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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. április 11. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt ülésének 

 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

              c./ Határozata   
 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 
 

1./ 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
     benyújtásáról 

 
 
 
 
 
 
Szakácsi, 2016. április 11. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
              aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 11. 
 napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  
István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak : Oláh Lajos polgármester  
     Kristóf Piroska alpolgármester 
     Guba Natasa képviselő 
  
Igazoltan távol:  Feketéné Indre Nikolett képviselő  
        Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  Ambrusics Tibor aljegyző 
   Dr.Sáhó Anna fogalmazó 
 
Oláh Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből3 fő jelen van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 
1./ 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat  benyújtásáról 
     Előadó: polgármester 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját – 3 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2016.(IV.11.) 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./ 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
     benyújtásáról 

         Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény 
nem volt – a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocstája. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2016.(IV.11.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási 

pályázat benyújtásáról 
 

 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 2016. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatási 
pályázatának benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok számára meghirdetett 2016. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására c. kiírásra történő támogatási 
igény benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége miatt jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, a pályázat benyújtására, és nyertes pályázat esetén a 
támogatás felhasználásához kapcsolódó kötelezettségvállalás 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. április 21., és nyertes pályázat esetén 2016.08.22. 
Felelős: polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 

 
 
 
Kristóf Piroska alpolgármester napirend utáni hozzászólásában kéri polgármester 
urat, hogy tájékoztassa a képviselőket a sertéstelepre vonatkozóan, hogy mennyi 
pályázati pénzt kapott az önkormányzat, mire lett felhasználva konkrétan, az eladott 
sertésekről is szeretnének tudni, milyen összegről van számla, továbbá a közmunka-
programra mennyi pénzt kaptak. 
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Oláh Lajos polgármester: A közmunkaprogrammal kapcsolatos hatósági szerződés 
le van adva a pénzügyre. A sertéstelep tavaly épült fel, annyit tud tenni, hogy kikéri a 
tavalyi számlákat fénymásolatban. Emlékezete szerint tavaly nem is volt készpénzes 
fizetés, csak átutalásos, és csak három sertést adtak el. 
 
Guba Natasa képviselő szerint ez kevés, mert tudomása szerint öt malacot is eladtak. 
 
Oláh Lajos polgármester: A malaceladás is bevételezve lett. 
 
Guba Natasa képviselő: Miért mondja azt polgármester úr, hogy csak három sertés 
lett eladva. 
 
Oláh Lajos polgármester: Márciusban 3 sertést adtak el, és 5 malacot. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Március végén 5 malacot is elvittek, és 90 kg-os 
sertéseket is, de hogy ezek milyen áron keltek el, nem tudnak róla semmit. 
 
Oláh Lajos polgármester: A malacok elviteléről nem tud. 
 
Guba Natasa képviselő: Nem érti, hogyan lehet a testület döntése nélkül eladni. 
 
Kristóf Piroska alpolgármester: Hogy van az, hogy a malacok elviteléről 
polgármester úr nem tud. 
 
Oláh Lajos polgármester: Akik ott a telepen dolgoznak, el kel, hogy számoljanak, le 
kell leltározniuk. Amikor kint volt az állatorvos képviselő asszonyok is eljöttek a 
sertéstelepre, ahol ment a herce-hurca, akkor ott megegyeztek, hogy április végéig a 
sertések értékesítésre kerülnek, és csak kettőt tarthatanak meg. 
 
Guba Natasa képviselő: A képviselő-testület tagjait meg lehetett volna kérdezni, 
hogy mennyiért adják el a sertéseket és kinek. Polgármester úr maga döntötte el, 
hogy kinek adja el és mennyiért. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ez nem kívánságműsor volt, és nem volt eldöntve. 
 
Guba Natasa képviselő: Ő is kérte hitelbe, de polgármester úr nem adta. 
 
Oláh Lajos polgármester: Így van, hitelbe nem adhatják. A sertéseket 30-35 ezer 
forintos áron adták el. Kapott egy névsort, amelynél azt mondta, hogy aki fizet, az 
kapja. Mostanában malacot nem adtak el, lehet, hogy külön tartják, de ennek utána 
fog nézni. 
Ezek után megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

Ambrusics Tibor          Oláh Lajos  
      aljegyző                  polgármester 


