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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. június 30. 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./ Helyi Választási Bizottság kiegészítése 
 
2./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabály- 
     zatának módosításáról 
 
3./ Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 

 
 
 
 
 
 
Szakácsi, 2016. június 30. 
 
 
 
 
        Dr.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. június 30. 
 napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  
István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak : Oláh Lajos polgármester  
     Kristóf Piroska alpolgármester 
     Indre Nikolett képviselő 
     Guba Natasa képviselő 
     Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
   Ambrusics Tibor aljegyző 
   Dr.Sáhó Anna fogalmazó 
   Barkai Mária főtanácsos 
 
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./ Helyi Választási Bizottság kiegészítése 
     Előadó: jegyző 
 
2./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
3./ Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
     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 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 
18/2016.(VI.30.) 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./ Helyi Választási Bizottság kiegészítése 
           Előadó: jegyző 
 

2./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

          Előadó: polgármester 
 

3./ Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
         Előadó: polgármester 
 

 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Választási Bizottság kiegészítése 
Előadó: jegyző 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2014-es 
önkormányzati választásokat megelőzően, augusztusban megválasztott Helyi Választási 
Bizottság megritkult, költözések és egyéb okok miatt. A jogszabály szerint 5 tag és két 
póttag kell a Szakácsi Helyi Választási Bizottságba. Jelenleg úgy állnak, hogy van 4 
állandó tagjuk. Jogszabályi kötelezettségnél fogva indítványozza a testületnek, hogy egy 
fő rendes tag és 2 fő póttag kerüljön megválasztásra. Az előterjesztésben láthatók a 
nevek, több jelentkezés is érkezett, és átbeszélve aljegyző úrral a helyzetet az írásban 
kiosztottak szerint tették meg a javaslatot. Ennek alapján tagnak javasolják Fekete 
Zsoltot, Szakácsi Szabadság út 3 szám alatti lakost és póttagoknak Molnár Edina 
Szakácsi, Szabadság út 4., valamint Gyenesné Gáspár Beáta   Szakácsi, Petőfi S. út 
31.szám alatti lakosokat. Az elmúlt jó néhány választás tapasztalata alapján elmondja, 
hogy sosem az döntött, hogy milyen a Helyi Választási Bizottság összetétele, mert a 
jelölteknek lehetőségük van személyeket delegálni, és ha egy választás normális 
rendben zajlik le, akkor az teljes mértékben jogszerű lesz és mindegy, hogy ki ül ott. Az 
is biztos, hogy aki a bizottságban ül, annak nagy a felelőssége is, nyílván figyelni kell 
mindenre. Szakácsiban elég nehéz összehozni a bizottságot, mert kicsi a lakosságszám. 
Most nem, de a 2014-es választáson sok volt a jelölt és sok volt a rokon, a rokoni 
összeférhetetlenség.  
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Jelenleg nem tudnak a jogszabály által olyan összeférhetetlenségi helyzetről, mely miatt 
vissza kellene hívni tagokat a Helyi Választási Bizottságból, illetve a most előterjesztett 
személyek tekintetében sem tudnak jogszabály általi kizáró okról. Azt kell még tudni, 
hogy a törvény erejénél fogva a Választási Iroda vezetője, a jegyző tesz javaslatot a 
tagok személyére. A képviselő-testület egy dolgot tehet, vagy elfogadja, vagy nem. Ha 
nem tudják kiegészíteni a Helyi Választási Bizottságot, működésképtelen lesz a 
bizottság, akkor neki meg kell keresnie a megyei Területi Választási Iroda vezetőjét, aki 
haladéktalanul gondoskodik arról, hogy más települési választási bizottsági tagot 
megbízzon, aminek véleménye szerint senki nem örülne. Azt szeretné, ha idáig nem 
jutnának el, és meg tudná választani a testület a tagokat, a jelölteknek pedig még 
mindig ott van a lehetőségük, hogy tagokat delegáljanak július 8-ig. Reméli, hogy erre 
sor fog kerülni, és akkor mindenki teljes nyugalomban fogja azt nyugtázni, hogy ez a 
választás rendben fog lezajlani, márcsak azért is, mert a választás napján a hivatal 
épületében a Helyi választási Irodának legalább két tagja is itt lesz. Az előzmények 
alapján várhatóan a nap folyamán több döntést is meg kell hoznia a Helyi Választási 
Bizottságnak, főleg a névjegyzékben szereplő, nem szereplő, szavazásra megjelent 
személyek ügyében, hogy miért nem szerepel a névjegyzékben. Tehát ki fognak 
települni egy kisebb csapattal, illetve a csapat másik fele Edelényben lesz, mert a 
választás infrastruktúra rendszere ugyanakkor csak itt működik, mert hálózat kell hozzá. 
Egy biztos, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy törvényesen folyjon le a 
választás. Szeretne mindenkit megnyugtatni és arra kérni a testületet, hogy válasszák 
meg a tagokat, akikről külön-külön fognak szavazni, és egy határozatban rögzítik a 
megválasztott tagokat. Megkérdezi, hogy tud-e valaki valamilyen szintű 
összeférhetetlenségről, vagy olyanról, ami akadálya lehet annak, hogy tisztességesen, a 
jogszabály szerint el tudják látni. 
 
Oláh Lajos polgármester Szakácsiban nincs olyan ember, aki ne lenne 
összeférhetetlen, tettek is javaslatot jegyző úr felé, hogy Kiss Gizella legyen az egyik 
személy, akit nem lát ebben a névsorban. 
 
Dr.Vártás József jegyző kérdezi, hogy Kiss Gizella mikortól lakik a településen. 
(A kérdésre válasz nem volt.) Elmondja, hogy olyan tagokat szerettek volna választani, 
akik lehetőleg huzamosabb ideig laknak a községben. A javasolt személyek tekintetében 
tudomásuk szerint nincs összeférhetetlenség. Kérdezi polgármester urat, hogy kire 
gondol az összeférhetetlenség tekintetében. 
 
Oláh Lajos polgármester: Mind a két főre, Molnár Edinára és Gyenesné Gáspár 
Beátára. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Milyen rokonság áll fenn akármelyik jelölttel? 
 
Oláh Lajos polgármester: Testvér, sógor 
 
Guba Natasa képviselő elmondja, hogy Gyenesné Gáspár Beáta jelöltnek édes testvére 
Gáspár Krisztián és a póttagnak jelölt Molnár Edinának sógornője a szintén póttagnak 
jelölt Gyenesné Gáspár Beáta. 
Hozzáteszi még, hogy Molnár Edina élettársa személy szerint neki édes testvére. 
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Dr.Vártás József jegyző a jegyzőkönyvben szeretné rögzíteni, hogy a napirend 
tárgyalásakor szereztek tudomást arról, hogy választott tagnak jelentkezett Gyenesné 
Gáspár Beáta vérszerinti édes testvére, közös felmenőkkel rendelkeznek a jelenleg is 
képviselő Gáspár Krisztiánnal, illetve jogerős nyilvántartásba vett jelölttel, Gáspár 
Norberttel. Önök hárman vérszerinti testvérek, egy édesanyától származnak. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző megjegyzi, hogy legutóbb, amikor erről egyeztettek 
egyetlen egyszer sem hangzott el a testület tagjai részéről összeférhetetlenség. 
 
Dr.Vártás József jegyző módosítja az indítványát, mert természetesen ebben az 
esetben nem választható meg póttagnak Gyenesné Gáspár Beáta, tekintettel arra, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a jelöltet delegált 
tagként megbízzák a Helyi Választási Bizottságba. Ezt megtehetik július 8-ig. A vitatott 
Molnár Edina esetében jogilag nem találtak összeférhetetlenséget, mivel a  választási 
törvény összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait megvizsgálva abban az esetben 
mondja ki az összeférhetetlenséget, amennyiben bejegyzett élettársi kapcsolatról van 
szó, illetve élettársról. Tekintettel arra, hogy itt élettárs testvéréről van szó, jogilag nem 
összeférhetetlen, bár nem is túl etikus, de ezen döntésnél fogva mást nem tudtak ide 
tenni, illetve javasolni, hogy aki huzamosabb ideje a községben él és jogszerűnek 
találták, ezért póttagnak jelölték. A póttagokról azt kell tudni, hogy akkor fognak 
tevékenykedni, amennyiben a Helyi Választási Bizottság tagjainak száma a választás 
napján öt fő alá csökken. Erre kevés esélyt ad, tekintettel arra, hogy négyen most is 
vannak, egy delegáltat már leeskettek, és ha megválasztanak még egy rendes tagot, 
akkor már hatan lesznek, és ha a jelenlévők is akarnak delegálni, akkor ez nem fog 
előállni. Tehát az ő esetében továbbra is fenntartja a javaslatát. 
Megkérdezi, hogy a javasolt Kiss Gizella jelenleg hol él. 
 
Oláh Lajos polgármester válasza, hogy Szalonna községben. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ezt azért kérdezi, mert ha változás lenne az állandó 
lakcímének a státuszában, akkor nem lehet a Helyi Választási Bizottság tagja, de ez 
mindenkire vonatkozik. 
 
Feketéné Indre Nikolett képviselő jelzi, hogy Fekete Zsolt jelölt nincs idehaza, 
külföldön tartózkodik, ezért nem fogja vállalni a tagságot a bizottságban. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ő jelentkezett tagnak, de ezek szerint a közreműködésére 
nem lehet számítani. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Örülne, ha összeállna a bizottság és nem veszélyeztetné a 
választás megtartását. Képviselő asszony tehát arról tájékoztatta a testületet, hogy 
Fekete Zsolt jelölt, aki az élettársa, külföldön tartózkodik, és így nem tud részt venni a 
választási felkészítésen, az eskü letételén. Gyakorlatilag nem tud részt venni a választási 
bizottság munkájában, ezért megint módosítani kell a javaslatot, ezért az előttük lévő 
három személy közül javasolja, hogy egy tagot válasszanak Molnár Edina személyében, 
a póttagok tekintetében pedig vissza fognak térni annak függvényében, hogy július 8-án 
hány póttag lesz delegálva, és akkor lehet, hogy kezelhető lesz a helyzet. 
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Kéri polgármester urat, hogy szavazzanak Molnár Edina Helyi Választási Bizottság 
tagjává történő megválasztásáról 
 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a képviselő-
testület Molnár Edinát a Helyi Választási Bizottság tagjává megválasztja. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2016.(VI.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
  Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 

Választási Bizottság tagjává Molnár Edina 3786 Szakácsi, Szabadság 
út 4. szám alatti lakost megválasztja: 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tag eskütételéről 

gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: eskütétel: polgármester, egyéb: jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr.Vártás József

         jegyző 
  

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy Szlifka Béla 
kolléga felel az önkormányzatoknál és költségvetési szerveknél a kormányzati funkciók 
rendben tartásáról, illetve az SZMSZ-en történő átvezetéséről. Gyakorlatilag ez 
technikai, mégis fontos, mert ha a törzskönyvi nyilvántartásba nincs bejegyezve, akkor 
nem tudnak erre a szakfeladatra könyvelni. 
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Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet 
elfogadását szavazásra bocstája. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

7/2016.(VI.30.) 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2015 (VII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet 
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„2. Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

Kormányzati 
funkció 
száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042220 Erdőgazdálkodás 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás” 
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2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Dr.Vártás József                  Oláh Lajos 
                jegyző                        polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelete 37. §-a szerint az Edelény Közös 
Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltsége Hivatal hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel 2016. június 30. napján. 
 
 
 
        Dr.Vártás József 
               jegyző 
 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal körlevélben kereste meg az 
önkormányzatokat, melyben indítványozta az építésügyi tárgyú önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatát, amit Szakácsi esetében is elvégeztek, és úgy ahogy az 
építésügyi szabályzat esetében, itt is fura helyzettel találkoztak. Meg kell állapítaniuk, 
hogy a rendelkezésre álló papír alapú dokumentáció alapján az abban lefűzött rendelet, 
amely aláírásra került ugyan, de hatálybalépési dátum nélkül, ezért álláspontjuk szerint 
egyelőre azt tudják mondani, hogy nem lépett hatályba. Nem tudják, hogy a Kormány-
hivatalban lelhető-e fel a teljes, kiegészített rendelet. Ez az időszak volt az, amikor az 
önkormányzatok egy jogi helyzet miatt nem voltak kötelezve a jegyzőkönyv beküldésére 
és vélhetően az akkori apparátus nem kezelte helyén, ezért nem áll rendelkezésükre 
most komplett dokumentáció. Gyakorlatilag felülvizsgálták azt, ami hatályba se lépett.  
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Egy olyan határozatot hoztak, hogy a kötelezettségnek eleget tett az önkormányzat, és 
megvizsgálják azt a Kormányhivatallal egyeztetve, hogy ez a Helyi Építési Szabályzat, 
aminek a mellékletét képezi az értékvédelmi lista is, ez egyáltalán alkalmazható-e, 
hatályos, nem hatályos. Kéri a határozati javaslat elfogadását, amit a mai napon kell 
megküldeniük a Kormányhivatalnak.  
 
Oláh Lajos polgármester – mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény 
nem volt – a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocstája. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2016.(VI.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályának 2016. május 31. napján kelt BO/13/52-
53/2016. iktatószámú megkeresése alapján felülvizsgálta 
Szakácsi község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
15/2009.(VII.04.) önkormányzati rendeletet, - mint helyi 
értékvédelmi előírásokat is tartalmazó építésügyi 
tárgyú rendelet -, és megállapította, hogy az 
előterjesztésben részletezett okok miatt új rendelet 
megalkotása vált szükségessé.  

 
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelenleg az 

önkormányzat nem rendelkezik pénzügyi fedezettel a 
szükséges dokumentum elkészíttetéséhez, valamint 
főépítész alkalmazásához, ezért elrendeli, hogy a 
költségvetési fedezet rendelkezésre állásakor kerüljön 
megindításra az új rendelet megalkotása, kerüljön 
alkalmazásra főépítész, és a döntéshozatali eljárás kerüljön 
lefolytatásra. 

 
3. Képviselő-testület előterjesztés készítését, és képviselő-

testület elé terjesztését rendeli el a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 15/2009.(VII.04.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése céljából a 
Kormányhivatallal történt egyeztetést követően. 
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Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kormányhivatal, osztályok 

 
 

Napirend után Dr.Vártás József jegyző jelzi, hogy Szakácsi Önkormányzat jelenlegi 
pénzügyi helyzetéről kívánnak tájékoztatást adni, mellyel kapcsolatban finoman 
szólva sem jó a helyzet. Felkéri Barkai Mária főtanácsost, hogy foglalja össze, hogyan 
áll most az önkormányzat, mi az az összeg, amivel nem tud rendelkezni, mert nem áll 
rendelkezésre, illetve polgármester úr költségátalánya sem lett kifizetve, mivel nincs 
rá pénz, ezért ezen információt kéri megosztani. 
  
Barkai Mária főtanácsos: A tegnap reggeli pénzállomány szerint állította össze a 
kimutatást, azért mert a mai napon még egy továbbfinanszírozás jött. Elmondja, 
hogy a közfoglalkoztatásra kapnak támogatást, ez fedezi a kiadásaikat. Számlán lévő 
pénz összege 348.773 Ft volt. Polgármester úr kérte a május havi költségtérítését 
kifizetni, majd kért egy nyilatkozatot, hogy miért nem. Pénz nem állt rendelkezésre, 
és itt mondaná, hogy mik azok a lejárt megállapodások, amikre nem tudnak 
biztosítani pénzt. A legfontosabb a rászoruló gyerekeknek az étkeztetése, amire van 
a 348 ezer forint egy ideig, de ez sem fedezi le. Összesen 901 ezer forint körül van a 
nyári szünidei étkeztetés, ezzel szemben a számlán 348 ezer forint van, és még 
augusztusig fognak háromhavi támogatást kapni, ami valószínűleg nem fogja fedezni 
a nyári gyermekétkeztetést azért, mert nekik előre kell megfinanszírozni egy bizonyos 
részt, amit utólag fognak megkapni, mert a kb. 1.360 eFt finanszírozást az állam úgy 
küldi nekik, hogy havi részletre szétbontotta. A közfoglalkoztatásban nagy létszám 
lett bevállalva a mezőgazdasági foglalkoztatás miatt, melynek összege 700 ezer forint 
körüli. Ennek sem látja fedezetét, nincs meg a fedezete. Rendkívüli eset volt a 
falugondnoki szolgálati autó, egy rendkívüli fékjavítás volt, ami 128.611 Ft-ba került, 
amit még szintén nem tudtak kifizetni. A gépkocsi jelenleg is szervizben van. 
Polgármester úr azt mondta, hogy ezt mindenképpen meg fogják téríteni. Van 
vagyonbiztosításuk, ami az önkormányzat épületére szól, éves szinten ez 40 ezer 
forint, amit ilyenkor nyáron szoktak befizetni, de nincs fedezete. Van az orvosi 
ügyeletnek egy tavalyi negyedéves  30.600 Ft-os tartozásuk, és már most van az 
orvosi ügyeletből már lejárt I. féléves támogatás 71.202 forint, aminek szintén nincs 
fedezete. A belső ellenőrzésre két év ellenőrzése van betervezve, ebből már most 
360.000 Ft lejárt tartozásuk van. Van továbbá egy 42000 Ft-os  számla az orvosi 
rendelő fenntartásárA, erre van megállapodásuk, ami a mai nappal lejárt, tehát ezt is 
ki kellene fizetni. Továbbá van a közös hivatal működtetésére 1,8 millió forint, amit 
két részletben kellene megfizetni, és aminek az első felét ki kellene fizetni, tehát ez is 
lejárt. Ezek voltak azok a költségek, amik nem folyamatos költségek, és a 
telefonköltségekről azért nem szólt, - tekintettel arra, hogy van egy vezetékes 
telefonra vonatkozó 28.800 Ft-os számla, hogy amit felsorolt nem havi szinten 
visszatérő költségek, és ezek azok, amit nem bír el a település. Ilyenekre még nem 
tudnak fizetni, mert nincs mezőgazdasági bevétele az önkormányzatnak. 
Gyakorlatilag nincs más saját bevétele, mindössze az iparűzési adó, ami 70 ezer 
forint körüli, ami jelentéktelen. 
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Dr.Vártás József jegyző az elmondottakhoz néhány kiegészítést tesz. Felírt 
magának egy munkaügyi pert, egy időközi választást, működési hiányt, illetve 
rendkívüli támogatás igénylését. 
A munkaügyi perrel kapcsolatosan polgármester úr és a jogi képviselő került 
bevonásra, ők vettek részt az első tárgyaláson. Szerinte a döntő többség előtt ismert 
ez a per, hiszen ketten is érintettek benne. Tehát itt jogi képviselőt mindenképpen 
igénybe kellett venni, és az ő javaslatára polgármester úr egyetértésével került 
bevonásra. Azt mondta is, hogy ha ezt a pert az önkormányzat elbukja, akkor totális 
csődhelyzetbe kerül, mert az alperesek által követelt összegek, ha megállapításra 
kerülnek, teljes mértékben terheli az önkormányzatot, ezért jogi képviselőt vettek 
igénybe 100 ezer forint plusz ÁFA összegért, ami szerinte viszonylag alacsony összeg, 
úgy hogy a teljes I. fokú tárgyaláson, a per első szakaszában képviseli az 
önkormányzatot.  Mindentől függetlenül azt reméli, hogy nem fogják kötelezni az 
önkormányzatot pénzvisszafizetésre. Azt szeretné, ha nem lenne adósságrendezési 
eljárás, mert az senkinek nem jó, mert megbénítja az önkormányzat életét, illetve 
számos negatív hatása lenne. A hiányok fedezése gyakorlatilag két módon 
lehetségesek, az egyik, hogy bevételt növelnek, vagy a kiadást csökkentik. Bevétel 
növelésére nem nagy esélyt lát, amit közmunka program keretében esetleg 
értékesítenek itt is, azt oda kell visszaforgatni, tehát azzal nem lehet bánni. Az 
adóerő képessége a településnek finoman szólva is gyenge. Nem hiszi, hogy 
adóztatással valamire is mennének, mert még azt sem tudják megfizetni, amit meg 
kellene. Két lehetőség marad, egyik vagy megnézni a mostani működési költségeket 
hogy azon hogyan lehet szorítani, mint pl. telefonköltség, falugondnoki autó futása, 
de akkor az milyen hatással van a beszerzésekre, munkaszervezésre, egyebekre. Ez 
tehát nagyon összetett helyzet. A másik lehetőség, hogy próbálkoznak rendkívüli 
támogatásigényléssel a Belügyminisztériumnál. Meglátják majd, hogy milyen helyzet 
alakul ki. Fontosnak tartja megjegyezni, amit már a feloszlásról szóló döntés előtt is 
elmondott a testületnek, hogy az időközi választás is pénzbe fog kerülni, aminek nem 
látják a pontos költségét. Ami fix, a helyi választási bizottsági tagoknak a megbízási 
díját ki kell fizetni, amire jogszabály kötelezi az önkormányzatot. A helyi választási 
iroda tagjainak a díjazását szintén ki kell fizetni, az, hogy mikor és erre mikor lesz 
pénz, nem tudja, de a követelés ott lesz az önkormányzatnál, mert még lemondani 
sem lehet róla. A másik fele ennek a költségnek, ami Nemzeti Választási Irodánál 
merül fel a szavazólapok legyártásával, a plakátokkal kapcsolatban, a névjegyzéknek 
az elkészítésével, stb., ezt az NVI utólag ki fogja számlázni. Ezzel akkor fognak 
szembesülni, amikor túl lesznek a választásokon és az új testület lesz az, akinek ezt a 
„kupacot lapátolni” kell. Reméli, hogy meg fog birkózni az önkormányzat, illetve a 
testület ezzel a feladattal. Nyugodtan mondhatja azt, hogy sokkal rosszabb 
helyzetben vannak most, mint 2014 októberében, ezért minden egyes forintot meg 
kell fogni, meg kell nézni, hogy miből lehet saját bevételt teremteni, mert ez egyenes 
út a csődhöz, az adósságrendezési eljáráshoz. Ha ő lenne a polgármester, megkérné 
az alpereseket, hogy vonják vissza a keresetüket és ne veszélyeztessék az 
önkormányzat működőképességét. Tudja, hogy ez ebben a kialakult helyzetben egy 
olyan remény csak, aminek nem hiszi, hogy van valóságalapja, de esetleg hogy ha az 
időközi választás megtörténik, és valamilyen felállás kialakul, javasolja, hogy 
rendezzék ezt a helyzetet, szüntessék meg a pert, hogy ne legyen ebből nagyobb 
baj. Reméli, hogy bölcs döntést fognak majd hozni a falu érdekében. 
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Oláh Lajos polgármester, úgy látja, hogy voltak hibák itt is ott is, de ezt majd 
megpróbálják megoldani. 
 
Ezek után mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a 
képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr.Vártás József          Oláh Lajos  
      jegyző                  polgármester 
 


