés esetében, hiszen van az ajánlatáná1 kedvezőbb ajánlat a Lűzifa
leszáIlítására vonatkozóan, mely szempont meghaLározó az Önkormányzatnak a

ellenszolgáltatási díj teljesitésekor,

A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatLal, 2 tartÓzkodással a

benyú;tott 3 ajántat közül döntött arró], hogy Farkas István helyi
vállalkozó ajánlatát fogadja el a szociá]_is célú Lűzifa Eszakerdő ZrL.

Mocsolyástelepi Erdészetérő1 történő 1eszálfitására,

Sály Köz sé9 Önkorm ányzaLa Képvi selő- tes tületének

L/2Ol9. (I.14.) sz. határozaEa

Tárgy: Szociáfis célú Lűzífa
ajánlatok efbirá]ása.

beszáf]_itására vonatkozó

A szociáfis célú Lűzifa Északerdő ZrL-tőI történő
leszállitására vonatkozóan 3 ajánlat érkezett be, melyet
a képvisető-testü]et megismert.

A képviselő-testület a szociális cé]-ú tűzifa
beszáflitására vonatkozó ajánlatokat elbirálta s úgy
határozott, hogy Farkas Tstván ajánlatát fogadja e], mely
szerint közfoglalkoztatott munkaerő biztosítása esetén a
szállítás dija: 3.3OO Ft + ÁFA/m3.

A szá]_lítás lebonyofitásához 2 fő közfoglalkoztatott
munkaerő biztositásra kerül.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: azonnaf.

Szabó Vaféria képvisefő: a községen belüli száffitást ki oldja meg, hoqyan

kerül a támogatotthoz a Lűzifa?

Fekete Jánosné po]qármester: az önkormányzatnak kell meqoldania.

Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatta a testÜfetet, hogY a

téli rezsicsökkentés kapcsán nyújtotl támogatások felhasználásáróf is
gondoskodni kell. Ez közef 3OO családot érint. Az önkormányzat számlá)ára
megórkezett a támoqatási összeq. A környékbeli települések önkormányzatival
kicseréfték gondolataikat, s valamennyi önkormányzat úgy döntött, hogy

szerződ,ést köt a Centrál Kft_vel, aki bonyolitja a Lűztfa átadását.

szabó vaféria képviselő: ezt készpénzben keflene a jogosultaknak kiutalni,
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Dr. Mofnár Sándor jegyző: tájékoztatta a testüfetet, hogy készpénzben
történő átváltásra nincs 1ehetősége az önkormányzatnak. Kormányhatározat
szüfetetett arról, hogy azon háztartások is részesüljenek téfi rezsi
csökkentésben, ahof nem gázzal fűtenek. Az igények fefmérése kapcsán a

3ogosultak nyilatkozhattak, hogy milyen fűtőanyagot kérnek. Ez Tibofddaróc
esetében 3 fő kivéteféve1 Lűztfa támoqatás jelent. Tibo]-ddaróc Község
önkormányzata szerződ,ést kötött a Centrá1 Kft-ve1, aki bonyolitani fogja
ennek kiosztását. A jogosult az önkormányzaLtőL utalványt k.p, hogy 12.0O0

Ft értékben átvehetí a Centrál Kft-től a Lúzífál. Azonban ennek

kiszállítása nem az önkormányzat kötelessége. Ezen esetben szálfitási dij
nem merül fel.

Vetró Márta képvisefő: javasolta, hogy jogosultak kapják meg á 12.000 Ft-os
utalványt, s maguk döntsék el, hogy kitőI szerzik be a tűzifát.

Dr. Molnár Sándor jegyző: KihangsúlyozLa, hogy az összegek felhasznáfására
vonatkozóan az önkormányzatnak elszámolási kötefezettsége árr fenn, tehát
hivatalos dokumentáció (számfák) szükségesek az e]_számoláshoz. A támogatÓi
okiratban foglaltak szerint nincs lehetőség készpénzben történő
kifizetésre. S az sem járható út, hogy bárkitő} megvásárolja 12.000 Ft
értékben a Lűzifát.

Fekete Jánosné polgármester: kiál1 javaslata meflett, hoqy a 1egjobb,
1egmegfelelőbb megoldás, hogy szerződ,ést kötnek a Centrá1 Kft-ve1, aki
lebonyolítja a kiosztást. Az önkormányzati hivataf apparátusa a napi
fefadata, a 215 család részére történő szociális céfú tűzifa megállapitás,
kiszáffítás adminiszt_ráciőja, bonyolitása mellett már nem rendelkezik kel]Ő
kapacitással a további közel 300 családot érintő rezsicsökkenés
természetbeni támogatás bonyolitására. A támogatói okiratban foglaltakat
pedig véqre kefl hajtani, annak megfelelően kefl az elszámolást
bonyolítaniuk.

Kérte hozzanak döntést, hogy szerződ,ést kötnek a Centrál Kft-ve1 a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesüft I a vezetékes gáz_ vaqy
távfűtéstő1 eltérő fűtőanyagot fe]_hasznáfó háztartások egyszerí támogatása
alapján a 12.00O Ft vissza nem téritendő támogatás (LŰzifa természetbeni
támogatás ) telj esitésére.

Szabó Valéria képviselő: a szavazásban, nem kiván részL venni, nem ért eqyet
a támogatás jogosuftakhoz va}ó eljuttatásának eljárásrendjévef .

A képviselő-testület 5 igen, I tarLózkodássaf döntött arróf, hogy
szerződést köt a Centráf Kft-vef (342I Mezőnyárád, Keresztesi Út 2/c) a

téli rezsi csökkentésben részesült lakossági kérelmek teljesitésére.

Sály Község Önkormányzata Képviseló-testületének

2/2OL9. (I.14. ) sz. határozata

Tárgy: Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült
1akossá9i kérefmek teljesitésére szerződéskötés a centrá1
frrL --^1

^ 
í t -Vea.
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A képviselő-testüfet a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a javaslatot a téfi rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz - vagy távfűtéstőf
eltérő fútőanyaqot felhasználó háztartások egyszeri
támogatásáró1 szőlő 1602/2018. (XT.27. ) kormány határozat
alapján Sály Község Önkormányzata a 415 393 EBR 42;
BMÖGF/69-19/2018 támogatói okirattal 2.4"l2.000.-Ft azaz
Kétmi f f 1ó -néqy s z ázhetvenket Lő e zer forint vissza nem

téritendő támogatásban részesüft 206 db 1akossági kérefem
telj esitésére.

A képvisefő-testü]_et úgy határozott, hoqy a kérelmezőnként
12.00O Ft összeqú természetbeni támogatást teJ-jesítéséhez
szerződést köt: a Centrál Kft-vef (342l Mezőnyárád,
Keresztesi úL 2/c.)

A képviselő-testület felhatafmazza a polgármestert
támogatói okiratban foglaltak teljes körú végrehajtásával
szerződés aláirására.

Felelős: Eekete Jánosné polgármester.

Határidő; 20L9. december 31.

2. / B.A.Z. Megyei Óvoda, Áftafános Iskola, Szakiskola, Készségfellesztő
Tskola, Kol1é9ium és EGYMT Sályi Tagintézményében óvodai-, tanulÓi
jogviszonnya1 rendefkezők részére alkafmazandó térítési dijakró1 szőIő
rendefet elfogadása.
:

Előadó: Fekete Jánosnó polgármester

Ist ele .lánosne porqárme tájékoztatta a képvisefő-testületet, hogy a

B.A.Z. Meqyei óvoda, Általános Tskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Tskola,
-- - . ,Kol1éqium és EGYMI Sályi Tagintézményében óvodai-, tanulÓi jogviszonnyal
rendelkezők tészére a]_kafmazandó téritési diiak tekintetében a Hungast
Vital Kft. 11 ?-os mértékű áremelésre tett ;avaslatot.

Kérte az áremefési javaslat megtárgyafását.

A képvisefő-testüfet az áremelési javaslatot megtárgyalta, s 6 %-os mértékű
áremefést tart reálisnak, melyet rende]etben szabályozott. A rendefetet 4

igen, O nem szavazattal, 3 tartózkodássaf megalkotta és elfogadta:

Sály Község ÖnkornányzaLa Képviselő-testületének

1,/2019. (I. 15. ) önkornányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Áltafános Tskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Tskola, Kol1égium és EGYM]
Sályi Tagintézményében óvodai-, tanuLói jogviszonnya1
rendelkező ét-kezők részére alkalmazandó intézményi
téritési dijakró1.

A rendefetet a képviselő-testüfet etfogadta.

a
a
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(A rendefetet a )eqyzőkőnyv mellékfetét képezi, )

3./ 
^ 

településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az

egyes településrendezési sa j átos j ogintézmények partnersé gi egyez,f,et,ésének

szabályairőL szóló rendelet elfogadása,

Elée§g._Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosné po]gármester: fe]_kérte dr. Molnár Sándor 1egyzőL, hogy

ismertesse a rendefet*tervezetet, s a rendelet me9alkotásának jo9szabályi
környezetét.

Dr. Mofnár Sándor j egyző: az önkormányzat képviselő_testulete 2OO6 ,

novemberében határozatot hozott a tefepülésfej lesztési és

településrendezésse1 összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairóf, Akkor

még nem volt egyértelmű, hogy a partnersé9i egyeztetésre vonatkozóan

rendelet alkotási kötelezettsége van az önkormányzatoknak, Majd 20l,],
júliusában fefhívták arra a figyelmet, hogy a településfejlesztési és

településrendezési dokumentumok, vaIamint az egyes telepütésrendezési
sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairó1 rendefetet
kell alkotni, melyre vonatkozóan rendelet-mintát is kaptak az

önkormányzatok. Valamityen okbó1 ez Sáty Közsé9 önkormányzata Képviselő-
testülete elé nem kerüft, azonban a B.A.Z. Megyei Kormányhivataf jelezte,
hogy a rendefet megalkotá_sa felőf intézkedéseket kell tenni, s a képvi_selő-

testület ezen rendeletet a soron következő üfésén fogadja eI,

A településfejlesztési koncepcióró1, az integráIt településfejlesztési
stratégiáró1 és a településfejlesztési eszközökrőI, va}amint az egyes

terüIetrendezési_ sajátos jogintézményekről szőIő 31_4/2012, (xT. B. ) Korm,

iendelet 29. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva alkossa meg a

rendefetét.

A rendelet_tervezet a kapott minta alapján elkészü}t, melyet elfogadásra
j ava.solt .

A rendelet részletesen taglalja, hogy a településfejfesztési koncepció,
integrált településfej tesztési stratégiaI te]epüfésrendezési eszközök,
településszerkezeti terv. helyi építésí szabáLyzaL, településképi rendefet,
települési arculati kézikönyv készitése, módositása széfeskörű egyeztetés
keretén befüf, dz e rende]etben foglaltak alapján alkotott partnerségi
egyeztetés szabályai szerint történik. A véleményezésre, tájékoztatásra
vonatkozó határidőket a rendefet 1. sz. meflék]ete taglalja.

Fekete Jánosné polgármest_er: javasolta, hogy a jegyző úr által részletesen
ismertetett rendefetet fogadja el.

A képviselő-testület a telepúlésfej fesztési és településrendezési
dokumentumok. valamint az egyes településrendezési sajátos 3ogintézmények
partnerségi egyeztetésének szabályairól szőIó rendefetet 7 igen, 0 nem

szavazaLlai' , O tartózkodással elfogadta:



Sály Község Önkormányzata Képviselő-testúletének

2/2019. (I. 15. ) önkornrányzati rendelete

a településfejfesztési és településrendezési dokumentumok,

vafamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairó1,

A rende]_etet a képviselő-testüfet elfogadta.

(A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. / Inditványok, javaslatok.

Fekete Jánosné polgármester: javaslatot tett a Mezőkövesdi Többcé]-Ú

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozóan, a

határozati javaslat a képviselők részére megküldésre került. Tibofddaróc
polgármesterének személyében történt változás miatt keff módositani a

megállapodást.

A képviselők az előterjesztett határozati javaslattaf egyetértve a

következő határozatoz ]11ozt_ák 7 igen, O nem szavazaLtalt 0 tartózkodássaf:

Sály Község Önkornrányzata Képviselő-testületének

3/2oL9. (I.14.) sz. határozaEa

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társu]_ási
Meqállapodásának módosítása.

Sá}y Község Önkormányzatának
megtárgyalta az előterjesztést és a
hozta:

7. / Sály Közsé9 Önkormányzatának
Társulási Megállapodás módositását
jelent határozat melfék}ete szerint

Dr. Molnár Sándor jegyző: eqyrészrőI a nemzetiséqek
évi CLXXXTX. törvény B0. § (2) bekezdés rendelkezése
önkormányzat a települési nemzetiségi
hetyiséghasznáfatra, a működés további feftételek
fe]-adatok elfátására vonatkozóan megállapodást köt, A

2. / A képviselő-testüfet felhatalmazza a polgármestert a

társutási megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.

Fefefős: polgármester

Határidő: azonna1

Fekete Jánosné pofgármester: javaslatot tett Sály Község Roma Nemzetiségi
önkormányzattal kötött együttműködési me9állapodás felülvizsgáJ-atára
vonatkozóan. A határozati javaslat a képviselők részére megküldésre kerü}t.

Képvi se1 ő-te s tülete
, következő határozatot

Képviselő-testüfete a

meqtárgyalta és azt
elfogadj a.

jogairó1 szóló 2017.
szerint a település1
önkormányzattaf a

biztositására és a
megállapodást minden
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év január 31. napjáig, á}talános vagy időközi váIasztás esetén az alakuló
üfést követő harminc napon belül felü1 keff vizsgálni,

E kötefezettségnek eleget kef1 tennr,

Fekete Jánosné pofgármester: javasolta, hogy a határozati javaslatnak

megfelelŐen_módositásnélkúl_hagyjáklÓváaZegyüttműködési
megállapodást.

A képviselő-testület 4 igen O nem szavazaLLal, 3 tartózkodássaf az

együttműködési megállapodás felülvizsgálata után, azL módositás néfkül
jóváhagyta, elfogadta

Sály Község Önkornrányzata Képviselő-testületének

4/2OL9 . (í.L4.) sz. }:aLározaLa

Tárgy: Együttműködési megállapodás fefülvizsgálata

sály község önkormányzatának képviselő_testüfete a

polgármester eIőterjesztésében megtárgyalta Sály Közséq

Roma Nemzetiségi önkormányzattal me9kötött együttműködési
meqállapodás felülvizsgáLatára vonatozó előterjesztést.

Az együttműködési megállapodást mínden év

napjáig fefül kell vizsgálni.
j anuár 31.

Az együttműködési megállapodást Sály Község

önkormányzatának Képviselő_testülete 4i2071. (I.26..) sz.
határozatával fogadta ef, mely módositásra került
49I/2OI8. (V.29,) sz, határozattaf ,

Azegységesszerkezetbefoglaltmegállapodástáttekintve,a
képviselő-testület váftozatfan tartalommaf jóváhagyta,

Fekete Jánosné pofgármester: tájékoztatta a képviselő-testü]etet, hoqy

néhány személy irásos beadványt nyújtott be azérL, hogy az idei évben

1ebonyolitandó szociáfis célú r:űzifa kíosztásánát a fuvarozást ne szamkó

Andor végezze €f, mert az elmúlt évben elégedetlenek voltak, sokan

kifogásolták, hogy a Lűzifa mennyisége kevesebb voft a megítélt mértékűné1,

Meg kell jegyezni, hogy az előző évben is nagy segítséget jelentett, hoqy a

nemzetiségi önkormányzat efnöke fefvállalta, ho9y a roma 1akossáqnak

megitélt természetbeni támogatás lakosokhoz va]ó eljuttatásáról
gondoskodik.

Ez évben szintén jelentős kérelem érkezett, 215 házLarLást érintően, Ebből

szintén vál]alta a nemzetiségi önkormányzat efnöke, hoqy 134 főL/házLartást
érintően a házhoz szállítást vállalja,

Javasolta, hogy aZ előző évekhez hasonlóan fogadják el a felajánlott
segítséget, s bízzák meg a 134 fő/házLarLás szociá]is célú Lűzifa
természetbeni juttatás kiszáflitásáva]-,
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Vetró Márta képvise]_ő: a Lűztfa
elismervényt irnak alá, hogy az azon
ha vafaki elégedetlen, már akkor
elismervényt aláirta, azzal azL
mennyiségű fa átvétele megtörtént.

A képviselő-testület
feadott átvételi
biztosítj a.

átvételekor a jogosultak átvétefi
szereplő mennyiségő tűzifáL átvették,

keflett vofna jeleznie, ha pedig az
bizonyítja, hogy az azo^ szereplő

a száffítás üzemanyagköltségét (A

elismervényeket követően) részére

Javasolta, hoqy mindezek eflenére hívják fef a fuvarozÓ nemzetiségi
önkormányzat e]nökét a megítélt mennyiséqú tűzifa pontos kiszá]_litására.

Fekete Jánosné polgármester: a fuvarozást vállafó Szamkó Andor kÜlön
e}lenszofgáltatási díjat nem számof fe1, azonban az elŐző évhez hasonfóan a

szállitás üzemanyagköltségét kéri e]_számolni.

A képviselő-testület 6 igen, O nem szavazaLLal, 1 tartózkodássaf határozott
arrőI, hogy Szamkó Andor Sály Közsé9 Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
E.lnöke 734 főL/családot ifletően a megítélt szociáfis céfú tűzifát
kiszállitsa.

SáIy Kö z s é9 Önkorm ány zal.a Képvi se1 ő - tes tületének

5/2019. (I.14.) sz. határozata

Tárgy: Szociáfis céLú Lűzifa jogosuftakhoz vafó
kis zállitása .

A képviselő-testület az előző évi gyakorlatnak megfelelően
ú9y határozott, hogy 201-9. évben is meqbizza Szamkó Andor
Sály Közsé9 Roma Nemzetiségi ÖnkormányzaL elnökét, hogil 134

főtlcsafádot iffetően a megítélt szociális célú tűzifát
házhoz száffitsa.

Továbbá felhívja a száffitást véqző fiqyelmél arra, hogy
fokozottan figyeljen oda a preciz, pontos kiszáffításra,
hcqy a joqosultak a megítélt mennyisé9ú Lűztfát kapják r,eg.
A száflitást követően elégedetlensé9, rekfamáció ne
keletkezhessen.

A k§pviselő-testüfet felhatafmazza a polqármestert, hoqy a

szociáfis cétú tűzifa kiszállitásáróf 134 főtlcsaládot
iffetően fentiek szerint gondoskodjon.

Felelős: Fekete Jánosné polgármester.

Határidő: 2019. február ] 5.

Farkas Zoftán képviselő: a szociáfis céfú tűztfa beszálfitása a sÚlyos
működési nehézségekkel küzd,ő önkormányzat számára je}entős feladat, plusz
kiadást jelent. Nyilván érthető a testület döntése, hogy helyi válfalkozÓt
váfasztottak a fuvarozásra, de azL is 1átni kel1, hogy ez többlet kiadást
jelent, nem beszéfve arről, hogy szenvednek a kóbor ebektŐl, nincs anyagi
eszköz e probléma fefszámolására.
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Feket,e Jánosné polgármester: a képvíselő-testüIetnek minden helyzetben
felefős döntést kef1 hoznia, éppen ezért tartózkodott a magasabb összegű
eflenszolgáltatási díjért történő száffítás támogatásakor.

A kóbor ebek problémája a testület feladata. A képviselőknek ezt a
problémát meg ke11 oldani, meIy pénzkérdés. Ha rendszeresen Lörténne a
kóbor ebek befogása, az kb. éves színten 6-7 mil}ió Ft-os kiadást
jelentene. Az efőzőekben történE háromszori befogás kőzel ]_ millió Ft-os
kiadást vont maga után. Ez komoly probléma, ehhez forrásokat ke1l
teremteni, ezért mondta nyomatékosan, hogy mindezekre tekintette1 ke11, az
összes körülményt figyelembe véve a döntéseiket meghozni. Többször kérte,
hogy foglalkozzanak ezzeL a problémával, mely a test,ülét kötelessége,
hiszen költségvetést érintő anyagi ráfordítás szükséges a kóbor ebek
felszámofásához. A képviseló-testületnek kel1 az anyagi eszközöket
előteremteni.

Fekete ,Jánosné polgármester: Szemán Imre a]ezredes úr tájékoztatását
tofmácsolta a képvise]ő-testületnek, mely szerint a Bükkábrányi Rendőrőrsön
személyi váftozás következett be. Tóth Péter bekerült a Mezőkövesdi
Rendőrkapitányságra, Tóth Zso]-t főLörzsőrmester pedig a Bükkábrányi
Rendőrőrs állományában kerüft.

képviselő-testület határozat hozatal nélkü1 egyetértet,t, tudomásul vette
Bükkábrányi Rendőrőrsön bekövetkezett személyi változást.

A
a

Fekete Jánosné po]_gármester: tájékoztatást nyújtott
a folyamatban 1évő beruházásokról, projektekrőt:

A konyha-étterem kialakításához e}nyert 53. OOO e
sikerüft inaza páJ_yázaton 21.600 e Ft kiegészítő
összességében 74.600 e Ft á11 rende]_kezésre.

a képvíse]_ő -testü]-etnek

Ft-os UNIO-s forráshoz
forrást szerezni, így

Továbbá az orvosi rende]-ő korszerúsitése felújítása projekthez
rende]-kezésre á11 25.000 e Ft UNTO-s és 30.0OO e Ft inaza forrást ezer7
Projekt tekintetében 5 8-os mértékű önerő szükséges a haza forráshoz.

A kastélyiskola energetikai korszerűsítése 42.000 e Ft-os UNTo-s
támogatással, a tornatermes iskola korszerűsitése 33. OOO e Ft-os
támogatássaf valósulhat meg.

A kivit,eli tervek készítésének stádíumában vannak, állandó kapcsolatban
vannak a kÖzbeszerezLetés indításának ügyében a projektben dolgozó
személyekke1. Annyí bizonyos, hogy 201-9. december 3]_-éiq be kef1 fejeződnie
a projekteknek, nagyon kevés az id,ő rá, Nagyon várja. hogy végre el tudják
indít,ani a közbeszerzési eljárást.

Vetró Márta képvise]_Ő: javasoJ_ta a képviselő-testületnek, hogy éljenek
megkereséssel az OrszággyŰlési Képviselő Úrhoz a községben lévő problémák
mego}dása tárgyában, igy azzal a kapcsolatosan, hogy megszűnt a
takarékszÖvetkezet kírendeltség Sályban, és helyben pénzfelvéte]_i lehetőség
nincs, 1egalább egy bankautomata eJ-helyezésére ]-enne szükség, hogy a
minimumfeltét,elek biztosítottak legyenek a településen.
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Ezen kivül a környező településeket, s az országos
információkat szerezve megállapította, hogy Sály településen
az ivóvizszolqáltatás, csatornaszolgáltatás, dija.

A képviselő-testüfet egyetértett
melyről 6 igen, 0 nem szavazattal,
hozta:

távfatban is
a leqmagasabb

Vetró Márta képviselő javaslatával,
1 tartózkodással az a]-ábbi határozatot

Továbbá megköszönte Bejuska Csaba önkormányzati a}kafmazott munká;át, aki a

hó e]_takaritással a közfekedési fe]tétefeket biztositotta a lakosságnak.

SáIy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2OL9. (í.L4.) sz. haluározaLa

Tárgy: Országgyűlési képviselő megkeresése Sály települést
érintő, meqoldásra váró problémák segítése érdekében.

A képviselő-testület Vetró Márta képviselő javaslatára úgy
határozott, hogy Sály települést érintő, afább megnevezett
1akossági problémák megoldásának segítése tárgyában az
Orszáqqyűlési Képviselő Úrhoz fordul.

A településen megszűnt a pénzintézeL:- szolgáltatást nyújtó
takarékszövetkezeti kirendeltség, mely jelentős nehézséget
eredményezeLt az itt élőknek. Különösen abbóf a

szempontbó1, hogy Sály településen nincs pénzfe.Lvételt
biztositó automata. Szükséges lenne legalább egy
pénzfelvételt biztositó automata elhelyezésére, hogy
pénzintézeti kirendeltség hiján 1egalább a pénzfelvétef
biztosított legyen a fakossáq részére.

Továbbá az tvőviz- és szennyvízszolqáltatás díja - attóf
függetlenül, hogy a településen tafálható a vizforrás - a

környékbeli, illetőleg mondhatni országos viszonylatban is
a 1egmagasabb, melyet elfogadhatatlannak tart a testüfet és
a fakosság is.

A képviselő-testület fenti problémák megoldása tárgyában
Tállai András arszágqyűlési Képviselő Urat keresi meg.

Felelős: Dr. Mofnár Sándor )eqyző.

Határidő: azonnaf.

peEete Já"osné polqá mivel más bejelenteni vafó nem volt,a nyílt
ü.Iést I0.20 órakor berekesztette. Kérte a testületet, hogy szociá]is céfú
tűzífa természetbeni támogatás, települési támogatások efbiráfása tárgyában
ülésüket zárt ülés keretében folytassák tovább.
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A képviselő-testüfet a zárt üfés tartásával egyetértett

K.m. f
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