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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. szeptember 29. 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./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról 
 
2./ Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
S z a k á c s i, 2016. szeptember 29. 
 
 
 
 
        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. szeptember 

29.napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  István 
király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak : Oláh Lajos polgármester  
     Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester 
     Gáspár Krisztián képviselő 
     Indre Karolina képviselő 
     Molnár Andrásné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 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 pontjait: 
   
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról 
      Előadó: polgármester 
 
2./ Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
     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 a következő határozatot:  
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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2016.(IX.29.) 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./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról 
      Előadó: polgármester 
 
2./ Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról   
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy az anyagban szerepel egy 16 ezer forintos 
tétel az egyéb közhatalmi bevételeken, és van a működési bevételeknél 
készletértékesítés 155 eFt-os bevétel. Ez a tétel úgy gondolja, hogy a sertésértékesítést 
takarja. Amivel nem ért egyet, és ami a működési bevételeknél le van írva, hogy 
„Többszöri kérésünk ellenére a tájékoztató készítéséig nincs tudomásunk a 
növénytermesztés keretében megtermelt növényekről, a beszerzett tyúk állományról, a 
tojások mennyiségéről, értékesítéséről, az ebből származó árbevétellel a mai napig nem 
számoltak el a pénztár felé.” Úgy tudja és úgy emlékszik, hogy a múltkor beszélgettek 
erről, és úgy döntött a testület, hogy havi beszámoló lesz a tojásértékesítésről. Szerepel 
az írásos anyagban az is, hogy ezeknek soron kívül eleget kell tenni, ellenkező esetben 
kénytelenek feljelentéssel élni. Vagyis az önkormányzat ellen? 
 
Barkai Mária főtanácsos: Úgy gondolja, hogy akkor beszélni kell az augusztusi 
hónapról, ami már elmúlt, a tyúktelep már megvolt, amit neki könyvelni kell minden 
hónapban, de ha nem számol el senki a pénzzel, nem tud könyvelni. Az lehet, hogy a 
testület így gondolta, de magával a nyugtákkal, mint pl. a sertéstenyésztésnél is 
megbeszélték, hogy aznap adnak le befizetést, vagy másnap. Azt kéri, hogy legalább 
hetente legyen befizetés, mert a tojásból a mai napig nem volt befizetés. 
 
Oláh Lajos polgármester: A testület úgy döntött, hogy havi beszámoló lesz, havi 
befizetés. 
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Barkai Mária főtanácsos: Jó, de akkor az augusztusi hol van, hiszen a tyúkok ott 
voltak már augusztusban. Vagy akkor minden hónapot követő hányadik nap lesz 
befizetés? 
 
Oláh Lajos polgármester: Úgy beszélték meg, hogy minden hónap 10-éig. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Ez a tojás, de a zöldségfélékből nem látott semmit, egy 
salátás átvételi elismervény van a lakosság részéről, van két értékesítés a könyvtár 
részére a tökről, paradicsomról, tehát ennyi bevételt lát. Ezen kívül semmi? Ha a 
lakosságnak kerül kiosztásra, neki azt is le kell könyvelni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Úgy emlékszik, hogy tavaly a testület úgy döntött, hogy amit 
termelnek, a lakosok között fogják szétosztani. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Neki ezt értékben le kell könyvelni. 
 
Oláh Lajos polgármester: A szétosztás most is úgy történik, az átvételt fogják csatolni 
a tojással együtt. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Amikor lopás történt és kint volt a 
rendőrség, mindennek fel volt tüntetve az ára és mennyisége. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Most mit loptak el? Önöknél ott van a papír, neki 
semmiről nincs, kéri azt megérteni, hogy könyvelni folyamatában kell az egészet. Az, 
hogy le van fedve az egész, hogy mit loptak el, hogyan, meg hogy ki lett osztva, - de 
ott van a testületnél ez a papír. Ezek a papírok azonnal kellenek. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Való igaz az, hogy arról van szó, hogy a testületi 
tagokra, vagy nem tudja, hogy melyik testületi tagra van bízva a tojásoknak az 
értékesítése és a pénz beszedése. Arról is szó volt, hogy vannak olyan polgárok, 
hogy akik nem tudják kifizetni, fizetéskor rendezik a tojás árát.  Valóban szó volt 
arról is, hogy a képviselő-testület áttekinti. Pontosan legutóbb a közmunkáról szóló 
beszámoló kapcsán merült fel, hogy majd a képviselő-testület áttekinti és majd 
havonta számot ad a közmunka-programban végzett tevékenységről, köztük az 
értékesítésről. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába történő befizetés 
a vonatkozó szabályzat alapján folyamatosan teljesíteni kell. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Egy testületi döntés nem szabadít fel a számviteli törvény 
hatálya alól senkit, márpedig nyugtát adnak, értékesítenek. Az értékesítésből 
származó bevételt az nap, vagy más nap be kell fizetni a pénztárba. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A tisztánlátás kedvéért megkérdezi, hogy a lakosság  
megvette-e a tojásokat, vagy szétosztották ingyen, és ha megvették, mennyiért. 
 
Egyszerre több képviselő azt mondta, hogy a tojásokat megvették. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Mennyi tojás lett eladva kb. 
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Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: kb. 300 db. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Tehát október 10-ig fognak az értékesítéssel elszámolni. 
Kérdezi, hogy augusztusban nem volt tojás? 
 
Oláh Lajos polgármester: Augusztusban hébe-hóba volt. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Kéri, hogy legalább egy átvétellel vegye át a lakos, és legyen 
nyugta, amikor kifizetik. A számviteli törvény ezt megköveteli meg, ezzel a testület sem 
tud szembeszállni, ezért megbüntetik őket. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az átvételről akkor kell, amikor a tojást ténylegesen 
átveszik, a nyugtát pedig a pénz átvételének ellentételezéseként, amikor átadja, és az 
azt követő napon a pénztárba be kell fizetni. 
 
Oláh Lajos polgármester szeretné tudni, hogy a számviteli törvény hol írja elő, hogy 
meddig kell elszámolni. A testület szociális alapon kiosztja, tehát így is döntött a 
testület, de úgyis dönthet, hogy értékesíti. Az átvétel után valami előírja, hogy mikor 
kell bevételezniük? 
 
Barkai Mária főtanácsos: Nyugtáról akkor beszélnek, amikor azonnal átveszik a pénzt, 
az átvételezés nem pénz átvételét jelenti. A gond, hogy még mindig nincs elszámolva. 
Mindig a polgármesteren csattan az ostor, nem tudja, hogy jogosan vagy jogtalanul-e, 
de ha betörés volt, lássák már a jegyzőkönyvet is, hogy mennyi tűnt el, mert neki ezt is 
le kell könyvelni, hiába nincs pénzforgalom. Ha elvitték, valamilyen könyvelési tételre 
fog kerülni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Azt mondták, hogy a leltárt meg kell csinálni, ezt tegnap 
elkezdték. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Az a baj, hogy ezek a papírok nagyon sokára kerülnek hozzá, 
és az önkormányzat egész nyári tevékenységéről nem áll rendelkezésre adat. Itt van a 
nyár vége, legalább a zöldségeket le kellene könyvelni. A másik dolog, hogy a 
mezőgazdasági programhoz 700 ezer forint önrészt vállaltak be, amit valamiből elő kell 
teremteni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Azért jó, ha ezekről a dolgokról beszélgetnek, pl. hogy az 
átvételi elismervények után mikor kell nyugtát adni. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Ezek szerint most jutottak el odáig, hogy tudatosult bennük, 
hogy pénzbevétel nincs. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ezekről a dolgokról az előző ülésen is beszélgettek, de 
beszéljenek most az önrészről. Első körben kell tudni az önrészről azt, hogy Szakácsiban 
milyen munkák, milyen dologi részek vannak, ezt megint csak a Szakácsi 
Önkormányzat, a polgármester, alpolgármester és a testületi tagok tudják.  
Tehát a szociális alapú most is 1,1 millió forint volt, melyből kb. 70 eFt segélyt osztottak 
ki, melyből maradt még 1 millió 30 ezer Ft. 
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Barkai Mária főtanácsos: Tehát ebből akarja fedezni a 700 eFt önrészt az 
önkormányzat, és ott van még a faluszolgálat. 
 
Oláh Lajos polgármester: Még így is nehezen jönnek ki. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Többet fognak felhasználni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Tudja, hogy többet fognak felhasználni a falugondnoki 
feladatra, mert volt az előző falugondnoknak szabadsága, amit ki kellett fizetni, és az 
éven volt két szervize a gépkocsinak. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Igen, volt egy szerviz és egy javítás, amelynek költségét 
megpróbálják a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésnél beadni. Az a gondja, 
hogy nem csak a 700 eFt többletköltség van a programoknál, hanem 12.700 Ft havonta 
a munkavédelmisnek a költsége, van a banki költség havonta, amin pénzt vesznek fel, 
illetve azon utalják a béreket, és a dologiakat.  Ez havi szinte 25-30 eFt között mozog, 
és ezt is valahonnan elő kell teremteni. Ezért kell a tojást értékesíteni, ha nem is bolti 
áron, de valami bevételnek kell lenni. Tehát a munkavédelemre a 300 eFt-ot is elő kell 
teremteni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Arra kéri az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy ha 
együtt döntöttek, akkor legközelebb az olyan mondatot mellőzzék, hogy ellenkező 
esetben feljelentést von maga után, úgy mond őt, a testületi tagokat jelentik fel.  
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A közmunka-program keretében termelt zöldségeknek, a 
kapott támogatásnak a felhasználása az ebből eredő költségek elszámolására Szakácsi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a polgármester szerződést írt 
alá. Ebben a szerződésben kötelezettségeket vállalt. A gazdálkodás mikéntjéért a 
polgármester tartozik felelősséggel. Az önkormányzatot, mint egy testületet feljelenteni 
nem lehet, tehát ez logikus, de a polgármestert, aki felelős a szerződésben foglalt 
kötelezettség megtartásáért, már fel lehet. Azt nem mondja, hogy a polgármester a 
felelős, de a munka megszervezéséért, irányításáért, a közfoglalkoztatottak felett a 
munkáltatói jogkör gyakorlásáért, munkaviszonyok létesítéséért, vagy megszűnéséért, a 
megszűnt közfoglalkoztatotti létszám folyamatos pótlásáért a polgármester felel. A 
pénzügyes kollégáknak pedig jogszerű elvárása, hogy ha tudják, hogy az a tojás, vagy a 
zöldség, amik átvételre kerültek, és amikor befizetik, elszámolás lesz, ez így is jó, de ezt 
legalább dokumentálni kell, hogy pl. a szeptemberi tojás októberben azért nem lett 
kifizetve, mert még a dolgozók nem fizettek, és azt nem lopta el senki, hanem 
jogszerűen át lett adva. Tehát csak erről van szó, csak a jogszabály keretein belül le kell 
papírozni. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Neki az elszámolásra sűrűbben van szüksége, mert ha 
valami kiosztásra kerül, oldják már meg azt, hogy másnap erről írás is legyen. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Úgy gondolja, hogy átvételi elismervény mindenkinek jó, 
tehát az, hogy aki átadta, tudja azt, hogy x, y-nak mennyi pénzt kell beszedni, és hogy 
a pénzügyes kollégák tudjanak dolgozni, le kell fénymásolni, ami pedig érték nélküli, 
arról átvételi elismervény kell. 
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Oláh Lajos polgármester megígéri, hogy ezeket holnap elhozza. Az, hogy a 
munkáltatói jogkör gyakorlásáért, a létszám pótlásáért az önkormányzat felelős, tehát 
itt most kimondottan arról van szó – és jogosan -, hogy nem lett elszámolva. Nem arról 
van szó, hogy nem akar csak, megint ott tartanak, hogy valakivel, valamiről 
beszélgettek nem egyszer, nem kétszer, és csak úgy elszáll a levegőben, és ezek után ő 
is le fogja írni, és kéri a pénzügyes kollégát, hogy legközelebb akkor átvétellel az 
átutalásokat rögzítsék. A dologi részre visszatérve, elmondja, hogy egyetlen egy törvény 
sem írja elő, hogy ha a dologiban fel van sorolva, hány százalékos önrészt kell fizetnie 
az önkormányzatnak, hogy csak előzetes egyeztetés után lehet megállapodást kötnie a 
polgármesternek. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ez nem így van, mert van kötelezettségvállalásról szóló 
szabályzat, amiben benne van, hogy miként lehet kötelezettséget vállalni, be kell 
tartani. Ez a kötelezettségvállalásról szóló szabályzat, pénzkezelési szabályzat át lett 
adva. 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a mezőgazdasági programnál azért van 700 
ezer forintos önrész, mert 35 fős, és úgy döntöttek, hogy nem osztják ki a  1,3 millió 
forintos szociális támogatást, mert ebből tudják a 700 eFt-os önrészt finanszírozni. 
 
Barkai Mária főtanácsos kérdezi, hogy erről volt dönt is, vagy csak beszélgetés. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Tudomása szerint erről határozat nem született, erről csak 
beszélgetés volt. 
 
Barkai Mária főtanácsos: A szerződéseket pénzügyi ellenjegyzéssel kell ellátni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Jegyző úr 2016. szeptember 26-án írt egy levelet 
polgármester úrnak, amit tértivevény szerint 2016. szeptember 27-én átvett. Ez a levél 
a következőket tartalmazta: 
„Tisztelt Polgármester Úr! tájékoztató céljából CD adathordozón csatoltan megküldöm 
Szakácsi Község Önkormányzathoz tartozó rendelkezéseket, szabályzatokat, 
nevezetesen: kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés érvényesítésére 
vonatkozó polgármesteri és jegyzői együttes rendelkezést a módosításokkal együtt. 
Kötelezettségvállalás ugyanez, jegyzői rendelkezés amely jelenleg hatályos, az SZMSZ, 
ami most nem hatályos, illetve ami hatályos, beszerzési szabályzat, feleslegessé vált 
vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, ami hatályos; leltárkészítés 
és leltározási szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a falugondnoki szolgálat szakmai 
programja, továbbképzési terve, munkaruha-juttatási szabályzat, ami hatályos, 
falugondnoki szolgálat SZMSZ jóváhagyása, falugondnoki szolgálatról szóló 5/2016-os 
rendelet, falugondnoki szolgálat gépjármű-üzemeltetési szabályzat, és falugondnoki 
szolgálat pénzkezelési szabályzat.  
Tulajdonképpen ezek a dokumentumok, amiket megküldtek, minden szabályt 
tartalmaznak a kötelezettségvállalásra, vagyongazdálkodásra, stb., amit, ha valaki 
áttanulmányoz, akkor minden kérdésre, amik itt elhangzottak, választ kap, és a be nem 
tartás szabályszegés, ami pénzbírságot jelent, hiszen pénzről van szó, és 
következményei vannak, ha valaki nem tartja be. 
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Oláh Lajos polgármester: Nem mondja azt, hogy tanulmányozta ezeket a 
szabályzatokat, de azért átnézte a dolgokat, és ha jól tudja, ha 800 ezer forintot nem 
haladja meg beszerzés, akkor nem közbeszerzéses. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Igen, de itt nem erről van szó, tehát nem az árajánlat-
kérésekről. 
 
Oláh Lajos polgármester: Beszerzésnél 800 ezer forint alatt nem kell, e fölött három 
árajánlatot kell megnézniük, és nem csak az árkülönbözet, hanem a beszerzés módja, 
illetve jellege is lényeges, hogy melyik árajánlatot fogadják el. Ez mind megtörtént, 
amikor voltak a beszerzések, minden egyes megrendelésnél három árajánlatot hozott 
be a hivatalba, amelyből a legkedvezőbb lett elfogadva. Akkor hol volt itt a hiba? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A „fonalat elvesztette”, mert először a dologiról beszéltek. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ez is a dologi, amiről beszélt. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A beszámolóban a dologi kiadásoknál az szerepel, hogy 
jóval magasabb összegben teljesültek. Részben ez abból is adódik, hogy a 
közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó dologi kiadások egy része az első félévben 
elköltésre került. Az év hátralévő részében felhasználásukra fokozott figyelmet kell 
fordítani, mivel saját bevételei szinte nincsenek az önkormányzatnak.  
 
Oláh Lajos polgármester: Amiről az előbb beszélt, az a beszámoló 2. oldalán szerepel, 
amely bekezdés úgy kezdődik, hogy „Tisztelt Képviselő-testület”. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Úgy gondolja, hogy azzal polgármester úr egyet ért, hogy 
történtek itt olyan beszerzések, amelyeknél nem volt árajánlatkérés. A szendrőinél volt 
három árajánlatkérés? Amikor felhívták a figyelmet, akkor utólag lett beszerezve. 
 
Oláh Lajos polgármester: Az első beszerzésnél nem volt, ami nagyon minimális összeg 
volt, a szabályzatot megnézték és 800 ezer forint alatt nem kell, itt 2015-ről beszélnek, 
és utána beszéltek róla, hogy minden egyes beszerzésnél kell három árajánlat, ez 
megtörtént, úgy a pénzügyi ellenjegyzés is, a megrendelés így történt. 
Felvetette még az üzemanyag-elszámolást, azt, hogy a legutóbbinál nem volt itt. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az üzemanyag-elszámolásnál problémák jelentkeztek, és itt 
nem a korábbi falugondnokra gondol. Az elmúlt ülésen a képviselő-testület meghallgatta 
azt a tájékoztatót, ami azt tartalmazta, hogy ki ellen folyik büntető, vagy egyéb eljárás. 
Polgármester úr részéről felvetődött az üzemanyag-kártyának a feltöltése, hogy már 
szólt hétfőn, és szerdán még nem volt feltöltve és ezért kellett a gépkocsiba venni 88 
liter üzemanyagot, aztán 10 perc múlva még 10 litert azért, mert kölcsön lett adva, stb. 
Azt beszélték meg jegyző úrral, hogy fognak készíteni egy nyomtatványt, amelyen 
dátummal le lesz írva, hogy Oláh Lajos polgármester melyik napon kérte a kártya 
feltöltését. A hivatal felelőssége ott kezdődik majd, amikor jelzi 3 nappal korábban és 
nem lesz feltöltve. Az úgy valóban nem megy, hogy beesünk az ajtón, és máris, mert ez 
így nem szabályszerű. Lesz egy nyomtatvány és ezt polgármester úr kitölti. 
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Oláh Lajos polgármester: Biztos benne, hogy lesz olyan, hogy a falugondnok későn fog 
szólni, vagy a kártyára nem kerül valami miatt időben a pénz, ezért azt javasolja az 
egyszerűsítés kedvéért, hogy a 65.000 Ft-ot adják oda neki, vagy akár a pénzügyes 
kolléganőnek, és ők elviszik a benzinkútra és ott ráteszik a kártyára az összeget, mert 
így azonnal ott van a kártyán. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Ehhez a szabályzatot kell módosítani, de szerinte, ha 
odafigyelnek és 3 nappal előbb szólnak, nem fog gondot okozni. Az utalást 
polgármester utasításra végzi. Nem csak ennyi probléma van a falugondnoki 
szolgálattal, a legutóbbi két elszámolás késve érkezett be, az első két elszámolást 
segítette, megcsinálta a falugondnoknak. Meglepő volt számára, ami most derült ki, 
hogy a falugondnok nem tudja megcsinálni az elszámolást. Ő megcsinálja neki, de 
legyenek itt a papírok. Szeretné azt is megjegyezni, hogy túlfogyasztás jelentkezik a 
falugondnoki autónál. 
 
Oláh Lajos polgármester: Az elszámolás 10-éig megfelelne? 
 
Barkai Mária főtanácsos: Jobb lenne 5-e, és ha folyamatában, naprakészen vezeti, 
akkor be tudja hozni. Megjegyezte azt is, hogy egyre több a tankolás is, nem annyi, 
mint volt, igaz több az útvonal is. 
 
Oláh Lajos polgármester: A gyerekeket hordják orvoshoz, tanácsadásra, gyógyszert 
kell kiváltani, tehát többször kell jönni Edelénybe. Szakácsiban lehetetlen spórolni, van, 
amikor 13 gyereket visznek egyszerre, csak azért, hogy ne kelljen háromszor menni. 
Rendkívüli esetek mindig vannak. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző megkérdezi, hogy polgármester úr, illetve a képviselő-
testület egyetért-e az adott válaszokkal és ezzel együtt elfogadják-e az előterjesztést. 
 
Oláh Lajos polgármester: Válasza igen, azzal a kiegészítéssel, ami elhangzott, egyben 
kéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy legközelebb az ilyen megjegyzéseket 
szíveskedjenek elkerülni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Remélhetően feljelentésre nem fog sor kerülni, és azért 
vannak itt, hogy beszéljék meg. A szabályosságra nem csak azért kell odafigyelni, mert 
pénzről van szó, hanem azért, mert az önkormányzatot mindenki figyeli, és a 
rosszindulatú feljelentések miatt is problémák lehetnek. 
 
Oláh Lajos polgármester: A képviselő-testület minden tagjával közösen igyekeznek 
mindent megtenni, hogy jól működjön minden. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Ismételten azt kéri, hogy az elszámolásokhoz szükséges 
papírokat mielőbb jutassák el számára, hogy le legyen dokumentálva, most a 
nyilatkozatok alapján készen is vannak ezek a nyilatkozatok, az átvételi elismervény a 
kiosztásról miért nem kerül el hozzá, ellopták a paradicsomot, egyéb zöldségeket, erről 
is legalább jegyzőkönyv kellene.  
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Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: A rendőrséget kihívták, végignézték a 
területet, amiről készül jegyzőkönyv, hogy ez dokumentálva legyen, és hogy milyen 
zöldségfélék tűntek el. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A rendőrségtől ki fogja kérni a jegyzőkönyvet az 
elszámoláshoz. 
 
Oláh Lajos polgármester a napirend felett a vitát lezárja, majd 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 
44/2016.(IX.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
  Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. féléves 

 gazdálkodásáról   
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató megtárgyalta és azt  t u d o m á s u l  v e s z i. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Barkai Mária főtanácsos a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az év elején a 
képviselő-testület hozott egy rendeletet, hogy miből akarnak gazdálkodni, ehhez az 
adatokhoz társult három közfoglalkoztatási program, amihez jelentős összegeket 
kaptak. Emiatt módosítani kellett a költségvetést, a bevételi oldalt is megnövelték a 
támogatással, és a kiadási oldalt a dologi és bér kiadásokkal. Az általános támogatás 
is növekedett év közben, és ezeket a dologi kiadások ellentételezéseként 
megnövelték a bevételt, az általános támogatást. A pénzmaradványról hoztak 
határozatot az év elején, és most megállapítják, hogy úgy lett felhasználva. Ez 
Szakácsi esetében a közfoglalkoztatásból megmaradt 2015 évi pénzfelhasználásról 
szól nagy részben.  
 
Oláh Lajos polgármester a 2015 évi pénzmaradvány összegét nem látja feltüntetve. 
 
Barkai Mária főtanácsos: A pénzmaradvány összeg 9 millió 697 ezer forint, ez a 
közfoglalkoztatásra kapott 2015-ös pénz, amiből kifizették az első két hónapra járó 
bért és járulékát, volt egy finanszírozási előleg is 480 ezer forint összegben, ezt 
visszafizették. 
 
Oláh Lajos polgármester: Kérdezi, hogy a közcélú feladatok nem külön bevételen 
vannak a költségvetésben?  
 
Barkai Mária főtanácsos: Nem, egyben van, de külön soron, ezt bármikor meg 
tudják nézni, hogy hogyan áll, mennyi pénzt kaptak. Ez feladatalapú támogatás. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel további 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 következő rendeletét: 
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2016.(X.03.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

3/2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lapján a 
következőket rendeli el: 

1.§ Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 

a) 81.166 eFt költségvetési bevétellel 
b) 90.383 eFt költségvetési kiadással 
c) 480 eFt finanszírozási kiadással 
d) 9.697 eFt finanszírozási bevétellel 

fogadja el.”  
2.§ A Rendelet: 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, 
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, 
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 
f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 
g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet 
h) .11 melléklete helyébe a 8. melléklet 

lép. 
3.§ 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 7/2013.(VII.8.) önkormányzati rendelet 38. § (1) 
bekezdése szerint, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2016. október 3. napján. 
 
Szakácsi, 2016. október 3. 
                                                                                            Dr. Vártás József 
                                                                                                                jegyző 
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Oláh Lajos polgármester napirend után arról beszélt, hogy a Szakácsi Önkormányzat 
munkavédelemre minden hónapban 12.700 Ft-ot fizet, ami szerinte felesleges 
pénzkidobás. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző jelzi, hogy ez kötelező. 
 
Oláh Lajos polgármester: Egy évben kétszer van tartva munkavédelmi oktatás, ami 
elfogadható, de nem kellene fizetni minden hónapban. Ez egy 150 ezer forint felesleges 
pénzkidobás. Azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne minden hónapban fizessék, 
azért kapjon pénzt, aki ezt csinálja, amiért meg is dolgozik. Alkalmanként fizessenek, 
amikor oktatást kell tartaniuk. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző kérdezi, hogy polgármester úr olvasta-e azt a szerződést, 
amit a Barta úrral kötött a képviselő-testület egy évre? 
E vonatkozásban az ő munkája 10 %-át teszi ki a munkaügyi oktatás, de ha netán 
baleset történik, akkor intézkednie kell, jegyzőkönyvet kell felvenni, nem mindegy, hogy 
mi szerepel a jegyzőkönyvben, hogyan, kinek kell fizetni az esetleges baleset miatt. 
Gyakorlatilag a munkavédelmi felügyelet alkalmazásának csupán kicsi része az, hogy 
megtartja a munka- és balesetvédelmi oktatást. A kérdés az, hogy ha valakit a 
munkahelyén baleset ér, ki fogja kivizsgálni. Ha történik egy ilyen, nagyon nehéz 
munkavédelmist találni, olyat, aki el is vállalja. A havi díj fejében a Barta úr elkészítette 
a különböző szabályzatokat is. Dönthet úgy a képviselő-testület, ahogyan gondolja, 
hogy felbontja a szerződést, de biztos benne, hogy nem fogja vállalni úgy a munkaügyi 
oktatást, hogy kijön X összegért és kétszer megtartja. 
 
Oláh Lajos polgármester: Maradjon úgy akkor, ahogyan volt. 
Ezek után áttért a kommunális adóval kapcsolatos témára. Elmondta, hogy a bevételi 
források miatt is, de más okból is szeretnének jövőre egy minimális kommunális adót 
bevezetni Szakácsiban. Tudomása szerint, ha valaki nem fizeti a kommunális adót, attól 
közadók módjára behajtásra kerül. Szakácsiban mindenki dolgozik, és egy évben 
kétszer kellene a kommunális adót fizetni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az előző polgármester idejében volt 
kommunális adó, és mindössze 7.000 Ft-ot fizettek be a lakosok, tehát sokan nem 
fizették ezt az adót. Az akkori képviselő-testület azt mondta, hogy többe kerül a papír 
és az ezzel való foglalkozás, a bevezetés költségei, mint a befolyt pénz. Amennyiben 
dönt ebben a kérdésben a képviselő-testület, azt javasolja, hogy határozati formában 
döntsön most, hogy elrendeli a kommunális adó bevezetésének előfeltételeit 
megvizsgálni. Így megvizsgálásra kerül, hogy hány adóalany, hány adótárgy van, 
mennyi lenne a bevétel, mennyi a kiadás. Ez után tudja azt mondani a képviselő-
testület, hogy legyen, vagy ne legyen. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ő is az adó bevezetésének előkészítésére gondolt. 
Ezt követően szavazásra bocsátja azt a javaslatot, miszerint a Képviselő-testület 
elrendeli a kommunális adó bevezetésének lehetőségéről tájékoztatást készítését. 
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A Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatot: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2016.(IX.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
  Tárgy: Kommunális adó bevezetéséről 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elrendeli a kommunális adó bevezetésének lehetőségeiről 
szóló tájékoztató elkészítését a képviselő-testület soron 
következő ülésére.  
 
Határidő: 2016.október 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Igazgatási Osztály, Pénzügyi Osztály 

 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy Szakácsiban egyre több a rongálás, 
verekedés, egyéb bűncselekmény, ezért szeretnének térfigyelő kamerát telepíteni a 
faluba. Utána fog nézni, hogy ennek telepítéséhez, működtetéséhez milyen engedélyek 
szükségesek, s ehhez kéri majd, hogy miből lehet ennek a pénzügyi fedezetét 
előteremteni. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Most még nem tudja megmondani, honnét lehet a fedezetet 
előteremteni, de annyit példaként el tud mondani, hogy Szendrőládon négy kamera van 
felszerelve, ez több, mint 2 millió forintba került. Úgy tudja, hogy az épületre szerelhető 
kamerával, közterületet nem lehet megfigyelni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A térfigyelő kamera felszerelése engedélyeztetési 
procedúrával jár, példa erre Edelény. Azt gondolja, hogy az ilyet üzemeltető cégtől kell 
árajánlatot kérni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Három helyen lenne Szakácsiban kamera, lenne a hivatalon, 
a bolt és az iskola épületén, ezáltal Szakácsi 80 %-ban belátható lenne. A térfigyelő 
kamerára a lopások és a rongálások miatt nagy szükség lenne. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Ez adatvédelmi szempontokat érint, és más elbírálás alá esik, 
ha önkormányzat épületére raknak és csak az épületet figyelik meg, közterületet biztos 
hogy nem. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Mindezeknek utána fognak nézni. 
 
Oláh Lajos polgármester: A harmadik téma, amiről szólt, hogy a képviselőknek a 
tiszteletdíja kerüljön kifizetésre. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ehhez a következő ülésre SZMSZ-t kell módosítani. 
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Oláh Lajos polgármester: A választásra most fizettek ki 360 ezer forintot. Hat hónapig 
nem fizettek tiszteletdíjat, ami 360 ezer forint, ez megmaradt. Kérdezi, hogy korábban 
hogyan tudták a személyi kiadásokat finanszírozni úgy, hogy folyamatosan kapta 
mindenki a tiszteletdíjat, a költségtérítést, költségátalányt. Ehhez hozzáteszi, hogy a 
cafetériáját a mai napig nem kapta meg. 
 
Barkai Mária főtanácsos annyit tudni kell, hogy az önkormányzatoknál hiányt nem 
lehet tervezni, ezért van olyan kiskapu, mint hogyha átvennének pénzeszközt mástól, 
ami most 1.931 Ft-ról megemelték, - mert ennyi hiánya van az önkormányzatnak - 
3.271 eFt-ra, tehát ez a fedezet nincs meg a kiadási oldalra.  
 
Oláh Lajos polgármester: Szerinte, az előző testületi tagoktól elvont tiszteletdíj 
összege már fedezné a 360 eFt-ot, amit most ki kellene fizetni. 
 
Barkai Mária főtanácsos nem csak a választásra ment el pénz, itt rengeteg kifizetetlen 
számla van. Most, amit beadnak rendkívüli önkormányzati támogatásra, az közel 3 millió 
forintos tétel, amire nincs fedezet.  
 
Oláh Lajos polgármester megjegyzi, hogy ez a 3 millió forint nem a kifizetetlen 
számlákból jött össze. 
 
Barkai Mária főtanácsos felsorolta, hogy milyen számlák nincsenek kifizetve, melyben 
van két éve ki nem fizetett is. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző zárszóként szeretné felhívni polgármester úr figyelmét, hogy 
a képviselő-testület a 42/2016.(IX.21.) számú határozatának 2./ pontjában az szerepel, 
hogy a Képviselő-testület a Miskolci Közigazgatási 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. Ennek a pernek a tárgyalása októberre van kitűzve. A képviselő-
testület felhatalmazta a határozatban a polgármestert, hogy keresse meg a felpereseket 
és peren kívüli megegyezésre keressen lehetőséget, akiknek 3 millió forint összegű 
kárigénye van. Ha netán pervesztes lesz az önkormányzat, akkor ezzel is kell számolni. 
Ha nem kötnek egyezséget, a következő ülésen jegyzőkönyvbe foglalják, hogy a 
polgármester úr megkísérelte, de nem hajlandóak, vagy hajlandóak azzal a feltétellel, 
hogy… Erről majd a testület dönt.  
A másik téma, amiről szólni szeretne, az hogy információ szerint eltulajdonításra került 
54 zsák táp és egy motorfűrész. Polgármester úrnak a rendőrségen a feljelentés meg 
kell tennie, ha még nem tette meg. Úgy tudja, hogy a rendőrség jó úton halad az ügy 
kapcsán. Tekintettel arra, hogy szeretnének tisztán látni, ezért tájékoztatni szeretné a 
képviselő-testületet egy leltározási utasításról, ami azt tartalmazza, hogy a 
nyilvántartástól függetlenül a tárgyi eszközök és készletek vonatkozásában 2016. 
október 4-re el lett rendelve egy leltározás. A leltározás vezetője személye, ellenőre 
Varga-Fodor Beáta, a munkában pedig részt venne Barkai Mária és Lázár Istvánné.  
Tehát a jövő héten, kedden ki fognak menni Szakácsiba és felleltároznak minden tárgyi 
eszközt és készletet, és a tapasztaltak függvényében további intézkedések fognak 
történni. Természetesen emellett folyik a rendőrségi eljárás. A leltározás kiértékelését 
október 24-ig kell elvégezni, a jegyzőkönyv elkészítését október 30-ig. 
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Ennek az eredményét, tapasztalatait a képviselő-testület is meg fogja ismerni, de 
hangsúlyozza, hogy emellett rendőrségi kihallgatások, meghallgatások és adatgyűjtések 
folynak. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ehhez csak annyit kíván hozzátenni, hogy ők már elkezdtek 
leltározni. 
Visszatérve a tiszteletdíjakhoz, elmondja, hogy Szakácsi Önkormányzat az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalnak 1,8 millió forintot fizetnek működési kiadásként éves 
szinten. Tudomása szerint ez az 1,8 millió forint nem kötött. Kérdése, hogy ezt az 
összeget miképpen lehet lefelé módosítani. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Szerződés van erről a két önkormányzat között. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ezt a szerződést még az előző polgármester asszony kötött 
meg. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Válasza, hogy nem, ez benne van Szakácsi 2016-os 
költségvetésében, amit polgármester úr írt alá. 
 
Oláh Lajos polgármester: Úgy gondolja, hogy ezt is lehet módosítani. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Mindent lehet módosítani, de ez a szerződés is kétoldalú, a 
másik félnek is el kell fogadnia a módosítást. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ha mód és lehetőség van rá, közös megegyezéssel 
szeretnének megállapodni Edelénnyel egy olyan összegben, amit mind a két fél 
elfogadna. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Azt javasolja, hogy készüljön egy kimutatás arról, hogy 
Szakácsi Község Önkormányzatának a működtetése mennyibe kerül, és ezt a költséget 
Szakácsi Községben fizetik, amit azt jelenti, hogy ha több, azt is megfizetik. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ha a 16 fős apparátusból, 3 fő vesz részt a Szakácsival 
kapcsolatos munkában, akkor azt úgy is kéne számolni? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Nem tudja, hogy ennek a számításnak mi az alapja, ez nem 
az ő dolga, de megnézik. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Jelzi, hogy rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésével 
próbálnak segíteni az önkormányzaton. 
 
Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - 
megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 

Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
     aljegyző                  polgármester 


