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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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

 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

              c./ Határozata   
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2./ A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. (VIII.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Szakácsi Község Önkormányzatának a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 
4./ Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testület 48/2016.(X.28.) határozatának 

hatályon kívül helyezése 
 
5./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotásáról 
 
6./ Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI pályázatra közösségépítő 

kulturális alkalmak megvalósítására 
 
 
 
S z a k á c s i, 2016. november 11. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
                aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

 
Jelen vannak : Oláh Lajos polgármester  
     Gáspár Krisztián képviselő 
     Indre Karolina képviselő 
     Molnár Andrásné képviselő 
 
Igazoltan távol:    Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző 
  Dr.Sáhó Anna fogalmazó 
   
Oláh Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
   
1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2./ A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. (VIII.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Szakácsi Község Önkormányzatának a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 
4./ Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testület 48/2016.(X.28.) határozatának 

hatályon kívül helyezése 
 
5./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotásáról 
 
6./ Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI pályázatra közösségépítő 

kulturális alkalmak megvalósítására 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
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Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2016.(XI.11.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
 Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

     Előadó: polgármester 
 
2./ A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. 

(VIII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Szakácsi Község Önkormányzatának a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testület 

48/2016.(X.28.) határozatának hatályon kívül helyezése 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

szóló rendelet     
     Előadó: polgármester  
 
6./ Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI 

pályázatra közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítására 
       Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a Kormányhivatallal történt egyeztetés 
alapján szükséges a rendeletet módosítani. Jelen rendelet-tervezetben már nem 
szerepel a „népi kezdeményezés” fogalomköre jogszabály módosítás miatt, illetve egyes 
bekezdések hatályon kívül helyezésére is sor kerül. Az SzMSz módosítás lényegében ezt 
tartalmazza. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2016. (XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 8/2016. (VIII.25.) 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) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 61. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

2.  
„61. § A helyi népszavazással kapcsolatos szabályokról a képviselő-testület 

önálló önkormányzati rendeletet alkot.” 
 

2. § Hatályát veszti: 
a) a 8. § (3) bekezdése, 
b) a 15. § (5) bekezdése, és 
c) a 19. § (3) bekezdése. 
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3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Oláh Lajos 
polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék:  
 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltsége Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 11. napján. 
 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. (VIII.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ennél a rendeletnél arról van szó, hogy egy korábbi 
jogszabály alapján az önkormányzatoknak rendeletet kellett alkotni, és bele kellett tenni 
azt az esetet, amikor az önkormányzat tulajdonát képező területet filmforgatás céljára 
vették bérbe. Ez megtörtént Szakácsi Önkormányzatnál is, megalkotta erre vonatkozó 
rendeletét, amelyben meghatározta a díjtételt, a különböző kedvezményeket. Az 1. 
számú mellékletben azokat a díjtételeket határozta meg, hogy mennyit kell fizetni az 
önkormányzatnak, ha filmforgatás céljára veszik igénybe a közterületet. A 
mozgóképekről szóló 2004. évi törvény módosítása, illetve mellékletének módosítása 
2016. október 1. napján lépett hatályba. A Filmtörvény 34. §-a azt mondja, hogy magát 
a díjtételt nem az önkormányzat határozza meg, hanem innentől kezdve a Magyar 
Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Filmforgatási Helyszínének Irodája. 
Gyakorlatilag azt a díjtételt kell alkalmazni, ami ebben a rendeletben megtalálható, 
ugyanakkor felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy szabályozzon olyan kérdéseket, 
mint például, ha az igénybevevőnek nem felróható, ha meghiúsul a közterületnek az 
igénybevétele és, hogy a különböző események esetén hány napon belül köteles az 
önkormányzat területet biztosítani. 



 6 

Az utóbbiakat a 2013-ban elfogadott rendelet tartalmazta, viszont ki kellett venni azt a 
részt, ami azt mondta, hogy a melléklet szerinti díjtételeket az önkormányzat határozza 
meg. 
 
Oláh Lajos polgármester kérdése, hogy az önkormányzat nem határozathaja meg a 
közterület igénybevételének díját? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A díjtételt nem határozhatja meg az önkormányzat, de az 
igénybevételét igen. A díjtételt a Filmtörvény 3. számú melléklet tartalmazza, amit az 
egész országra kiterjedően egységesítettek. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-
tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2016. (XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A KÖZTERÜLET FILMFORGATÁS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 10/2013 (VIII.14.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Szakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  mozgóképről szóló  2004. évi 
II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről  
szóló  2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013 

(VIII.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet): 

a) 2. § (2) és (3) bekezdése, valamint az 
b)  1. melléklete. 

2.  §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Oláh Lajos 
polgármester 

 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltsége Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 11. napján. 
 

   Dr. Vártás József 
  jegyző 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy benyújtották a Belügyminisztériumba a 
szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó igényt, és 2016. november 2-án a 
Belügyminisztérium eljuttatta részükre a támogatói okiratot, mely alapján 1.047.757 Ft 
összegű támogatást ítéltek meg. Ez az összeg 15.000 Ft+ÁFA/m3-rel számolva 55 m3 
erdei tűzifa megvásárlására ad lehetőséget. A pályázati kiírásban az volt, hogy a helyi 
önkormányzat legkésőbb a tűzifa megvásárlását követő 10 napon belül megalkotja 
rendeletét a szociális tűzifa kiosztására. Lényegében négy feltételt ír, amit a rendeletbe 
bele kell foglalni, de lehet többet is. Az egyik az, hogy a jövedelempótló támogatásban 
részesülőket, az aktív korúak ellátásában részesülőket előnybe részesíti, továbbá a 
halmozottan hátrányos családokat, és maximum 5 m3 tűzifa adható, és 
ellenszolgáltatást nem kér. Lényegében ez volt az a négy elem, ami a rendeletbe 
bekerült. Lényeges, hogy egy ingatlanra csak egy család veheti igénybe. A rendelet 
ezen túlmenően kibővíti, hogy kiket kell előnyben részesíteni, és itt a jövedelmi 
viszonyokat mondja ki. Fontos az is, hogy a fának a beszerzése, ami benne van a 
kiírásban és a támogatási szerződésben is, hogy csak olyan területről történhet, ahol a 
tulajdonos erdő-nyilvántartásba van véve. Lényegében azért kellett új rendeletet 
alkotni, mert miután a tűzifa kiosztásra kerül, a rendelet 2017. március 31. napján 
hatályát veszti. Ez azt jelenti, hogy ha jövőre is lesz pályázat tűzifára és kap támogatást 
az önkormányzat, akkor megint rendeletet alkot. Fontos, hogy a kérelmet a rendelet 1. 
melléklete szerint kell benyújtani, és az is fontos, hogy a tűzifának az átvételét a 2. 
melléklet szerinti átvételi elismervénnyel az átvevőnek igazolnia kell. Önrészt nem kell 
vállalnia Szakácsi Önkormányzatának, hiszen a jogszabály alapján hátrányos helyzetű 
település.  
 
Gáspár Krisztián képviselő kérdezi, hogy a fuvart hogyan számolják el. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja: A fuvar költségét önerőből kellene biztosítani, de 
sajnos a szociális keretből már Szakácsinak nincs pénze, ezért valamilyen megoldást kell 
találni, és szállítót is, esetleg egy olyan szállítót, aki azt mondja, hogy 15.000,- Ft +ÁFÁ-
ért leszállítja, amiben benne van a fuvardíj is. Az, hogy ki és mennyi tűzifát kapjon, 
abban a képviselő-testület fog dönteni. A kérelmek benyújtására december 31-ig van 
lehetőség, a kapott támogatással pedig február 15-ig kell elszámolni. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét:  
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016.(XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
 

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 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1. § 

(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához 
természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra kiirt, és az önkormányzat által elnyert pályázat alapján. 

(2) E rendelet célja, hogy Szakácsi községben élők részére támogatást nyújtson 
szociális rászorultsága alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális 
ellátás, egyszeri barnakőszén-juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az 
igénylés, odaítélés menetét. 

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek 
 

2 .  §  

(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, 
vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei m3, de legfeljebb 5 
erdei m3 szociális tűzifa támogatásban részesítheti. 

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 

a) aktív korúak ellátására jogosult, 
b) időskorúak járadékára jogosult, 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, 
d) akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg: 

da) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
200 % -át, 

db) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
150%-át. 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

3.§ 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. §-ban 
meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, illetve család, 
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a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel 
fakitermelést végzett;vagy 

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a 
támogatás nem igényelhető.  

 
3. A támogatás igénylésének menete 

 
4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. 

(2) A kérelmeket 2016. december 31. napjáig folyamatosan lehet benyújtani. 

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. 

5.§ 

(1) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése című 
pályázat keretében megállapított 1.047.750,- forint – 55 erdei m3 kemény 
lombos fa - kiegészítő támogatás. 

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy 
azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §- ban 
meghatározott határidőre érkeztek - el kell utasítani. 

Záró rendelkezések 
6. § 

 
Ezen rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba és 2017. március 31. 
napján hatályát veszti. 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Oláh Lajos 
polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék:  
 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltsége Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 11. napján. 
 
 

Dr. Vártás József 
        jegyző 
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1. melléklet a 12/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez 

 
A kérelem benyújtható: 2016. XII. 31. napjáig   
 
 
 

Kérelem 

 

 .............................................  (név)………………………………………(szül. hely, idő) 

Szakácsi, ……………………………………..….. utca ……….. szám alatti lakos kérem, hogy 

részemre Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelete 

alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként  tűzifát biztosítani. 

 
A tűzifa támogatás vonatkozásában előnyt élvezek, mert*: 
 

a) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma: 
…………........................................................................................................
.. 

b) időskorúak járadékába részesülök, a megállapító határozat száma: 
………………………………………………………………………………….. 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket 
nevelő családom, a megállapító határozat száma: 
………………………………………………………………………………… 

d) családomban az egy főre eső jövedelme nem haladja meg: 
- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

200%-át Ft/hó 
 

- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150%-át Ft/hó 

 

*A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő 

Szakácsi, 2016. ………… 

……………………………………… 

kérelmező aláírása 
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 2. melléklet a 12/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez 
 

Á t v é t e l i  e l i s m e r v é n y  

 

 ............................................ (név) Szakácsi, ………………….. utca ………… szám  

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Szakácsi Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 

12/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni 

juttatásként ………... m3 mennyiségű tűzifát 

 

á t v e t t e m .  

 

Szakácsi, 2016. ………………… 

 

…………………………………… …………………………………… 

átadó átvevő 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testület 48/2016.(X.28.) határozatának 
hatályon kívül helyezése 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy korábban a képviselő-testület elfogadott 
egy határozatot, amiben a 018/2 hrsz-ú ingatlan 100 m2 alapterületű részét bérbe adja 
a Magyar Telekom Nyrt. részére. Ezt követően felhívta a hivatalt az AZI-TOP Bt. 
képviselője, aki arról tájékoztatta, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a Bt-t hatalmazta meg 
ennek lebonyolításával. A hivatal bekérte a meghatalmazást, ami meg is történt. A 
szerződés kapcsán több kérdés is felmerült, többek között az, hogy a képviselő-testület 
elfogadja a szerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a 
bérleti díjat akkor fizetnék meg, ha jogerős építési engedélyt kapnak. Egyéb kérdés is 
felmerült, amire az AZI-TOP Bt. képviselője nem tudott válaszolni, és aki mindenképpen 
kérte volna a bérleti szerződést.  
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Az volt a véleménye, hogy ha nem tudják azt, hogy a testület mit hagyjon jóvá, mert 
senki nem adott megfelelő információt a meghatalmazott részére, akkor mondják azt, 
hogy jó rendben van, a nyitott kérdéseket tisztázza a bérbevevő és írja le. A képviselők 
megnézik a végleges szerződést, hogy jó lesz-e, ha igen, akkor fogadják el. Azt a 
határozatot, amit korábban a képviselő-testület erre az ingatlanra a bérleti szerződést 
jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, hatályon kívül 
helyezi, így nincs szerződés. Az, hogy novemberben lépne életbe a szerződés, és csak 
akkor fizetnek, ha építési engedélyt kapnak, és ez 400 ezer forint lenne évente, aminek 
a cégnek nem nagy pénz, de a kistelepülésnek igen, ezért majd ha tisztázzák a 
felmerülő kérdéseket, akkor fognak újra dönteni. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2016.(XI.11.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testület 

48/2016.(X.28.) határozatának hatályon kívül helyezése 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a 
Szakácsi 018/2 hrsz.-ú ingatlan 100 m2 területegységű részének 
bérbeadásáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1 .  Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakácsi 

018/2 hrsz. alatti külterületi ingatlan 100 m2 alapterületű 
bérbeadásáról szóló 48/2016.(X.28.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

 
2 .  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 

szerződéssel kapcsolatban felmerülő problémás kérdések 
tekintetében folytasson tárgyalást a bérbeadó által meghatalmazott 
AZI-TOP Bt. munkatársával. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
Értesül: Osztályok, Magyar Telekom Nyrt 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a Kormányhivatalnak az illetékes főosztálya 
megkereste az illetékességi területén lévő önkormányzatokat az egészségügyi tárgyú 
rendeletek felülvizsgálata tárgyában, és kezdeményezte, hogy 2016.november 10-ei 
határidővel alkossanak rendeletet. A képviselő-testület egy új rendeletet alkotna az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról. A háziorvosi körzet ellátási 
területe Szakácsi község közigazgatási területére terjed ki, mely része Lak község 
területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vegyes háziorvosi körzetnek, a 
fogorvosi körzet ellátási területe Szakácsi területére terjed ki, mely része az Edelény 
város területén ellátási kötelezettséggel rendelkező 3. számú fogorvosi körzetnek, a 
védőnői körzet pedig a Lak község területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
védőnői körzetnek lenne része Szakácsi település. 
 
Oláh Lajos polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 

SSZZAAKKÁÁCCSSII  KKÖÖZZSSÉÉGG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2016.(XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 
 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, 
az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ Az 1. melléklet tartalmazza az egészségügyi alapellátást nyújtó vegyes 
háziorvosi körzet meghatározását. 
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2.§ A 2. melléklet tartalmazza az egészségügyi alapellátást nyújtó vegyes profilú 
fogorvosi körzet meghatározását. 

 
3.§ A 3. melléklet tartalmazza az egészségügyi alapellátást nyújtó védőnői körzet 

meghatározását. 
 
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

Oláh Lajos 
polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltségének 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. november 11. napján. 
 
 

 
Dr. Vártás József 

jegyző
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1. melléklet a 13/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelethez 

 
Vegyes háziorvosi körzet 

 
A háziorvosi körzet ellátási területe Szakácsi község közigazgatási területére terjed ki, 
mely része Lak község területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vegyes 
háziorvosi körzetnek. 

 
 

2. melléklet a 13/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelethez 
 
Fogorvosi körzet 

 
A fogorvosi körzet ellátási területe Szakácsi község közigazgatási területére terjed ki, 
mely része az Edelény város területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 3. 
számú fogorvosi körzetnek.  

 
 

3. melléklet a 13/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelethez  
 
Védőnői körzet 

 
A védőnői körzet ellátási területe Szakácsi község közigazgatási területére terjed ki, 
mely része Lak község területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnői 
körzetnek. 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI pályázatra közösségépítő 
kulturális alkalmak megvalósítására 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kultúráért Felelős Államtitkársága kiírt egy pályázatot az 1000 fő alatti kistelepülések 
számára kulturális alapellátás támogatására, amelyhez önrészt nem kell, a projekt 
összköltsége 300 ezer forint, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
Támogatást elsősorban kulturális rendezvények megvalósítására lehet igényelni. A 
pályázatot 2016. szeptember 1. – 2017. június 30. között lehet megvalósítani. 
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Oláh Lajos polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  

 
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2016.(XI.11.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI 
pályázatra közösségépítő kulturális alkalmak 
megvalósítására 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést és meghozta az alábbi döntést: 

1.  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
Kultúráért Felelős Államtitkárságához, közösségépítő kulturális 
alkalmak megvalósítására.  

2.  A projekt összköltsége maximum 300 000 Ft, a támogatás 
formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatás 
intenzitása 100%-os, így a Képviselő-testület önerőt nem 
biztosít a pályázathoz. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
tartalmának meghatározására, és a pályázat benyújtására, 
valamint nyertes pályázat esetén annak megvalósítására. 

Határidő: 2016.11.25. 
Felelős:   polgármester 
Értesül: osztályok 
  

Oláh Lajos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Lakatos Zoltán 
Ádám, a Zakacsin Szociális Szövetkezet elnöke írásban fordult Szakácsi 
Önkormányzatához, melyben kéri, hogy tanfolyamok lebonyolításához az 
önkormányzat adja bérbe a Szakácsi, Petőfi S. út 2. szám alatt lévő közösségi termét, 
előreláthatólag 2 hónapra havi 10.000,- Ft-ért. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző kéri azt is megfogalmazni, hogy a bérbeadás 10.000 
Ft/hó és rezsi, melynek fejében a kérelemben megjelölt épületben mennyi időt 
vesznek igénybe. 
 
Oláh Lajos polgármester tudomása szerint 2 hónapon át napi 3 óra hosszára venné 
igénybe a közösségi termet. A rezsiköltséget kéri, hogy ne szerepeltessék. 
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Ambrusics Tibor aljegyző: Mindezek ismeretében kéri elfogadni azt a határozati 
javaslatot, miszerint a Képviselő-testület a Zakacsin Szociális Szövetkezet részére az 
önkormányzat tulajdonát képező Szakácsi, Petőfi S. út 2. szám alatti helyiséget két 
hónapon keresztül hétköznap napi 3 óra igénybevételére bérbe adja, amelyért a 
bérbevevő havonta 10.000 Ft fizet, ami magába foglalja a rezsiköltséget is. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és 
aláírására. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő a helyiséget üres, tiszta, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a tulajdonosnak, és 
az okozott kárt megtéríteni. 
 
Oláh Lajos polgármester javasolja az aljegyző úr által ismertetett határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  

 
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2016.(XI.11.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Szakácsi, Petőfi S. út 2. szám alatti helyiség bérbeadásáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szakácsi, Petőfi S. út 2. szám alatti helyiség 
bérbeadásáról szóló  előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

1./ Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 
Zakacsin Szociális Szövetkezet részére az önkormányzat 
tulajdonát képező Szakácsi, Petőfi S. út 2. szám alatti helyiséget 
két hónapon keresztül, hétköznap napi 3 óra igénybevételére 
bérbe adja. A bérbevevő havonta 10.000 Ft-ot fizet, amely 
magában foglalja a rezsiköltséget is.  

 
2./ A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő a helyiséget 

üres, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
köteles átadni a tulajdonosnak, és az okozott kárt megtéríteni. 

 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül: Zakacsin Szociális Szövetkezet elnöke, Pénzügyi Osztály 
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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 
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