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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. március 31. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szakácsi Kirendeltségén 

(3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

              c./ Határozata   
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2./ Szakács Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról 
 
 
 
Szakácsi, 2016. március 31. 
 
 
 
 
        Vártás József 
              jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31. 
 napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatal    Szakácsi Kirendelt- 
 ségén (3753 Szakácsi, Petőfi S. út 2. szám) megtartott rendk ívüli 
nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak : Oláh Lajos polgármester  
     Kristóf Piroska képviselő 
     Feketéné Indre Nikolett képviselő  
     Guba Natasa képviselő 
     Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző 
 
Oláh Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal jelen 
van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 

 
1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
2./ Szakács Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról 

Előadó: polgármester 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 5 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:  
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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2016.(III.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
 Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

         Előadó: polgármester 
 
         2./ Szakács Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról 

         Előadó: polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, a következő napirend Szakács Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról szól, az SZMSZ módosítása ehhez 
kapcsolódik. A lényege az, hogy az SZMSZ módosításban a hatályba lépéstől a 
képviselők részére megállapított tiszteletdíj szüneteltetve lesz, amennyiben a 
képviselő-testület kimondja a feloszlását. A feloszlatást, ha kimondja, abban az 
esetben meg kell teremteniük az időközi választásnak a fedezetét, amit az állam nem 
finanszíroz, azt az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell lefinanszíroznia. 
Ennek a pontos összege menetközben fog kiderülni. Úgy gondolja, hogy 500.000 és 
1.000.000 Ft között lesz valahol, de ez sok mindentől függ, hiszen számos dolgot el 
kell majd végezni ugyan úgy, mint a rendes önkormányzati választások alkalmával. A 
Helyi Választási Bizottság kitűzi majd az időközi választás időpontját, lesz egy ugyan 
olyan időszak, amikor ajánlásokat kell gyűjteni, a jelölteket nyilvántartásba kell venni, 
szavazólapokat kell legyártatni, értesítőket, névjegyzéket, a szavazást megszervezni, 
urnákat, plakátokat, értesítőket elkészíttetni a nyomdával, bizottságnak a munkájáért 
jogszabály szerint járó díjat kifizetni. Tehát elég sok összetevőből áll, és ehhez a 
fedezetet mindenképpen meg kell teremteni. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester elmondja, hogy azért oszlik fel a testület, mert 
szeretnének egy szép kis falut létrehozni majd, olyat, ami azelőtt volt, szép, csendes 
falut, és szeretnének a régi kerékvágásba visszatérni.  
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A polgármester úrral nem tudtak együttműködni, többször jelezték neki, hogy 
beszéljen a falu lakóival, a dolgozókkal, hogy legyen együttműködés, ne uszítsa őket 
össze, jobb lenne, ha egy kicsit összehozná az embereket. Nagyon sok problémát 
találtak a polgármester munkájával kapcsolatban, főleg a dolgozókkal. Úgy gondolja, 
a falu kettészakadt, amióta Oláh Lajos a polgármester. Nem tudja, hogy ezt miért 
kellett csinálni, állandó a veszekedés, napi szinten kint van a rendőrség, mennek a 
jelentgetések. Többször mondták, próbáljon már meg az emberekkel együttműködni, 
és valahogy összehozni őket, de szerinte ez nem sikerült. A másik dolog az, hogy 
problémák vannak a leltározással. Amikor megalakult a testület és Oláh Lajos lett a 
polgármester, úgy gondolja, a testületet kellett volna felszólítani azért, hogy a 
szerszámokat leltárba vegyék, nem tudtak semmit arról, hogy milyen eszközök 
vannak, mi van leltárba véve. Jó lenne, ha ezt a testület is tudná. A másik dolog a 
sertéstelep kérdése, amit nem talált megfelelőnek az állatorvos, a sertések nem 
megfelelő állapotban vannak, nincsenek megfelelően táplálva, nincs szellőztetés, 
szennyvízlefolyó, szennyvízakna, víz, villany, nincs lebetonozva az a rész, ahol az 
állatok vannak. A trágya ott van letárolva, nincs elhordva több hónapja. Ezeket a 
dolgokat szerették volna a polgármester úrral megbeszélni, de sokszor úgy vette ő, 
mintha nem is lettek volna képviselők, és sajnos sok mindenről nem tudnak. Az 
osztályvezető asszonyt is velük akarta elküldtetni, és hogy mondják azt, hogy nekik 
nem kell. Nekik nincs problémájuk osztályvezető asszonnyal, nem tudja, hogy miért 
kellett volna nekik elküldeni, szerintük elég jó munkát végez. A sertéstartásból, a 
sertéshús áfájának csökkentése révén volt pénzmaradvány, de hogy mennyi, nem 
tudja, és hiába kérdezték polgármester urat, azt mondta, nem tudja pontosan, hogy 
mennyi lett átutalva. Két sertést vett meg ebből a pénzmaradványból. Azt szerették 
volna, ha közösen veszik meg a sertéseket, ők is szerették volna is megnézni. 
Polgármester úr választotta ki a két sertést, amivel nincsenek megelégedve, az ár 
nincs meg, szerinte az állatok kétszer kilencven kilósak voltak, a súlyukból azóta is 
vesztettek, mert nem kapnak elegendő takarmányt, az anyasertés is elpusztult. Azt 
szeretné, ha a sertéstelep nem így működne. Szeretné azt megtudni, hogy a volt 
polgármester asszonytól milyen szerszámokat, eszközöket vettek át. 
 
Vártás József jegyző: Visszamenve a választások időszakára, aki itt él, sokkal 
jobban és több mindent tud, mint esetleg az, aki a hivatalban dolgozik. Már a 
választás is finoman szólva is viszontagságos volt, illetve utóélete is volt, mely 
mostanában zárult. Volt büntetőfeljelentés a Kazincbarcikai Járásbíróságon is a 
választásokat követően. Ezt csak azért kívánta elmondani, mert ha érdemi választás 
lesz, akkor a teljes lakosság szabályosan vegyen részt majd a szavazásban. Tehát a 
választások óta folyamatosan merültek fel problémák, és gyakorlatilag a testületben 
két új tag is ül, aki a választásokat követően a megüresedett mandátum alapján 
került a testületbe, tehát ilyen szinten folyamatosan változott, mint ahogy az 
alpolgármester személye is változott. Alpolgármester asszonynak leltározással, 
eszközök átvételével kapcsolatos felvetésére válaszolva elmondja, hogy azért ilyen 
formában nem fedi teljesen a valóságot az általa elmondottak. Az elmúlt másfél 
évben több alkalommal voltak olyan időszakok és olyan pontok, amikor ezek a belső 
problémák kiújultak. Minden alkalommal elmondták jegyzőkönyvben foglaltan, hogy 
minden képviselő betekinthet minden számlába, minden, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos anyagba, mint ahogy volt is olyan testületi ülés, amikor a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztésnél megnézték a jelenléti ívet, ami oda 
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is lett adva. Tehát, ha ezt akarják, vagy akarták, megtehették, és meg is tehetik, a 
jövőben is betekinthetnek bármibe. Ami itt történik a településen, és amit nem 
látnak, nem tapasztalnak, arra nem tudnak kihatni. Volt már egyszer próbálkozás 
képviselők részéről indítvány benyújtására a képviselő-testület feloszlatásával 
kapcsolatosan, ami akkor vissza lett vonva. Gyakorlatilag már másodszor kerülnek 
ugyanabba a mederbe, hogy akkor mi legyen, oszlassa fel magát a testület, hogy 
menjen tovább, mit csináljanak ahhoz, hogy működjön. Csak annyit tud elmondani, 
hogy mindegy, hogy ki lesz a polgármester, de a lakosság nélkül ez a rendszer soha 
nem fog működni. Tehát többszereplős ez a dolog, nyilván a polgármesternek a 
jogszabálynál fogva van kötelezettsége is elég sok, és joga is van. Azon lehet 
vitatkozni, hogy most jó vagy nem jó. Megismétli még egyszer, hogy nincs olyan 
dokumentum, amibe a képviselők nem tekinthetnek be, munkajogi oldalról vannak 
személyes adatok, de úgy gondolja, hogy itt, ami szóba jött, ilyen nincs, ez ne legyen 
akadálya ennek a dolognak. Osztályvezető asszonnyal kapcsolatos megjegyzésre 
csak annyit, hogy a hivatalnak az alkalmazottja, a jegyző a munkáltatói jog 
gyakorlója, ilyen szinten ez megosztott. Nyilván vannak feszült pillanatok, van úgy, 
hogy az ő idegállapotuk is sokszor nem megfelelő, mert rengeteg probléma van, és 
nyilván nemcsak Szakácsival, de Szakácsiban halmozottan, és nehéz kialakítani a 
munkarendet. Az ÁFA maradvánnyal kapcsolatos felvetést nem érti, hogy mi történt 
itt. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Ezt ő sem tudja pontosan, de aljegyző úr szerinte 
jobban el tudja mondani. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ezzel alpolgármester asszony azt akarta mondani, hogy 
az ÁFA csökkentése előtt 27 % volt az ÁFA, s ennek megfelelően volt számolva a 
különböző támogatás. Amikor az ÁFA 5 %-ra csökkent, a 27 % és az 5 % közötti 
különbözetet a település visszakapta. Ennek az összege kb. 140.000,- Ft. Ebből a 
140.000,- Ft-ból vett a polgármester úr az ő hozzájárulásuk nélkül valakitől két 
sertést, aminek az értéke, ahogy korábban mondták, jóval 140.000 Ft alatt volt. Az 
alpolgármester asszony azt mondja, hogy azt szeretné megtudni polgármester úrtól, 
hogy az ÁFA csökkentés miatt mennyi az az összeg, ami visszajár, és erre mondta 
polgármester úr, hogy ezt pontosan nem tudja.  
 
Vártás József jegyző: A Start munkához és közcélú munkához kapcsolódóan még 
elmondja, hogy ott vannak vállalások, ha sertéstartás volt vállalva, akkor azt kell 
végigvinni a szerződés lejártáig. Ez is ugyan úgy mutatószám, mint hogy az is, hogy 
hány főt foglalkoztat az önkormányzat. Ezeket végig kell csinálni, mert egyébként 
vissza kell fizetni a pénzt kamatostól, ez nem lehet érdeke senkinek sem, és az sem, 
hogy az önkormányzat utána nem kap támogatást, és nem fog tudni foglalkoztatni 
helyi lakosokat. Ezt mindenképpen át kell gondolni és helyre kell tenni, függetlenül 
attól, hogy a polgármester és a testület milyen viszonyban van. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Volt olyan, amikor a nyugtákat szerette volna 
megnézni, mivel sertéseket adott el polgármester úr, mivel nyugtákat adott majdnem 
mindenkinek. Tehát nem mindenkinek, és ő azt szerette volna, hogy az eladott 
sertések után hogyan számolt el. Azt mondta neki, hogy őt nem ellenőrizheti, de más 
sem. Ha egy alpolgármester nem szólhat bele, akkor ki nézheti meg? 
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Vártás József jegyző: Nyilván ez a feszültség, ami van, a testületi tagok között van, 
mint most is alpolgármester asszony elmondott, erre azt tudja válaszolni, hogy 
alpolgármester asszony, ha bejön, megnézheti azokat az anyagokat, amik a 
hivatalnál vannak. Tehát ilyen szinten az információk nem hiszi, hogy 
hozzáférhetetlenek. 
 
Gáspár Krisztián képviselő megkérdezi alpolgármester asszonyt, hogy a testület 
hány főből áll és mikuláscsomagot hányan mentek el átvenni, mert neki soha nem 
szólnak, meg sem keresték. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Úgy gondolja, hogy polgármester úr tudatta 
képviselő úrral is, hogy mikuláscsomag lesz, másrészt ott volt azon az ülésen, amikor 
döntöttek. 
 
Gáspár Krisztián képviselő alpolgármester asszonytól megkérdezi, hogy mennyi 
pénzt vettek ki, hová költötték, mert mikuláscsomag nem volt. Hárman mentek el 
vásárolni, őt nem hívták. Úgy gondolja, hogy a mikuláscsomagnak az a lényege, 
hogy mikulás legyen benne. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester szerint, ha hívták volna is, biztosan nem jött volna 
el. 
 
Gáspár Krisztián képviselő: Hát persze, hogy elment volna. 
 
Oláh Lajos polgármester közbeszólogatások, hangoskodások miatt megkér 
mindenkit, hogy az ülésrendet ne zavarják meg, mert ellenkező esetben berekeszti az 
ülést. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény szerint létezik a 
nyílt, a zárt ülés, és a harmadik a közmeghallgatás. A közmeghallgatásnak az a 
sajátossága nagyon jól tudják, hogy ott bárki közéleti ügyekben szót kérhet, 
elmondhatja a panaszát, kérdését, kérését. A másik két ülésnek az a sajátossága, 
hogy a testületi tagok, és oda tanácskozási joggal meghívottak kérhetnek szót, illetve  
beleszólhatnak az ülésbe. Azt kéri, hogy hallgassák meg egymást. 
 
Oláh Lajos polgármester: Alpolgármester asszony által elmondottakra reagálva 
elmondja, hogy nagy problémájuk van a sertésteleppel, és őt hibáztatják, mert 
szerinte azt látják, hogy neki kellene etetni az állatokat. A Start-munkába azért 
vannak az emberek általuk felvéve, hogy az állatokat rendben tartsák. Az első ember, 
aki éppen panaszkodik, az alpolgármester asszony férje, aki az elejétől kezdve, 
amikortól létrehozták a sertéstelepet, azóta ott van. Ő, mint polgármester nem 
köthet rá kamerát, hogy eljut-e oda a termény. Annyit tud leellenőrizni a 
takarmányozási naplóba, hogy akitől vásároltak, az a terményraktárba elkerült-e. 
Onnan, hogy hová kerül, ezt beszéljék meg, mert szerinte akkor megvádolta a saját 
férjét, hogy nem került el a sertéstelepre a termény. Nem kell itt szépíteni a 
dolgokat, mindenki tudja, hogy ez a viszály sajnos a két család között, egy húszéves 
viszály.  
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Biztosan nem csak ő gondolja egyedül, de ő volt az elsők között, és azon volt, hogy 
szüntessék meg ezt a viszályt. Biztos abban, hogy voltak olyanok, akinek nem 
tetszett a döntése, a döntésük. A polgármester nem azért polgármester, hogy 
minden egyes embernek megfeleljen, nem is akar mindenkinek megfelelni, az ember 
nem gépezet, emberek, követnek el hibát akaratuk ellenére is, de ennek a levét nem 
a falunak, a településnek kellene meginnia. Azért, hogy itt kb. 20 éve vannak 
viszályok, és nem akar mondani neveket, nem akar személyeskedni, és nem akar 
senkit megsérteni, de nem csak ő mondja, ezt tudják Edelényben, mindenhol, hogy 
20 éves viták vannak itt. Ő állt a sor elejére, hogy ez a viszály megszűnjön, volt 
rengeteg próbálkozása, együtt „buliztak”, együtt főztek, stb., és saját zsebéből 
Szakácsiba nagyon sok pénzt tett és nem saját magáért, hanem Szakácsiért. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester megjegyzi, hogy ennek semmi látszatja nincs. 
 
Oláh Lajos polgármester: Visszakérdez, hogy nincs látszatja?  
 
Kristóf Piroska alpolgármester szerint nem azt a személyt kell hibáztatni, aki a 
sertéseket eteti. A jószágoknak meg kell adni azt, ami kell, annyi 
takarmánymennyiséget kell hozatni, hogy ne forduljon elő az, hogy egy-két nap nem 
tudnak mit enni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Nem eltitkolt tények, megvannak a számlák, ha jól 
emlékszik egyszer vagy kétszer volt készpénzes fizetés a terményért, mindig inkább 
ahhoz ragaszkodott, hogy átutalásos legyen. Ennek is utána lehet nézni, hogy mikor 
volt az, amikor nem volt termény, és ha éppen a két ember elfelejtett neki szólni, 
hogy nincs termény, így fordulhatott elő, hogy nem volt termény az állatoknak, de ő 
nem az alpolgármester asszonyt hibáztatja, nem a képviselő-testületet, hanem azt az 
embert, aki meg van bízva a sertésteleppel, hogy figyeljen oda. Megvádolták azzal, 
hogy eladta, vagy eladták a malacokat és nyugtát nem adtak. Aljegyző úrral kb. egy 
hónapja voltak leltározni, a sertéstelepen leltározták a szerszámokat, a dologit is, 
nagy értékű, kis értékűt. Ez sem titok, ami pénz bejött a sertések eladásából, az 
mind bevételezve van. Többször volt már arról szó, hogy nincs bevételezve a 
sertésekből származó bevétel, az aljegyző úr is szólt, hogy a bevételezésnek 
nézzenek utána. Az összes bevételezve lett. Szóvá lett téve, hogy nincs lebetonozva 
a telep belső része. Igen, ő is hibázhat, elszámolhatja magát, több sódert rendeltek 
meg, mint cementet. Tudják jól, Szakácsi költségvetése nem áll úgy, hogy innen-
onnan pénzt tudjanak elvenni cementre, hogy a sertéstelep belülről le legyen 
betonozva. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Akkor ehhez nem is kapott semmilyen pénzt? Akkor 
miből vettek blokkot? A másik, hogy az épületet nem kőműves csinálta, le van 
fényképezve, hogy kik voltak ott. 
 
Oláh Lajos polgármester: Nem tudja, hogy pontosan, hogy aki fel lett oda felvéve 
kőművesnek, és hogy értett-e a kőműves munkához vagy sem, de két kőműves lett 
oda felvéve. Most is beírt kőművest, hegesztőt, akiket Szendrőből kellett hoznia, mert 
nincs ilyen végzettségű személy. Szakácsit fejleszteni szerette, illetve szerették volna, 
csak nem kellene kötözködni azon, ami már megvan.  
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Tavaly novemberben adták be a pályázatot Start munkára, amellyel sok munka volt. 
Megkérdezik, hogy melyik képviselő-testületi tag jött oda segítségét felajánlani. 
Amikor bement a Munkaügyi Központba megvédeni a programot, ami háromszori 
alkalom volt, akkor minden polgármester mellett ott volt legalább egy testületi tag, 
de mellette senki nem volt. Azt elmondhatja, hogy ami van Szakácsiba, az általa van, 
és aki dolgozni szeretett volna és megbecsüli a munkáját, az dolgozhat is. Az 
emberek nem lettek kiválogatva, nem lettek megkülönböztetve, mert azt is hallotta, 
hogy aki rászavazott azt felveszi dolgozni, aki nem szavazott rá, azt nem. Ő 
mindenkit felvett.  
Az állatorvos mondatát szerinte nem jól értették, ő azt mondta, hogy ha megszűnik a 
sertéstelep meg a baromfitelep, ahová emlékezete szerint 20 ember van felvéve, és 
ha az megszűnik, – tehát nem a polgármester szünteti meg – véget ér a program, 
akkor automatikusan megszűnik az ott dolgozók munkaviszonya. 
 
Guba Natasa képviselő: Az élettársa hamarabb volt felvéve a baromfitelepre, és a 
polgármester úr hamarabb megszüntette a munkaviszonyát. 
 
Oláh Lajos polgármester nyomatékosítja, hogy nem a baromfitelepre volt felvéve 
képviselő asszony élettársa. 
 
Guba Natasa képviselő kérdezi, hogy akkor miért oda vette fel. 
 
Vártás József jegyző kéri, hogy a személyes dolgokat hagyják, és főleg ne 
nevesítsenek. 
 
Feketéné Indre Nikolett képviselő kérdezi Gáspár Krisztián képviselőt, hogy 
amikor a mikuláscsomagról döntött a testület, miért nem volt jelen az ülésen, 
bevásárolni pedig szeretett volna jönni. 
 
Gáspár Krisztián képviselő: Nézzék meg a jelenléti íven, minden ülésen itt van. 
Kinevették, amikor hárman beültek az autóba és indultak vásárolni. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Ők azt szerették volna, ha képviselő úr is velük 
együttműködik. 
 
Feketéné Indre Nikolett képviselő a polgármestert kérdezi, hogy mivel érdemelték 
ki, hogy „elengedték” őket a munkahelyükről. 
 
Oláh Lajos polgármester: Több alkalommal előfordult, hogy a munkahelyet 
engedély nélkül hagyták el, Edelényben két alkalommal találkoztak munkaidőben 
úgy, hogy engedélyt nem kértek. 
 
Feketéné Indre Nikolett képviselő: Megjegyzi, arról van igazolás. 
 
Oláh Lajos polgármester: Teljesen mindegy, hogy ezután kér igazolást, be kell 
jelenteni, ha szabadságra megy, vagy orvoshoz. Tehát be kell jelenteni, hogy miért 
nem jelennek meg a névsorolvasásnál, illetve a munkahelyen. 
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Vártás József jegyző: El kell választani a kettőt, és annak, hogy valaki éppen 
testületi tag, meg képviselő, semmi köze ahhoz, hogy a közfoglalkoztatásban 
alkalmazva van. Ezt azért mondja el, hogy ha munkaügyi perek lesznek, ezt a kettőt 
ne keverjék össze. A bíróság meg fogja kérdezni, amit tisztázni szeretne, hogy ki, 
mikor, hol, merre járt, kért-e engedélyt, mikor volt orvosnál, ha volt, később volt-e, 
tájékoztatta-e a munkáltatót, ha tájékoztatta, azután volt-e, amikor bekövetkezett a 
felmondás. Ezt majd tisztázza a bíróság, ha per lesz belőle. Azt kéri, hogy ezt az 
ügyet ebbe az irányba ne vigyék el, egyrészt mert itt van a fél falu, és nem biztos, 
hogy egyedileg erről kellene beszélni. 
 
Feketéné Indre Nikolett képviselő: Őt bosszantja a dolog, mert voltak olyan 
emberek, akik két napig nem mentek dolgozni, és mégsem kapták meg a 
felmondást. 
 
Guba Natasa képviselő: Ő jelezte, hogy rosszul érzi magát, felment a vérnyomása, 
és orvoshoz megy. Polgármester úr azt válaszolta, hogy nemsokára ott lesz a 
faluban, ne menjen sehová. Sajnos nem tudta megvárni, amíg odaér, mert nagyon 
rosszul érezte magát. Polgármester úr hagyta, hogy 23-ig dolgozzon és már 16-ával 
megszüntette. 
 
Feketéné Indre Nikolett képviselő: A jelenléti ívet 23-án aláírták, akkor hogyan 
van ez. 
 
Vártás József jegyző: Meg fogják ezt nézni. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Nem feltűnő, hogy a két képviselőt küldte el 
polgármester úr, és mivel őt nem tudta, mert a nyugdíjazását intézi, elküldte a 
lányát. Indok nincs arra, hogy miért küldte el, írásbeli figyelmeztetés sincs, holott 
legalább annyi kellene. A lánya fel lett véve 16-án, március 2-től dolgozik, a 
szerződése 16-tól van és 16-ával le is számoltatta, ami azt jelenti, hogy március 2-től 
március 23-ig dolgozott és a jelenléti ív is végig van írva. Azt kéri, mondják el, hogy 
ez hogyan lehet. 
 
Vártás József jegyző: Ezt is meg fogják nézni, de elmondja még egyszer, hogy 
saját munkaviszonyukról beszélnek, másokéról nem beszélhetnek nyílt ülésen. Most 
hallott arról először, hogy a megszüntetést követően jelenlétit írtak. Ez azt jelenti, 
hogy beálltak dolgozni. 
 
Guba Natasa képviselő: A szerződést 23-ával adta oda a polgármester úr, és még 
aznap délben mondta, hogy nem kell jönni dolgozni, mert el vannak bocsátva 
fegyelmivel. Ennek több is személy tanúja volt. 
 
Oláh Lajos polgármester: A testületi ülésnek nem a személyes problémákról, annak 
megvitatásáról kellene szólnia, hanem arról, hogy ahol élnek, a  település lakosainak 
hogyan tudják segíteni a megélhetését. Itt ezt csak úgy tudják biztosítani, ha Start 
munkaprogramot indítanak, amiben dolgozhatnak. De nemcsak arróll szól, hogy ilyen 
programot indíthatnak, hanem arról is, hogy fejlesztenek, építenek, hogy 
infrastrukturális fejlesztések legyenek Szakácsiba.  
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Nem akarja „amortizálni” Szakácsit, de sajnos tény, hogy Szakácsi 15-20 évvel le van 
maradva minden más településtől. Ezzel mindennap szembesül, és nem véletlenül 
beszélnek róluk, hogy Szakácsi így, Szakácsi úgy. Ha a négy képviselő-testületi tag és 
a polgármester össze tudja tartani a települést, és nincs az, hogy azért megyek 
valakihez, mert a testvérem, a bátyám, vagy azért szavaz segélyről, mert a rokona, 
tehát, amíg ezek nem fognak megszűnni, teljesen mindegy, hogy ki lesz itt. 
Tényekről lehet beszélni, arról, hogy 12 évig semmi nem volt Szakácsiba. Ahogy 
idekerült, elkezdtek haladni, de ha árral szembe mennek, nem fognak előrehaladni, 
csak egy helyben fognak maradni. Ehhez nem rosszindulattal kellett volna hozzáállni, 
kötözködni abban, ami már megvan, hanem azon, hogy miben tudnak a falunak 
segíteni. Visszatérve a sertéstartásra, a malaceladásra, elmondja, hogy kb. 140 ezer 
forint lett átutalva, a számla megvan a vállalkozónál is, aki megvette. Azért miért ő a 
hibás, hogy elment négy ember a sertéstelepről. A sertések közül kiválasztottak 
kettőt, a megegyezés úgy szólt, hogy 450 Ft/kg. Kérdezi, hogy alpolgármester 
asszonyék miért nem mentek el decemberben, hogy elhozzák. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Azért nem mentek el, mert a polgármester urat 
felkérték, hogy együtt menjenek el kiválasztani a két sertést. 
Polgármester úr nem várta meg őket, elment kiválasztani, és a dolgozóknak azt 
mondta, hogy ők hozzák el. A dolgozók el voltak csodálkozva, azt mondták, hogy ha 
ezt a testület meglátja, akkor egyből feloszlik a testület. Polgármester úr azt mondta 
neki, hogy kilónként 1000 Ft-ért adta, merthogy az másfajta sertés. 
 
Guba Natasa képviselő: Többször mondták polgármester úrnak, hogy menjenek el 
együtt és nézzék meg a sertéseket. 
 
Az ülésen hangoskodás, hangzavar, majd a polgármester kér mindenkit, hogy a 
hangoskodást és a személyeskedést fejezzék be, és maradjanak a tárgynál. 
 
Oláh Lajos polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki még hozzászólni. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester a vitát lezárja. 
Szavazásra bocsátja Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
 
 
 
 
 
 



 11 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016.(III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 50. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„50. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők részére tiszteletdíjat 

nem állapít meg.” 
 
2.§ Hatályát veszti a rendelet 
 

a) 49. § (6) és (7) bekezdése, és a 
b) 50. § (2)-(4) bekezdése. 

 
3.§ Ez a rendelet 2016. március 31-én 15 óra 30 perckor lép hatályba. 

 
 

 
 Vártás József         Oláh Lajos 
             jegyző       polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet 37. §-a szerint az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltsége Hivatal hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel 2016.március 31. napján. 
 
 
 
                 Vártás József 
             jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakács Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester felkéri Guba Natasa képviselőt, hogy olvassa fel a képviselői 
indítványt. 
 
Guba Natasa képviselő az alábbiakban ismerteti a képviselői indítványt: 
„Alulírottak, mint Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai ezúton 
kezdeményezzük a képviselő-testület ülésének összehívását. 
Kérjük az ülésen napirendre venni az alábbi témát: 
„Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról” 
 
Alulírott képviselők úgy ítéljük meg, hogy a Képviselő-testület a kialakult helyi viszonyok 
közepette nem tud a továbbiakban együttműködni Szakácsi község polgármesterével, 
Oláh Lajos úrral, és a helyzet megoldását csak az időközi választásban látjuk. Egy új 
testület és új polgármester lehet képes arra, hogy a helyi társadalmi viszonyokat és az 
önkormányzat működését nyugodtabb körülmények között rendezze. Ezért 
kezdeményezzük az ülés összehívását és a téma napirendre vételét.” 
 
Vártás József jegyző: Mielőtt szavazna a képviselő-testület a feloszlásról, szeretné 
elmondani, hogy az önkormányzati törvény alapján névszerinti szavazást kell tartani, és 
minősített többség kell hozzá, amely azt jelenti, hogy az öt képviselő-testületi tagból – 
mivel a polgármester is testületi tag a polgármesteri tisztség alapján – 3 igen szavazat 
kell ahhoz, hogy a képviselő-testület kimondja a feloszlását. Amennyiben a képviselő-
testület kimondja a feloszlását, addig a testület és a polgármester ellátja a feladatát 
addig, amíg a választásokat követően meg nem kapja az új testület és a polgármester a 
megbízatást és meg nem történik a munkakör átadás-átvétele. A névszerinti szavazás 
úgy történik, hogy a polgármester, amikor elrendeli a szavazást, a jegyző név szerint 
fogja a neveket felolvasni, és igennel vagy nemmel kell válaszolni, vagy tartózkodással. 
Ezt követően összegzésre kerül, külön szavazási jegyzőkönyv is készül. Végezetül 
polgármester úr ki fogja hirdetni a szavazás eredményét. 
 
Oláh Lajos polgármester megkérdezi, hogy a szavazás előtt van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Vártás József jegyző ezek után felolvassa a határozati javaslatot, amely a 
következőket tartalmazza: 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szakácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról szóló előterjesztést és minősített 
többséggel, névszerinti szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55.§ (1) 
bekezdése alapján kimondja feloszlását. 

 
2./ Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

feloszlatásról szóló döntését annak tudatában hozta meg, hogy a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 303. §-a alapján a 
képviselő-testület feloszlatásának kimondása miatt tartott időközi 
választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a helyi 
önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani. Az önkormányzat 
költségvetésében fedezet nem áll rendelkezésre, így az időközi 
választás az önkormányzat fizetés-képtelenségét, és adósság-
rendezési eljárás megindítását jelentheti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: HVB, TVI. Kormányhivatal, osztályok 

 
Az ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátja úgy, hogy ABC sorrendben 
felolvassa a képviselők nevét, és a kérdést igennel, nemmel vagy tartózkodással kell 
megválaszolni. 
Feketéné Indre Nikoletta igen 
Gáspár Krisztián nem 
Guba Natasa igen 
Kristóf Piroska igen 
Oláh Lajos igen 
 
Oláh Lajos polgármester a szavazás eredményeként megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
képviselő-testület feloszlásáról szóló határozatot. 
 
A Képviselő-testület a névszerinti szavazás eredményeként az alábbi határozatot 
hozta: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2016.(III.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
 Tárgy: Szakács Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról szóló 
előterjesztést és minősített többséggel, névszerinti szavazással 
 

Oláh Lajos polgármester igen szavazata  
Kristóf Piroska képviselő igen szavazata  
Gáspár Krisztián képviselő nem szavazata  
Feketéné Indre Nikoletta képviselő igen szavazata 
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Guba Natasa képviselő igen szavazata, 
 

összesen: 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55.§ (1) 
bekezdése alapján kimondja feloszlását. 

 
2./ Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

feloszlatásról szóló döntését annak tudatában hozta meg, hogy a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 303. §-a alapján a 
képviselő-testület feloszlatásának kimondása miatt tartott időközi 
választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a helyi 
önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani. Az önkormányzat 
költségvetésében fedezet nem áll rendelkezésre, így az időközi 
választás az önkormányzat fizetés-képtelenségét, és adósság-
rendezési eljárás megindítását jelentheti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: HVB, TVI. Kormányhivatal, osztályok 
 

 
 

Oláh Lajos polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, -
megköszönte a képviselő-testület megjelenését, és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Vártás  József          Oláh Lajos  
      jegyző                  polgármester 
 
 
 
 
 
 


