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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. szeptember 21. 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 póttagjainak megválasztásáról 
 
2./ Konzorciumi megállapodás módosításáról 
 
3./ Polgármester Szabadságának megváltásáról, szabadságolási ütemtervének 
     a jóváhagyásáról 
 
4./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi ideiglenes kirendeltségén 

történő ügyfélfogadásról 
 
5./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
6./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
 
7./ Tájékoztató a közfoglalkoztatási program végrehajtásáról, illetőleg a 

folyamatban lévő munkaügyi perről és tüntető eljárásról. 
 
 
 
S z a k á c s i, 2016. szeptember 21. 
 
 
        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. szeptember 
21.napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  
István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak : Oláh Lajos polgármester  
     Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester 
     Gáspár Krisztián képviselő 
     Indre Karolina képviselő 
     Molnár Andrásné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.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 pontjait: 
 
1./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 
     Előadó: jegyző 
 
2./ Konzorciumi megállapodás módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Polgármester Szabadságának megváltásáról, szabadságolási ütemtervének 
     a jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi ideiglenes kirendeltségén 

történő ügyfélfogadásról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
7./ Tájékoztató a közfoglalkoztatási program végrehajtásáról, illetőleg a 

folyamatban lévő munkaügyi perről és tüntető eljárásról. 
       Előadó: polgármester 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület 
tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
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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 a következő határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2016.(IX.21.) 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 póttagjainak megválasztásáról 
     Előadó: jegyző 
 
2./ Konzorciumi megállapodás módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Polgármester szabadságának megváltásáról, szabadsá-

golási ütemtervének a jóváhagyásáról 
     Előadó: jegyző 
 
4./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi 

ideiglenes kirendeltségén történő ügyfélfogadásról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
7./ Tájékoztató a közfoglalkoztatási program végrehaj-

tásáról, illetőleg a folyamatban lévő munkaügyi perről és 
tüntető eljárásról. 

     Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 
Előadó: jegyző 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy azért van szükség póttagok 
megválasztására, mert az önkormányzati választásokat megelőzően már nem 
tudtak póttagokat választani, mert minden esetben összeférhetetlenség merült fel. 
Most a népszavazás esetén könnyebb kiválasztani a személyeket, az előterjesztés 
készítésénél egyeztettek polgármester úrral a személyekről. 
 
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 
36/2016.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
  Tárgy: Helyi választási bizottság póttagjainak megválasztásáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a helyi választási bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25. § (2) 
bekezdése alapján az alábbi választói jogosultsággal 
rendelkező személyeket a helyi választási bizottság 
póttagjainak települési szinten megválasztja: 

 
a) Lakatos Tibor Szakácsi, Petőfi S. u. 23. 
b) Musa Elemér  Szakácsi, Petőfi S. u. 17. 
 

2. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági póttagok részére 
a megbízólevél átadásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője, 
míg eskütételükről a polgármester gondoskodik. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

             Értesül:  osztályok, megválasztottak 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Konzorciumi megállapodás módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző a képviselő-testület tájékoztatása végett elmondja, hogy ez a 
pályázat, illetve kivitelezés évekkel ezelőtt indult meg egy központi irányítás alatt. 
Először az Országos Vízügyi Igazgatóság volt, aki koordinálta és menedzselte ezt az 
egészet, utána folyamatosan változott a menedzsernek a személye, de mint központi 
szerv látta el, és összefogták az érintett településeket konzorciumba. Az, hogy a vízi-
közműnek a hányada, illetve az aránya hogyan alakult, az határozta meg, hogy az adott 
településeket, közigazgatási területet érintő vízi-közmű, a vezetékszakaszoknak a 
hossza, beépített anyagok egyebek értéke, mennyisége hogyan viszonyul egymáshoz. 
Szakácsinak 13 % a hányada, mert közigazgatási területén beépített értéke ekkora 
hányadot tesz ki a teljes projekt értékben. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester kérdése, hogy ilyen módon meglehetne oldani a 
szennyvízhálózat kiépítését? 
 
Dr.Vártás József jegyző: A szennyvízhálózatok építését gyakorlatilag központilag 
koordinálják, és ezzel kapcsolatban Edelény példáján keresztül azt tudja elmondani, 
hogy fel vannak osztva az ország területei szennyvíz agglomerációra, és be van osztva 
az is, hogy ki mikor, milyen százalékban kerül sorra. Valószínűnek tartja, hogy az 
elkövetkezendő két évben nem is, de utána központilag fogják biztosítani a hálózat 
kiépítését. Ehhez érdemes elmondani Abod példáját, ami lélekszámban nagyobb is, mint 
Szakácsi, de hatalmas problémát okoz, hogy van ivóvíz és szennyvíz-hálózatuk is, és 
rendkívül alacsony az ivóvízfogyasztás a települése, ami azt eredményezi, hogy a 
szennyvízhálózat sem működik megfelelően, az ivóvíz minősége is olyan amilyen és 
magas a fenntartási költség. Például, ha Szakácsinak éves szinten származik 30.000 Ft 
használati díj bevétele az ivóvízhálózat üzemeltetéséből, de van ráfordítása egymillió, a 
különbözetet az önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek ki kell fizetni, de nincs 
miből. Abod pont ebben a csapdába van benne. Nyilván az elfogyasztott víz után fizetik 
a szennyvizet is, de ez, ha jól emlékszik nem olyan magas Szakácsiban. 
 
Oláh Lajos polgármester: Mindenféle szempontból jobb volna a Szakácsi lakosoknak, 
ha volna ott is szennyvízvezeték. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Onnantól kezdve, ha kiépülne Szakácsiban a szennyvíz-
hálózat és nem mindenki csatlakozna rá, vagy nem használná, akkor belép egy olyan 
dolog, hogy a képviselő-testületnek kötelezően rendeletet kell alkotnia a talajterhelési 
díjról. Aki műszakilag a közcsatornára nem csatlakozik rá, annak az elfogyasztott víz 
mennyisége után a jogszabályban meghatározott mértéket kell fizetni. Edelényben 1000 
forint a szennyvízzel együtt, Szakácsiban ez 500 Ft, és ha a faluban ki lenne építve a 
szennyvízcsatorna és nem csatlakoznak rá a családok, illetve nem veszik igénybe, akkor 
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az elfogyasztott m3-ként az 500 Ft vízdíjon felül m3-ként nagyságrendileg még 3600 
forint talajterhelési díjat kellene fizetni. Ez egyébként Edelényben is nagyon nagy 
gondot okoz, nagyon könnyen bele lehet szaladni egy 400-500 ezer forint éves 
talajterhelési díjba. Ez egy bonyolult probléma, és csak úgy működne ez a rendszer, 
hogy ha a szennyvízhálózat kiépítésre kerülne és rácsatlakoznának és használnák. A 
kormány nyílván ezt központilag fogja kiépíttetni. A Szakácsi konzorciumon túl 5 vagy 6 
ugyanilyet hoztak össze, és az egész kivitelezést egyben közbeszereztették 6 milliárd 
forint értékben, tehát teljesen központi vezérlésű a dolog, és gyakorlatilag az 
önkormányzatoknak beleszólása nem is nagyon volt.  
 
Oláh Lajos polgármester – mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
37/2016.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Konzorciumi megállapodás módosításáról 
 
 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Konzorciumi megállapodás módositásáról” 
készített előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Lak-
Hegymeg-Tomor-Szakácsi-Irota Községi Önkormányzatok 
Ivóvízminőség-javító fejlesztésben érdekelt önkormányzatok 
közötti konzorciumi megállapodást az 5/2014.(II.11.) 
határozattal hagyta jóvá. Képviselő-testület a Konzorciumi 
Megállapodás  alábbiak szerint történő módosítását elfogadja: 

 
a) A konzorciumi megállapodás I. szerződő felek fejezet 

helyébe a következő lép: 
„Jelen okirat 1. mellékletében felsorolt önkormányzatok, 
mint a konzorcium tagjai.” 

 
b) A konzorciumi megállapodás IV. A konzorcium létrehozása 

fejezet a következőképpen módosul: 
Az „1. melléklet”szövegrész helyébe a „2. 

melléklet”szövegrész lép. 
 
c) A konzorciumi megállapodás VI. A tulajdoni arányok fejezet 

2. pontjában lévő „2011. évi CIX. törvény 8. § (4) 
bekezdése”szövegrész helyébe a „2011. évi CCIX. 
törvény”szöveg lép. 
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d) A konzorciumi megállapodás VI. A tulajdoni arányok fejezet 
a következő  3. ponttal egészül ki: 
„Jelen megállapodás 3. melléklete tartalmazza a felek 
osztatlan közös tulajdonába kerülő vagyontárgyak a feleket 
egyenként megillető eszmei tulajdoni hányadának 
kimutatását.” 

 
e) A konzorciumi megállapodás VII. A projekt eredményeként 

megvalósuló vízi közmű működtetése fejezet az alábbiak 
szerint módosul: 
„1. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás alapján 
megvalósuló Projektet, a vízvezetéket az önkormányzatok és 
az Érv. Zrt. – továbbiakban Vízmű – között érvényben lévő 
üzemeltetési szerződés útján kívánják működtetni. A Vízmű 
üzemeltetőjének adatait a 4. melléklet tartalmazza. 
2. Felek megállapodnak abban, hogy mindent megtesznek 
annak érdekében, a jelen Megállapodás 1. mellékletében 
megjelölt Konzorciumi tagok, legkésőbb a közös 
vezetékszakaszok és a hozzá tartozó művek (továbbiakban: 
vízi-közmű) üzembe helyezésének időpontjáig az érvényben 
lévő üzemeltetési szerződésüket a Vízművel felülvizsgálják. 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a projekt 
eredményeként megvalósuló közös tulajdonú vízi-közmű 
működtetésének tervezett időtartama nem lehet kevesebb, 
mint az üzembe helyezéstől számított 5 év.” 

f) A konzorciumi megállapodás VIII. Fenntartási és 
üzemeltetési költségek viselése szakasz az alábbiak szerint 
módosul: 

 
A VIII.1. pontjában a „Konzorcium”szövegrész  helyébe a 

„Konzorciumi tag önkormányzat”szöveg  lép. 
 
g) A konzorciumi megállapodás XIV. Vegyes rendelkezések 

fejezet helyébe a következő lép: „Jelen egységes 
szerkezetbe foglalt Konzorciumi megállapodás 2016. október 
1-jén lép hatályba. Felek a jelen Megállapodásból eredő vitás 
ügyeket tárgyalás útján rendezik. Jogvita esetére kikötik a 
Gesztor székhelye szerinti bíróság illetékességét. A jelen 
Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
szabályai irányadóak. Jelen Együttműködési Megállapodás 5 
eredeti példányban készült és 8 számozott oldalból áll.”  

 
h) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lak-

Hegymeg-Tomor-Szakácsi-Irota Községi Önkormányzatok 
Ivóvízminőség-javító fejlesztésben érdekelt önkormányzatok 
közötti 5/2014/II.11/önkormányzati határozattal jóvá-
hagyott, módosított konzorciumi megállapodást egységes 
szerkezetben a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
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i) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a módosított konzorciumi 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: érintett önkormányzatok 
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                                                                     Melléklet a 37/2016.(IX.21.) határozathoz 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Polgármester Szabadságának megváltásáról, szabadságolási ütemtervének a 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy ennek az előterjesztésnek az elkészítését 
azért kérte, mert az időközi választás óta eltelt időszakban voltak heves szóváltások, 
meg visszhangok, és szerette volna, ha a testület határozatban rögzíti a szabadság 
megváltását és a szabadságolási ütemtervet. Az időközi választás esetén azt mondja a 
jogszabály, hogy az előző polgármester jogviszonya megszűnik, és az újonnan 
megválasztott polgármester megbízatása újonnan indul és kezdődik a megválasztásának 
napjától. Ennek munkajogi következménye, hogy el kell számolni, tekintettel arra, hogy 
főállású polgármester volt. Ennek az elszámolásnak egy része a polgármester 
szabadságának az elszámolása. Az előterjesztésben a képviselő-testület láthatja, hogy a 
szabadság nyilvántartás alapján a polgármester úrnak vannak bennmaradt szabadságai 
az előző időszakból. A jogszabály szerint az előző időszakból származó szabadságokat 
meg kell váltani és ki kell fizetni. Ennek az összege bruttó 380.800 Ft, aminek van 
járulék vonzata is, ami így összesen 483.616,- Ft. Ez az összeg azért nem került ez idáig 
kifizetésre, mert a képviselő-testület is nagyon jól tudja, hogy az önkormányzat nincs 
olyan helyzetben, hogy ezeket a kifizetéseket napról napra teljesítse. Saját bevétel híján 
csak más olyan források felhasználásával lehetne, ami eseti feladat-finanszírozású, vagy 
máshonnan kerül elvonásra, akár közvilágítás, vagy település-üzemeltetés, vagy 
közmunka feladatsoráról. Ezért volt az a javaslata, - és majd a testület úgy dönt, ahogy 
jónak látja, - hogy próbálja meg szeptember 30-ig beadni rendkívüli önkormányzati 
támogatási igénylés keretében, amelybe ezt az összeget is beállítanák, mert így elég 
erős remény van arra, hogy a Belügyminisztérium ki fogja fizetni. Ez a javaslat 
korábban is nem azért született részéről, hogy visszatartsanak pénzt, erre nincs 
jogkörük a polgármester felett, tekintettel arra, hogy főállású polgármesterről van szó, 
ezért a munkáltatói jogkört a testület gyakorolja, ugyanúgy az utasítási jogkört is, ezzel 
együtt az elszámolásnak a jogkörét is. Tehát a testület dönthet úgy, hogy akár a 
holnapi nappal fizessék ki ezt az összeget, de nincs fedezete a költségvetésben, s ezt 
máshonnan, olyan sorról kell elvenni, ahonnan nem fognak tudni kifizetést teljesíteni. Ez 
a javaslat ezért született, és nem azért, hogy ők rosszat akarnak a testületnek vagy 
polgármester úrnak. Elmondja, hogy ugyanúgy nem lett kifizetve a Nemzeti Választási 
Irodának, a Területi Választási Irodának az időközi választással kapcsolatos költsége, 
valamint a helyi választási iroda vezetőjének sem, mert nem engedte kifizetni. A helyi 
választási bizottság tagjainak és a helyi választási iroda tagjainak a jogszabály erejénél 
fogva muszáj volt kifizetni, a kifizetést teljesítették is, melyről a képviselő-testület 
döntött is, mint ahogy arról is, hogy a ki nem fizetett összegekre rendkívüli támogatást 
igényelnek. 
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Oláh Lajos polgármester támogatja jegyző úr javaslatát, de azt sérelmezi, hogy kész 
tények elé állították, nem ültek le megbeszélni, hogy milyen módon lesz kifizetve, és 
valaki eldöntötte anélkül, hogy leültek volna megbeszélni. Őt az zavarta, hogy tények 
elé volt a testület állítva, anélkül, hogy szóltak volna neki. Tisztában van az 
önkormányzat pénzügyi dolgaival, és ő is azt mondja, hogy ne kerüljön kifizetésre 
addig, amíg az ÖNHIKI-ből meg nem kérik ezt a bizonyos összeget. Mind a mai napig az 
a probléma, hogy nincsenek a képviselő-testülettel megbeszélve ezek a dolgok, és ezek 
a problémák, és elfogadja azt is, hogy a hivatal segítsége nélkül nem úgy sikerülne 
minden, úgy, ahogy most is állnak, de ahhoz még mindig az kellene, hogy leülnek és 
megbeszélik. Lehet, hogy azt mondják, hogy többször úgy jött be, mint egy barom, de 
ennek megvolt az „értelme”. Úgy gondolja, hogy mindig diplomatikusan állt a 
dolgokhoz. Nem cigány, nem cigány polgármester, ők nem cigánytelepülés, ezt nem 
kellene éreztetni. Azt mondja, hogy nem volt megbeszélve senkivel, hogy mikor, milyen 
módon lesz rendezve, de ha ezt csak valaki is megemlítette volna, akkor is azt javasolta 
volna, hogy nem kell egyből kifizetni, hanem majd az ÖNHIKI-s támogatásból, mert 
arról valóban beszéltek, hogy ÖNHIK-s támogatást nyújtanak be. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Abban a tudatban volt, hogy ez polgármester úrral 
egyeztetve van, hogy várjon türelemmel addig, amíg ez megtörténik. Kérdezi, hogy 
azért vannak ezek a súrlódások, mert esetlegesen több roma lakik az átlagnál? 
 
Oláh Lajos polgármester: Soha nem szokott ezzel védekezni, de elég nyomós 
beszélgetések voltak. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Neki ehhez semmi köze. 
 
Oláh Lajos polgármester: Úgy legyen, de elmondhatja, mindig úgy jött be ide, mint 
egy átlagos ember a problémákkal, melyekről beszélni kell, és amelyet meg kell oldani,  
és nem lovagolni rajta, és szerinte olyan pénzügyi dolgokról információk, aminek a 
pénzügyről nem kellene kijönni, és mégis kijön, akkor onnantól kezdve bajok vannak. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Kik tudnak ilyen dolgokról? 
 
Oláh Lajos polgármester: Nem akar neveket mondani, nem akarja részletezni. 
Többször beszélgettek aljegyző úrral, testületi tagokkal is, hogy ha bejönnek, és most a 
mai napi példát mondja, hogy 4000 Ft-ért tankoltak az autóba és kérték, hogy tegyenek 
pénzt a kártyára, mert nem tudnak tankolni. Mondták, hogy hétfőn felteszik. A 
falugondnoki autó Szakácsiban már csak azért sem állhat meg, mert az óvodásokat, 
időseket el kell látni. Saját pénzéből tankolt 4000 forintért, ezt a számlát behozták ma 
reggel, és több pénzügyes úgy tesz, hogy ezt a számlát nem írják alá, mert a falugond-
noki autóba nem lehet készpénzért tankolni. Ma is eljöttek tankolni, de még ma reggel 
sem volt a kártyán pénz és már szerda van. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Tehát hétfőn jelezték, hogy fel kellene tölteni az üzemanyag- 
kártyát. Kérdezi, hogy ki jelezte, és kinek. 
 
Oláh Lajos polgármester: Személyesen ő jelezte és a falugondnok a pénzügyön Barkai 
Máriának. Információja szerint ma délben a kártyán már volt pénz. 
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Dr.Vártás József jegyző: Ennek a dolognak utána fog nézni, de azért mondták a 
pénzügyesek, hogy készpénzzel nem lehet tankolni, mert a szabályzat alapján a 
falugondnoki gépjárművek üzemanyagkártyával kell tankolni. Ha tudják azt, hogy 
kéthetente tankolnak, akkor szóljanak pénteken, hogy utaljanak hamarabb, akkor így 
nem lesz gond.  
 
Oláh Lajos polgármester: A probléma az, hogy 2.000-3.000 Ft-os számlával 
kopogtatniuk kell vagy tíz ajtón, hogy valaki írja már alá. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ehhez annyit el kell mondani, hogy az elmúlt években, a 
korábbi falugondnok idején nagyon komoly problémák voltak, amiről az adott 
napirendnél beszélnek is, mert akkor még a testület nem ilyen összetételű volt, mint 
ahogy most. Pontosan a tankolások kapcsán voltak problémák, nyílván ezek a reakciók 
a pénzügyesek részéről ezért ilyen erősek, de ezt helyre fogják tenni, meg fogják 
beszélni, hogyan lehet ezt jobban kezelni. Kőkemény küzdelem volt azért, hogy egy 
normális menetlevelet kapjon az elszámolás, mert vannak alapvető dolgok, amit meg 
kell tanulnia a falugondnoknak is, a menetlevél vezetőjének is, ahhoz, hogy ezekből ne 
legyenek problémák. 
A napirendhez visszatérve elmondja, hogy az SZMSZ szerint a polgármester 
szabadságát az alpolgármester engedélyezi, tehát a szabadság-nyilvántartó tömbben, 
amikor polgármester úr kiírja a szabadságot, azt alá kell írnia az alpolgármesternek. Azt 
kéri, ha egy mód van rá, a szabadság legkésőbb március 15-ig kerüljön kivételre. 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy az év hátralévő részében van még 17 nap 
szabadsága, melyből kivételre kerül októberben 5 nap, novemberben 7 nap és 
decemberben 5 nap. 
A napirend szavazásánál bejelenti személyes érintettségét. 
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 
38/2016.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Polgármester szabadságának megváltásáról, szabad-

ságolási ütemtervének a jóváhagyásáról 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh 

Lajos polgármester 2014. október 12. – 2016. július 24. 
közötti önkormányzati ciklus ideje alatt keletkezett és ki nem 
vett 56 nap szabadságának pénzbeli megváltásához 
hozzájárul. 
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2. A szabadság megváltásának bruttó 380.800,- Ft, 
járulékokkal együtt számított 483.616,- Ft összegű 
fedezete biztosítására rendkívüli önkormányzati támogatásra 
igényt jelent be 2016. szeptember 30. napjáig. 

3. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Oláh Lajos polgármester 2016. évben 
2016.07.24 - 2016.12.31. napja közötti időszakra 
időarányosan 17 munkanap szabadságra jogosult.  

4. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét 
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése 
alapján - a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: Jegyzői Titkárság 

 
 

 
Melléklet a 38/2016.(IX.22.) 

határozathoz 
 
 

Polgármester szabadságolási ütemterve 
2016. év 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hónap Kivenni tervezett 
szabadságok száma 

(nap) 
Január  
Február  
Március  
Április  
Május  
Június  
Július  

Augusztus  
Szeptember  

Október 5 
November 7 
December 5 
Összesen: 17 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi ideiglenes kirendeltségén történő 
ügyfélfogadásról 
Előadó: polgármester 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja 
 
Dr.Vártás József jegyző: Készült egy javaslat arra, hogy nézzék meg, mennyivel tudna 
jobban működni a rendszer, ha hetente egyszer egy délelőtt ügyfélfogadást tartanának 
Szakácsiban, legalábbis egy ügyintéző elvenné a kérelmeket és esetleg ezzel csökkenne 
a beutazások száma Edelénybe és nőne a lakosság elégedettsége. Az a javaslat, hogy 
próbálják ki a keddi napot, hogy hogyan működne, ha ezt a rendszert bevezetnék. 
 
Oláh Lajos polgármester kérdése, hogy az ügyfélfogadás csak a szociális osztályra 
vonatkozna-e. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Nem, ez minden típusú kérelemre vonatkozna. 
Természetesen, amikor időszakosan pénzügyi dolgok jönnek elő, mint pl. gépjárműadó, 
egyebek, akkor az a dolgozó fog kimenni. Egy-két hónap után fogják látni, hogy mi  a 
leggyakoribb ügy, és hogyan osszák be. 
 
Oláh Lajos polgármester azt javasolja, hogy kéthetente legyen ügyfélfogadás, és majd 
meglátják, hogy lesz-e igény gyakoribb ügyfélfogadásra, ha igen, azt jelezni fogják.  
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester szerinte legalább egy-két hónapra szükség van 
ahhoz, hogy az emberek megszokják azt, hogy kijönnek Edelényből ide, és itt helyben 
intézhetik az ügyeiket a lakosok. Szerinte itt inkább a szociális osztálynak lesz dolga. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Meglátják majd, hogy ebben az évben hogyan fog működni, 
ha nem, módosítanak rajta. 
 
Oláh Lajos polgármester: Tehát módosító javaslata az, hogy kéthetente legyen a 
kirendeltségen ügyfélfogadás. 
A módosító javaslattal együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2016.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Szakácsi ideiglenes kirendeltségen tartandó ügyfélfogadás 
rendjéről 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a 
„Szakácsi ideiglenes kirendeltségén tartandó ügyfélfogadás rendjéről” 
szóló előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
  
1.) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testület 

kezdeményezi, hogy 2016. október hónap 1. napjától heti két 
alkalommal (kedden) 9:00 – 11:00 óra között kihelyezett 
ügyfélfogadás történjen Szakácsi Község ideiglenes 
kirendeltségén, melyen a Közös Önkormányzati Hivatal lakossági 
ügyintézést végző belső szervezeti egységei részéről váltakozva 1 
fő vesz részt. 

 
2.) A Képviselő – testület elrendeli a kihelyezett ügyfélfogadás 

tényének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2016.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesül: Jegyzői Titkárság 
 

 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az előzőekben érintették a rendkívüli önkormányzati 
támogatás igénylését, melybe többek között belekerülne a szabadság megváltás és a 
időközi választás költsége is, az orvosi ügyelet költsége. A jogcímek, amelyek az 
előterjesztésben felsorolásra kerültek, annak jó része fel sem tud merülni Szakácsiban, 
de itt főleg az igazgatási feladatok ellátására, településüzemeltetésre fognak 
koncentrálni. Azt tudni kell, hogy többségében a Belügyminisztérium a több napon túl  
lejárt kifizetéseket támogatja. 
 
Oláh Lajos polgármester kérdezi, hogy lehet-e tudni az igényelt összeg nagyságát. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Még nem, a jövő héten polgármester úrral még át kell 
beszélni, alá kell majd írni, és ezután fogják benyújtani. 
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Oláh Lajos polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2016.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a rendkívüli támogatás igényléséről szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza. 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 3. melléklet III.1. pontjában foglaltak alapján – vissza 
nem térítendő - támogatási igényt nyújt be szállítói tartozásai 
kiegyenlítése céljából a belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter által kiírt pályázat keretében. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kincstár, osztályok 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a víziközmű törvény, és a hivatkozott 
jogszabályok előírják az önkormányzatnak, mint ellátásért felelő szervnek, hogy 
megalkossa a Gördülő Fejlesztési Tervet, amely három részből áll, az első kettőt az ÉRV 
Zrt., mint víziközművet üzemeltető készíti el, a harmadikat pedig az önkormányzat. A 
beruházási terv keretében nem tettek javaslatot a fejlesztés megjelölésére, amiatt azért 
tettek, hogy a használati díj nem fedezi a ráfordításokat sem, amiket meg kell oldaniuk. 
Ha új szennyvízhálózat kerülne kiépítésre, annak semmi akadálya nem lesz, módosítják 
a tervet és bejelentik a Közmű Szabályozási Hivatalnak. Viszont a törvény tartalmaz 
olyan részt is, hogy amennyiben a beruházási tervtől 15 %-kal nagyobb mértékben 
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eltér, amely benne foglaltatik és nem valósítják meg, vagy benne van és nem valósítják 
meg, akkor  bírságot szabhatnak ki. Azt tartják inkább méltányosnak, ha csak a 
meglévő ivóvíz közműre pótlási és felújítási feladatok kerülnek meghatározásra, a 
beruházási tervnél pedig akkor szerepeltetnének beruházást majd, - pl. szennyvíz 
közműépítést, - amikor látják a forrását. Ha azt mondják, hogy Szakácsiban szennyvíz-
hálózatépítés egymilliárd forint, akkor meg kell jelölni a forrását, és meg kell adni, hogy 
melyik évben valósítják meg, de ha eltérnek a tervtől, bírságolhatnak.  
Tehát nagyobb a szankció lehetőség, hogy ha beleírják, mintha tudják azt, hogy félév 
múlva kiírás lesz szennyvíz közműre, amit utólag jóváhagynak. 
 
Oláh Lajos polgármester kérdezi, hogy nem igény szerint megy a szennyvízhálózat 
kiépítés, tehát, ha 8-10 család ráköt. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Amikor hazai pénzekből építették és nem EU-s pénzekből a 
szennyvízhálózatot akkor írtak elő 90 % rákötési arány elérését. Ez az EU-s projekteknél 
is így van. Tehát, ha azt mondják, hogy 90 ingatlan van és vállalnak 80 bekötést és 
nem valósul meg csak 50, akkor ezért szankcionálnak és visszafizetésre köteleznek. Ez 
nem egyszerű dolog, nyílván, ha lesz erre forrás, akkor kell megcsinálni. A mostani 
ivóvíz és szennyvízhálózat építések központilag vezényelt projektek, gyakorlatilag 
címzett támogatások, amikor megmondják azt, hogy ki, melyik évben mit építhet. Ami 
az előterjesztés mellékletét képező táblázatban van a pótlási, felújítási sorokon, azt az 
ÉRV Zrt. adta meg, hogy a használati díjból elvégezné. Nyilván nekik sem lesz mindenre 
fedezetük, és csak akkor fogják megvalósítani, ha meg lesz rá a fedezet, de legalább a 
használati díjra minden évben lehet tervezni valamit. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 
41/2016.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

jóváhagyásáról  
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Szakácsi község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és 
szennyvízhálózat) vonatkozó 2017-2031. évekre kiterjedő ÉRV 
ZRt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet és Beruházási 
Tervet a határozat mellékleteként elfogadja és megbízza az 
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üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal felé benyújtsa. 

 
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a vízi-közmű 

bérleti és használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2016.09.30.,  
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató a közfoglalkoztatási program végrehajtásáról, illetőleg a folyamatban 
lévő munkaügyi perről és tüntető eljárásról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy mivel új képviselő-testület dolgozik, és még 
ezeket a témákat nem tárgyalta, illetve, ha tudott is valószínűleg informális úton tudott 
ezekről a dolgokról, beszélgetések során szereztek tudomást, ezért úgy gondolta, hogy 
olyan fajsúlyú dolgok szerepelnek ebben az előterjesztésben, amiket meg kell ismerni a 
testületnek, mert vannak „keresztjeik”, illetve problémáik, amiket meg kell oldani a 
jövőben. Az első része a közmunkaprogram, mely azért fontos, hogy legyen egy átfogó 
képe a testületnek, hogy milyen programok zajlanak, és meddig tartanak, milyen 
összegekkel, hány fő dolgozik. A jövőre nézve talán ez az a napirend, amelyre el lehet 
minden bajukat mondani és egymásra lehet „dobálni” a kérdéseiket. A jövőre nézve úgy 
gondolja, hogy mindenképpen a következő évi tervezésnél már másképp kell eljárniuk. 
Sokkal szorosabban fogják tervezni ezeket a programokat, melyben részt fog ő is venni 
és le fognak ülni, együtt fogják összeállítani, amennyiben polgármester úr is támogatja 
ezeket a terveket, amit a képviselő-testület jóvá fog hagyni a beadás előtt. Azt kéri, 
hogy csak olyat vállaljanak, amit végig bír vinni az önkormányzat. Érti ezalatt, hogy 
mindenhol gond a közfoglalkoztatott állomány, mert az egyik fele akar dolgozni, a másik 
munkahelyet akar, a harmadik több fizetést. Nem titok, hogy ez gyakorlatilag egy 
politikai környezetben játszódik. Azért van benne az előterjesztésben a munkaügyi 
peres dolog is, mert az elmúlt 8 hónap ebben az évben elég sűrű volt, elég sok 
feszültséggel, és munkaügyi per is indult. Azt mondja most is, hogy nekik ezt a munka-
ügyi peres dolgot meg kell próbálni „elvarrni”, ami lehet, hogy reménytelen. 
Polgármester úr majd elmondja, hogy van-e rá esély, hogy tárgyal-e felekkel, vagy 
nincs rá esély. Tehát nem tudják, hogy mi lesz a vége. A jövőben viszont megpróbálják 
elkerülni, mert a munkaügyi perek sosem jók. 
 
Oláh Lajos polgármester: Beszélgettek dolgokról, és akkor, amikor arról döntött az 
előző testület, hogy feloszlatja magát, elmondták akkor, hogy mennyibe fog kerülni az 
időközi választás, hiszen Szakácsi kis önkormányzat, kis költségvetéssel. Hála Istennek 
kicserélődtek a testületi tagok egy kivételével, mert mindaddig, amíg mindenki a saját 
problémájával, saját ügyét nézi akár az önkormányzaton, akármilyen dolgon belül, 
addig nem lesz kompromisszum. Próbált olyan dolgokhoz is folyamodni, és olyat 
ajánlani, amit nem lehetett volna. Azt mondták, hogy őket ez nem érdekli. Tehát volt 
próbálkozás, hogy ne tegyék még jobban tönkre az önkormányzatot, mert tudták, hogy 
nehéz helyzetben van. Kéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi tagokat kössék a 
titoktartáshoz a napirend kapcsán. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztés nevek nélkül készült, tehát a napirend 
tárgyalása során ne mondjanak neveket, de az, hogy folyamatban vannak ilyen eljárási 
ügyek, ezek ilyen szempontból nem titkok, de nyílván az eljárás részletei titkos.  



 47 

Ezeket az ügyeket diszkréten kell kezelni, mert azon túl, hogy emberi konfliktusok 
lehetnek belőle, más vonzata is lehet. Természetesen azt kéri a testületi tagoktól, hogy 
korrekten kezeljék. Annak örülne igazából, hogy ha annyira megnyugodnának a 
hangulatok, hogy a szakácsiak Szakácsiban dolgoznának és nem máshol. Egy kis idő 
elteltével hátha valami változik és oldódik, hiszen messze még a következő 2019-es 
választás. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Az előterjesztés 2./ pontja arról ír, hogy két fő 
politikai okból hagyta el a munkaterületet. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ezt a felperesek állítják. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Úgy tudja, hogy 2014-ben is volt bejelentés a 
Munkaügyi Felügyelőséghez, tehát olyan bejelentés, „feljelentés érkezett, hogy bizonyos 
x,y személyek le vannak számoltatva, szándékosan nem dolgoztatja a polgármester, 
van egy beteg kisgyermeke, akit nem tud ellátni. Itt volt a feljelentés, és mellette a 
munkaszerződés és a jelenléti ív. Tehát ezek a feljelentések ugyanolyan problémák, 
csak a helye változik, most már a Munkaügyi Bíróságra mennek, mert valaki ezt az 
ötletet adta. Ezek a feljelentések nem arra vonatkoznak, hogy az emberek hogyan 
állnak, és mennyire nincs rend, hanem most egy új szisztémát próbálnak megragadni, 
hogy ezzel próbálják megfogni az egész munkát. Olyan hangokat is hall már 
Szakácsiban, hogy hétfőn valaki nem dolgozik, akkor ne dolgozzon senki. Ha ezzel az a 
céljuk, hogy jövőre kevesebb ember legyen közcélú munkára, vagy netalán nem legyen 
közmunkaprogram a faluban. Nem tudja, hogy ez mivel lenne jobb valaki számára. Az a 
baj, hogy nincsenek tisztában a munkaadó és a munkavállaló jogviszonyával, mert ha 
munkavállalók, tudniuk kell, hogy mit kell csinálni, mi a kötelességük, ki a 
munkáltatójuk. Ezek az emberek sajnos ezekkel a fogalmakkal nincsenek tisztában. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Tartani kell nekik egyszer egy eligazítást, ami tudja, hogy 
nem egyszerű. 
 
Molnár Andrásné képviselő tudja, hogy vannak olyan emberek, akik nem dolgoznak 
meg a pénzükért és ingyen veszik fel. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Mindenkinek lehetne előadást tartani, csak 
azért ragadta ki ezt a példát, mert ennek súlya van, és nem csak beszéd szintjén van. 
 
Molnár Andrásné képviselő: Polgármester úr keresse meg őket, üljön le velük, 
beszélgessenek el. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Csak ez egy kicsit már kezd fárasztó lenni, 
mert második éve csak a feljelentések mennek. 
 
Molnár Andrásné képviselő: Elindult egy másik lavina, amit itt is nagyon jól tudnak, 
amit beindított egy valaki, és most megy végig a falun. 
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Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Annyi változott, hogy most már polgári peres 
úton támadják a munkáltatót. Folyamatosan volt bejelentés aljegyző úrnál tavaly és 
tavaly-előtt is, jegyző úrhoz is folyamatosan betelefonáltak. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Kétségtelen, hogy a bejelentések, feljelentések, jelzések 
száma az a csillagos ég. Főleg a választást megelőző hónapokban napi szinten többször 
kaptak telefonokat. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Jó, de ennek 99 %-a fiktív volt. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ellenük is ment a Kormányhivatalba, hogy nem csinálnak 
semmit. 
 
Oláh Lajos polgármester: Az egészben az a legnagyobb baj, hogy Szakácsiban 12 
évet, az előző polgármester idejét nem lehet egy év, két év alatt csak úgy elfelejtetniük. 
Most megint ott vannak, hogy beljebb húzzák a nadrágszíjat, és tudják, hogy 
Szakácsiban teljesen másként kell csinálni mindent. Sajnos, ami volt 12 évvel ezelőtt, 
aranyéra volt, önhatalom volt, mindenki azt hitte, hogy azt csinálhat, amit akar. Ezt a 
12 évet a Szakácsi lakosok 90 %-ával nehéz elfelejtetni. Tudják, hogy voltak, akik 
hordták a „koronát”, hogy egy-két személynek leesett a fejéről, és ezért ezt nehéz 
elfogadtatni. Volt egy újraválasztás, remélik azt, hogy jobb irányba tudják fordítani őket, 
van próbálkozás, 8-10 embert elvisznek általános iskolába is. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Itt a munkavégzéssel több probléma van, mert valóban 
megengedhetetlen az, hogy valakit úgy engedjenek el fát gyűjteni, hogy fát is gyűjt 
meg a jelenléti ív szerint dolgozik is. Természetesen, akit nem engednek el, annak 
rosszul esik, de ez csak az egyik probléma. A másik probléma az, és nem tudja, hogy 
vannak-e középvezetők, és nem is a máról beszél, de azért valahol a középvezető 
felelőssége is, hogy Szakácsiban előfordulhat az, hogy egy ember ugyanazon a napon, 
ugyanabban az időpontban dokumentálva jelenléti ív szerint Szendrőben is és 
Szakácsiban is dolgozik, Szendrőben is felveszi a fizetését és Szakácsiban is. Akkor 
megkérdőjelezi, hogy hol van a szendrői középvezető, és hol van a Szakácsi 
középvezető, mert fizikai képtelenség, hogy pénteken 8 órától 12 óráig mind a két 
helyen be van írva, alá van írva és ez másfél hónap múlva úgy szűnik meg, hogy 
feljelentést tesznek a rendőrségen, és ha nem tesznek feljelentést, lehet, hogy most is 
itt van. Kérdés, hogy ilyenkor hol van a középvezetés, az adminisztráció, az ellenőrzés. 
 
Oláh Lajos polgármester: Több alkalommal összehívott mindenkit a faluban, meghívót 
is küldött mindenkinek, és csak 10-en, 15-en jelentek meg. Munkaidőben több embert 
össze tud hívni, volt is ilyen, és a közmunkásoknak, mindenkinek elmondta, hogy senki 
nem tud egyformán kapálni, senki nem tud egyformán tanulni, senki nem lesz ügyvéd, 
jogász, vannak segédmunkások, szakmunkások. Az is elhangzott, hogy nem csak 
Szakácsiban, mindenhol van egy-két olyan ember, aki ki akarja húzni magát a munka 
alól, tehát nem a sor elejére áll, hanem a sor végére, hogy ne kerüljön rá a sor. Annak 
a kis csoportnak kellene az ilyen embereket kiközösíteni, és nem azt nézni, hogy 
testvérem, sógorom, bátyám, apám, nagyapám. Ha valaki nem dolgozik, az ne álljon 
sorba a fizetésért. 
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Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Abban egyetértenek, hogy ebben a kérdésben 
új stratégiát kell kitalálni, mert így ez semmiképp nem maradhat. Ezt azért mondta, 
mert a jövőben is szeretne mindenki dolgozni, de ha nem fognak, a többieket nem 
fogják megnyerni. 
 
Molnár Andrásné képviselő: Szerinte ez a Szakácsi csapat most jól dolgozik. 
 
Oláh Lajos polgármester: Nem kell klikkesedni. 
 
Indre Karolina képviselő: Van igazság abban, hogy van, aki jobban dolgozik, van, aki 
nem, van, aki reggel 7 órától dolgozik egyfolytában, és van, aki a 8 órából dolgozik egy 
órát. Az ilyen embereknek vagy más munkát kellene adni, vagy kitalálni valami 
módszert rá, hogy dolgozzon. 
 
Oláh Lajos polgármester: Megint elindult egy lavina és sugdolóznak róla és megint 
nem tud ezekről. Most a tyúktelepen van képviselő asszony, és mindaddig, amíg a 
jelentkező problémát nem tudják megoldani és erről nem szólnak neki, addig nem fog 
megoldódni. Erről beszéltek már, hogy ha egymás között megtudják oldani a 
problémákat, szépen csendben hallgatni kell, és ha nincs egymással veszekedés, nem 
fog közbeállni, de ha nem tudják megoldani, azt mondta, hogy keressék és üljenek le 
megbeszélni, és biztosan fognak ár megoldást keresni. 
 
Indre Karolina képviselő: Ha problémája van, ő megkeresi polgármester urat, másnak 
az orrára nem fogja kötni. 
 
Vártás József jegyző: A közmunkához kapcsolódó kérdése, hogy a tyúktelepen 
megtermelt tojásoknak a hasznosítása hogyan történik Szakácsiban. 
 
Oláh Lajos polgármester: A megtermelt tojásokat a faluban adják el. 
 
Vártás József jegyző: Ez azt jelenti, hogy értékesítik és nyugtát is adnak róla? 
 
Oláh Lajos polgármester: Szerkesztettek egy un. tojásnaplót napra felosztva, hogy 
mennyi tojás volt, mennyit adtak el, és mennyi a pénzösszeg, és van az átadó. Eddig 
hárman írták alá, volt a „Rafi”, akitől átvette és majd eladta képviselő asszony. Tehát 
három aláíró volt. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: És aki átvette a tojást az is aláírja az átvételt? 
 
Vártás József jegyző: A tojásokat pénzért értékesítik? A házipénztárban milyen 
időközönként akarnak ezzel elszámolni? 
 
Oláh Lajos polgármester: Van pénzért értékesítés, két személynél is van pénz, holnap 
fognak egyeztetni, és napi szinten lesz felosztva, természetesen havi szinten lesz a 
házipénztárba elszámolva. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A tyúktartással kapcsolatban kérdése, hogy a szállító 
mikorra vállalta az elhullott 30 db tyúknak a pótlását, és azt teljesítette-e? 
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Oláh Lajos polgármester: Még nem teljesítette, majd szólnak neki, hogy a kakasokkal 
együtt hozza?  
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Másik kérdése, hogy a tyúkok leszállítása után a 
telephelyen mennyi hullott el, hová lett, és látta-e állatorvos. 
 
Oláh Lajos polgármester: Állatorvos nem látta, az elhullott tyúkokat elásták. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Amikor polgármester úr elment szabadságra, - ez három 
hete volt – megbeszélte Farkas Imre állatorvossal, hogy intézkedés történik a bélyegző 
beszerzése tárgyában, és azt beszélték meg, hogy a következő héten, kedden 9-11 óra 
között Szakácsi beviszi azt a bizonyos nyilvántartási számot, és megkapja a tojás 
értékesítéséhez szükséges bélyegzőt. Úgy tudja, hogy ez nem történt meg, majd 
megbeszélték, hogy a tegnapi napon pótolva lesz, beviszi Szakácsi a bélyegzőt. Kérdezi, 
hogy ez megtörtén-e. 
 
Oláh Lajos polgármester: Nem történt meg. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Amikor beszélt Farkas Imre állatorvos úrral, akkor 
polgármester úr kérésének megfelelően azt kérdezte tőle, kimegy-e a helyszínre. Az 
állatorvos azt mondta, hogy nem szükséges kimenni a helyszínre, de mivel van ismételt 
feljelentés a tyúkteleppel kapcsolatban, ki kell menni. Kérdezi, hogy volt-e kint az 
állatorvos, tapasztalt-e valamit, és tud-e polgármester úr arról, hogy milyen feljelentés 
van. 
 
Oláh Lajos polgármester: Akkor szembesült vele. 
 
Vártás József jegyző: Mennyi tyúkot szerzett be az önkormányzat összesen? 
 
Oláh Lajos polgármester: 250 darabot 
 
Vártás József jegyző: A tyúkok naponta mennyi tojást tojnak? 
 
Oláh Lajos polgármester: Ez változó. Kérdeztek idősebbeket, hozzáértőket, hogy mégis 
mi a probléma, hogy nem tojnak a tyúkok, azt mondták, hogy erős volt a tojótáp, ezért 
most két hete elvették tőlük, ezért egyre csökkenő. 
 
Vártás József jegyző: Kétnaponta van ötven-hatvan darab? 
 
Indre Karolina képviselő: Nincs annyi, tegnap kiment 12 db volt. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Az a baj, hogy egymást kivégzik, túltojják 
magukat és elkezd vérezni, a többi kicsipkedi és abba pusztul el. 
 
Vártás József jegyző: Legalább képeket készítettek?  
 
Oláh Lajos polgármester: Igen, készítettek. 
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Vártás József jegyző: Ezeket le kell dokumentálni, vegyenek fel jegyzőkönyvet arról, 
hogy ezen a napon, ennyi elhullott, mellé téve a fényképet. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ez megvan. Egyszer volt kint Dr. Berezsnyák Viktor 
állatorvos a telepen, aki azt mondta, hogy a táp túl lett adagolva. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Azért kérdezte meg, hogy látta-e állatorvos, mert ezt a 
folyamatos elhullást állatorvos tudja megállapítani. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ezért kérte ő, hogy a tyúkokat állatorvos nézze meg. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Állatorvosnak valaki bejelentette, hogy hullanak a tyúkok? 
 
Oláh Lajos polgármester: „Mi” telefonáltunk. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Visszakérdez, hogy mi ketten, mert ő nem telefonált. 
Amikor polgármester úr jelenlétében Farkas Imre állatorvost hívták, akkor ez a hívás 
csak a bélyegző ügyében történt. Neki senki nem szólt, hogy hullanak a tyúkok. 
Berezsnyák doktor, ha ki megy, azért fizetni kell, ő magán praxisban dolgozik. 
Önkormányzati vagyonról van szó, a felelősség valakire rászáll, és arra fog a felelősség 
rászállni, aki tudja, hogy probléma van, és nem intézkedik, ezért a későbbi 
kellemetlenség elkerülése érdekében csinálni kell valamit. A másik dolog az, hogy az 
lenne a legcélszerűbb, hogy ha lenne egy szakvélemény, hogy mi által hullottak el, vagy 
mi történt velük valójában, mert feljelentés bármikor jöhet. Mindenképpen kell egy 
szakvélemény, amely kimondja, hogy nem emberi mulasztás, nem szándékos 
beavatkozás az, amiért a vagyon csökken. 
 
Oláh Lajos polgármester: Kérdezi, hogy akkor felhívja az állatorvost? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Dr.Fakas Imre hatósági állatorvos sajnos egyedül van a 
járásban, szerinte az a legegyszerűbb, ha egy vagy két tetemet behoznak, és megnézi, 
megkérdezi, hogy esetleg akarja-e látni a környezetet is, ahol a tartás folyik. Vállalja, 
hogy felhívja doktor urat, és megbeszéli vele, hogy mi legyen. 
 
Oláh Lajos polgármester a napirend felett a vitát lezárja, az előterjesztés határozati 
javaslatának 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 a következő  
határozatot: 
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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2016.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatási program végrehajtásáról, 
illetőleg a folyamatban lévő büntető és peres eljárásokról 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 
megtárgyalta a „Tájékoztató a közfoglalkoztatási program 
végrehajtásáról, illetőleg a folyamatban lévő büntető és peres 
eljárásokról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 

közfoglalkoztatási program végrehajtásáról, illetőleg a 
közfoglalkoztatással kapcsolatban-folyamatban lévő 
munkaügyi perben és büntető ügyben-folyamatban lévő 
eljárásokról készített tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
2. A Képviselő–testület a Miskolci Közigazgatósági és Munkaügyi 

Bíróságon munkaviszony jogellenes megszüntetése iránt 
folyamatban lévő perben felkéri a polgármestert, hogy a 
felperesekkel történő peren kívüli megegyezés tárgyában 
keresse meg a felpereseket. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2016.10.31 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
Napirend után Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy korábbi ülésén a képviselő-
testület 150.000 Ft-ot szavazott meg egy utazásra, és ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy 
ez megvolt-e. 
 
Oláh Lajos polgármester: Az utazás megvolt, a pénzzel elszámoltak. A Máriapócs-i 
utazáshoz kérték akkor a 150.000 Ft-ot, kb. 10 fővel többen voltak, így 10 ezer forinttal 
többe került az élelmiszer, 500 db zsemlét vittek, üdítőket. Ebben benne van még a 
parkolási díj is. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző kérdezi, hogy hány személyes volt a buszt. 
 
Oláh Lajos polgármester: A busz 54 személyes volt, ennyi fő utazott. A busz azért nem 
került kifizetésre, mert 10 ezer forintot vettek el az  írószerre felvett pénzből, és abból 
pótolták ki az ellátást. Tehát egy olyan 2.000 forint plusz, mínusz van. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző. Pontosítja, tehát az írószerre felvett pénzből ki lett 
egészítve az az összeg, amelyet a képviselő-testület megszavazott, amit túlléptek. 
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Dr.Vártás József jegyző: Ez olyan értelemben nincs rendben, hogy a képviselő-
testület meghatározott rá egy összeget, amit túlléptek. Ezt jelezni kellett volna aljegyző 
úrnak, és készített volna hozzá egy határozati javaslatot, hogy még kiegészítik bizonyos 
összeggel. Kéri, hogy erről készüljön előterjesztés. 
A jövőre nézve kéri polgármester urat, hogy az ilyen eseteket mindig jelezze előre 
időben. 
Ezt követően a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel kapcsán megállapította, 
hogy a mai napon polgármester úron kívül senki nincs még az adatbázisban, és nem is 
igazolták, talán alpolgármester úrnak van köztartozásmentes igazolása.  
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester jelzi, hogy a regisztrálása folyamatban van. 
 
Gáspár Krisztián képviselő: Ügyfélkapu létesítését intézi. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Segítenek mindenkinek, ha valaki még nem intézte, de ezt a 
segítséget kérni kell. 
 
Oláh Lajos polgármester -  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 
 
 


