
,JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sály Község önkormányzatának Képvíse}ő-testü}ete 2019. november
1]_-én O9,0O órai kezdettef tartott ü]_éséről .

Az ülés helye: Sály Közsé9 ÖnkormányzaEának tanácskozó terme.

Jelen vannak: Fekete ,Jánosné polgármester, H6cza JÓzsef alpolgármester,
Burkus Sándor, Farkas ZolLár., dr. Nagy .Tánosné, Szabő Va]-éria, Szamkó Andor
képviselők.

Meghívottak: Dr. Molnár Sándor jegyző.

Fekete .fánosné pofgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
mindannyiuk nevében köszöntötte Dr. Molnár Sándor 1eqyzőL.

uegá}lapította, hogy űlésük határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jegyző.

Jegyzőkönyvhitelesítőknek: HőczaJózsef alpolgármestert és Szamkó Andor
képviselőt kérte fe]_.

Fekete .Tánosné polgármester: ismertette a megtárgya]-ásra kerü]_ő javasolt
napirendet:

JAVASOLTNAPIREND

1. ) Szociális célú tűzífa ]-eszá]-]_itása.
Efőadó: Fekete,Jánosné polgármester

2.) Közmegha}lgatás idópontjának kitűzése, váz]-ata.

E]_őadó: Fekete Jánosné polgármesEer

3. ) Karácsonyi köszöntővel egybekötött Idősek Napi ünnepség
megszervezése, 65 éven fe]-üliek t,ámogatásának meghaLározása.
Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

4. ) Magyar Fa}u Program pályázaEi kiírás keretében elnyert és
fo}yamatban lévő pályázatokról tájékoztatás.
E]_őadó: Fekete Jánosné polgármester.

5. ) Tndítványok, javaslatok.

A képvise]_ő-testü}et egyhangúlag elfogadt,a
a napirendet, valamint a jegyzókönyvvezeLő és
jegyzőkönyvhitelesítők személyére tett javaslatot.



Elfogadásra keiült napirendi pontok:

1.) Szociáfis célú tűzifa 1eszáfIítása.
Előadó: Fekete,Jánosné polgármester

2.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, vázlaLa.

Előadó: Fekete Jánosné polgármester

3, ) Karácsonyi köszöntővel egybekötött ldősek Napi ünnepség
meg§zervezése, 65 éven felü]-iek támogatásának meghaLátozása.
Előadó: Fekete Jánosné polgármester.

4.) Magyar Falu Program páIyázati kiírás keretében elnyert és
folyamatban ]-évő páJ-yázatokról tájékoztatás.
E]-őadó: Fekete .Tánosné polgármester.

5. ) lndítványok, javaslaEok.

Napirend tárgyalása

1. ) Szociá]_is céLű Lűzifa ]_eszá1]-ítása.
Efőadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete Jánosrlé polgármester: tájékoztatta a képviselő-testüIetet, hogy az
előző ü]-ésen kapott megbizás alapján megkereste a testület álta]-
megnevezett 3 helyi vál]-alkozőE, Farkas Tstván, Vanczák RÓbertet és Molnár
pét,ert, hogy adjanak ajánlatot a szociá]-is célú Lűzifa ÉSZarnnOŐ Zrt-tőI
történő 1eszá1]_itására vonatkozóan.

Á :sz erdei m3 mennyiségű tűzifábót kb. 300 erdei m3-t az un. ,,Kecet-
telepről, kb. 82 erdei m3-nyi mennyiséget pedig a kácsi terü]etrészLőI
kel]-ene szállítani. az ajánlatkérés ís í9y fogalmazódot,t, meg.

A tűzifa fes2áflítása tekintetében egy vállalkoző, Vanczák Róbert nyújtott
be a3ánlatot a következők szerinLl

A ,,Kecet" terüfetrészrőI történő szá]-]-ítás esetében: 4.500 Ftlerdei m3 +

ÁFA,

a kácsi erdőterületrészrő1 pedig: 5.500 Ft/erdeí m3 + Ár'a.

Fekete Jánosné po]gármester: kérte, hogy vegyék tudomásul a beérkezett
áraj ánlatot. A tűzifa ]-eszállítását szeretné mé9 az ideí évben
lebonyoJ_itani, biogy annak kiosztására is mielőbb sort tudjanak keriteni.

A képviselő-test,ü]_et egyetértett a poJ-gármester javaslatával, hogy a tűzifa
kerüljön mielőbb 1eszá1]_ításra az önkormányzat telepheJ_yére, melyre
vonatkozóan Vanczák Róbert á]-ta1 benyújtott ajánlatot elfogadta, azE
tudomásul vette.

Megbízta a polgármestert, hogy a szükséges inLézkedéseket a Lűzifa
szállítására vonatkozőan Legye meg.



2.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, vázlata.

Efőadó: Fekete Jánosné polgármester

Fekete ,Jánosné pofgármester: a közmeghallgatás időpontját 2019. november
25. 14.00 órára tűzte ki, aho]_ a képvise]ő-testület beszámol az elmÚ]-t
évben véqzett munkáró]_. Kérte. hogy mindenki jeqyezze fel ezt az időpontot.
A szol9áltatók felé az írásos meghívót hamarosan elküIdi.
A képviselő-testüfet tudomásu]_ vette a közmegha1lgatás időpontját, a

tervezett beszámolót.

3.) Karácsonyi köszöntővef egybekötött Idősek Napi ünnepség megszervezése,
65 éven felúliek t,ámogatásának meghaEározása.
Előadó: Fekete Jánosné polgármest,er.

Fekete ,Jánosné polgármester: tájékoztatta a képviselő-tesLÜletet, hogy a
karácsonyi köszöntővel egybekötött idősek napi ünnepséget december 5.
napjára tervezte az előző évek hagyományához híven.

Javaso]_ta az eddiqiekhez hasonlóan a 65 év feletti idősek támogatását 5.000
Ft összeggel.

A kópviselő-testüfet az idősek napja megszervezésévef és a 65 év fe]-ettí
]_akosok 5.000 Ft/fő egyszeri településí támogatásával egyetértett, melyről
7 igen, o nem szavazattal, 0 tarLózkodással az alábbi határozat,ot hozLa:

SáJ-y Kózség Önkornányzata Képvíselő-testúletének

546/2019. (XI. 11. ) önkornányzati határozata:

Tárgyz ,,Tdősek Vi}ágnapja" a]-kalmából 65 év

feletti fakosok támogatása.

A képviselő-testület támoqatja a Idősek Napi rendezvény
megtartását, melyhez a szükséges előirányzatot biztosítja.

A képvíselő-tesXü7et,,Az Idősek Ví7ágnapja|'

alkalmábó]_ a 65 év fe]_etti ]_akosok támogatását

hagyta jóvá.

A 65 év feletti fakosok részére 5.000 Ft összegben
települési támogatás folyósítását biztosítja.
A támogatás kiutalása posta útján tört,énik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
idősek részére a telepüIési támogatásról sz6lő határozatot
készítse e1, a támogatás kiutalásáról gondoskodjon.

Az Tdősek Napi rendezvényhez a szükséges anyagi fedezetet
bizLosítj a.

Fefef ós: Feket,e ,Jánosné polgármester.

Határidől 2019. december 5.



6. ) Magyar Falu Program pályázat,i kiírás keretében elnyert és
folyamatban ]_évő pályázatokról tájékoztatás.
Előadó: Fekete,Jánosné polgármester.

Fekete Jánosné polgármester: tájékoztatást adott a képvise]_ő-testületnek a
folyamatban Iévő páLyázaLokról: eszközfej fesztés területén a beltéri
közterületek karbantartásának munkáihoz megvásárolt, kistraktorhoz egy
pótkocsit és egy szárzű"zőL sikerül majd beszerezni.

Továbbá az ,óvodai udvar kialakításához !.8'74.52O FL értékben sikerü]-t
forrást elnyerni

A Deák Ferenc utca útburkolatának felújítására benyújtott pái-yázaL
9.999.997 Ft-os támogatásban részesült. A támogatói okirat, alapján a
fejlesztés befejezési határideje 2O2Q. október 31. Kékesí ,János szakmérnök
segítségével a helyszínt megtekint,ették. A mérnök úr nem javasolta, hogy
hozzá fogjanak ezen késő őszi, kora téli időszakban az útfelújitáshoz.

Közfoglalkoztatási keretbő]- anyagköltségekre biztosított keretösszeget,
azonban november 30-áig fe]- ke],]- használniuk, azL a következő évre nem
vihetik át,

igy javaslatta1 élt arra vonatkozóan, hogy az ABC áruháztól az óvoda
feljáróig kerüljön az út felújításra, majd onnét, a Magyar Falu programból
biztosított keretből tavassza.]_ folytatnák a munkát. Ísy a
közfoglalkoztatási keret,összeg felhaszná]-ásra kerülhet.

EzL a javaslát,ot a képvise]_ő-testület tudomásul vette, s támogatta.

]Burkus Sándor képvise]_ó: kérdése volt, hogy a ,József Attila útra mikor
tudnak sort, keríteni? Beütemezésre került-e?

Fekete ,Jánosné po]-gármester: tájékoztatta a képvisefő-testületet, hogy a
JŐzsef Atti]-a Út felújítására. illetőleg kiépítésére csak komoly pályázati
finanszirozás me1]-ett van lehet,őségük, mely pályázati kiírásokat
folyamatosan, figyelik. Az útnak nincs a}apja, így kb. 3o.ooo.ooo Ft-os
nagyságrendú fej]esztéssef ke]-l számolniuk, melyhez meg kell keresni. várni
az eh}rez megfelelő páIyázati lehetőséget.

Szamkó Andor képviselő: ehhez kapcsolódóan javasolta, hogy gondolkodjanak
e1 a RÓzsavári utcai járda építésen is. Egy-egy szakaszon kífejezetgen
ba]_esetveszélyes a köz]_ekedés.

Fekete Jánosné po]-9ármest,er: a Rózsavári utcai járdához szükséges építési
anyag 20I-7. .évtől biztosított, gondoskodtak róla. Azonban ehhez nem á11
rendeIkezésükre megfelelő munkaerő kapacitás. Az önkormányzatí hivata]_ná]_
Bejuska Csaba dolgozó a maximumot teljesíti, azonban rajta kívü]_ az elvárt
szakmai kompetenciáva]_ rendelkező doLgoző nincs.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szolgálati lakások felújítására
vonaLkozóan van folyamatban pál-yázaL szintén a Magyar Falu program
keretében. Itt a testület döntésének megfele]_ően az orvosi rendelő
szolgálati 1akásaira vonatkozőan nyújtottak be pályázaLoE.
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Fekete .]ánosné polgármester: kóbor ebek problémájának megoldása e]-ső

lépcsőjeként' felvette a kapcsolatot a gyepmesterrel, (tehette ezL annak
köszönhetően, hogy a képviselői tiszteletdijakró1 a képviselŐk nagy része
lemondott) várja annak kiérkezését.

Kérte a testületet, hogy találjanak megoldást arra, hogy ezL a fennállÓ
problémát a jövőben hogyan tudják kezelni. Gondo]_ itt elsősorban a szigorú
és határozott fellépésre, hogy kideríteni kié a kuLya és azzal szemben

elj árni .

Szabó Vaféria képviselő: tapasztalhatÓ, hogy amikor a gyermekek jÖnnek

iskolába, óvodába, az ebek abban az időben szaporodnak meg a fa]-uban. Tehát
ki lehetne deríteni, hogy ki az eb gazdája. ilavasolta, hogy ezE a

képviselők szervezzék me§l jöjjenek ki fe]-vá]_tva ebben az időpontban, s

akkor 1e tudják 1eplezni az ebek tulajdonosait.

Szamkó Andor képviselő: bírságot ke]1 kiszabni az ebek tu]-ajdonosaira, hogy
visszatartó ereje 1egyen.

Fekete Jánosné polgármester: nem járható Út, hogy általánosságban
kimondják, hogy kerüljön az eb tulajdonosa bírságo}ásra. Ehhez az kell,
hogy va}ósághűen tudják ki az eb gazdá)a, tulajdonosa, s az illetékes
hatósághoz a feljelentést írásosan megtegyék. Ez beszélgetés szintjén nem

fog megoldódni.

Dr. Nagy Jánosné képviselő: a kóbor ebek probJ-émája mindannyiuk előtt
ismeretes, már nem a problémát kell boncolgatni, hanem jó öt,letek kelfenek
a miefőbbi megoldáshoz. Bizony komoly problémák keletkezhetnek egy
ebharapásból, mely nagyon fájdalmas és költséges is. Sajnos nagyon sok az
ebharapás, gondot jelent, hogy az ebek beoltatlanok.

Burkus Sándor képviselő: a gyepmesteri szol9áltatás nagyon költsé9es,
azonban a véleménye szerint nem fogja az e]-várt eredményt hozni/ nem kerül
felszámolásra a kóbor ebek gondja a településen.

Fekete Jánosné polgármester: az önkormányzattal kapcsolatban álló
gyepmester hatékony munkát végez. Azonban természetesen ezzel nem fogják
felszámolni az állandósu]_t problémát. A képviselő-testületnek dolgoznia
kelf ennek megoldásán.

Javasofta Szamkó Andor képviselőnek. hogy segítsen abban, hogy a roma
lakossággal kerüljenek kapcsolatba, hívják fe} a figyelmüket, s a megfeleJ-ő
eszköz kidoJ_gozásával próbálják közösen vísszaszorítani a kóbor ebeket.

5.) Tndítványok, j avaslatok.

Farkas Zoltán képvise}ő: bejelentette a
Csend]_ak Kft. 50.000 Ft összegű támogatással
munkáj át .

Fekete Jánosné pofgárméster: mive1 más
megköszönte a képvisefők munkájáE és
berekesztetté.

képviselő-testü}etnek, hogy a
segítette a Sályi Polgárórség

be j elenteni va]_ó nem volt,
a nyílt ü}ést 09.40 -kor
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(A képvisefó-testü]_eti üIés jegyzőkönyvéh,ez csatolásra kerü] Burkus Sándor
képvise}ő nyilatkozata a képviselői tisztetetdíjró]- történő ]-emondásrÓ]-.)

K.m. f .

,0ű*,Dr. Mofnár Sándof
jeqyző

ülhW "wj e gyzőkönyvhiteIes ítók


