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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. december 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./ A települési önkormányzatok rendkívüli pályázat keretében kapott támogatási összeg 
felhasználásáról 

 
2./ Kulturális rendezvényre fedezet biztosítása  
 
3./ Javaslat az orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
4./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról 
 
 
 
S z a k á c s i, 2016. december 21. 
 
 
 
 
        Dr.Vártás József 
                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 
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 
  Dr.Sáhó Anna fogalmazó 
  
 
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./ A települési önkormányzatok rendkívüli pályázat keretében kapott támogatási összeg 

felhasználásáról 
 
2./ Kulturális rendezvényre fedezet biztosítása  
 
3./ Javaslat az orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
4./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról 
 
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. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 4 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
58/2016.(XII.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./ A települési önkormányzatok rendkívüli pályázat keretében 

kapott támogatási összeg felhasználásáról 
 
2./ Kulturális rendezvényre fedezet biztosítása  
 
3./ Javaslat az orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
4./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi külterület 018/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadása a Magyar Telekom Nyrt. részére  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy elbírálta a Belügyminisztérium az 
önkormányzat támogatási kérelmét, melyet benyújtott rendkívüli önkormányzati 
támogatás igénylésére. Az önkormányzat egymillió forinttal jóval kevesebbet kapott, 
mint amennyit igényelt, a megállapított összeg 1.6 millió forint. A Pénzügyi Osztállyal 
egyeztetett, tekintettel, hogy ez nem elég minden kintlévőség rendezésére. Azt 
javasolta, döntsön a testület, hogy mit fizet ki a testület. Ezzel a Kincstár felé 
dokumentáltan a jövő évi beszámolókor el kell számolni. Kéri a képviselő-testületet, 
hogy döntsön, nézze meg, hogy jó-e a javasolt sorrend, vagy vegyenek-e ki valamit. 
Elmondja, hogy a BAZ. Megyei Kormánymegbízott úrnak a határozata alapján került 
továbbra is az Edelényi Közös Önkormányzathoz a 2014. októberi választásokat 
követően Szakácsi Önkormányzata, melyben rögzítve van, hogy havonta 150 eFt 
hozzájárulást kell fizetnie a hivatal működtetéséhez. Ennek az összegét 
tulajdonképpen megelőlegezték, nem került a hivatalnak átutalásra, tekintettel 
Szakácsi Önkormányzat gazdasági helyzetére. Ez beállításra került a rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylésbe, de tekintettel arra, hogy kevesebb támogatást 
kapott az önkormányzat, mint amire igény volt, ezért azt javasolták, hogy a hivatal 
felé fizetendő hozzájárulásból maradjon vissza hátralék, és a többi kintlévőséget 
egyenlítsék ki. 
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Oláh Lajos polgármester azt javasolja, hogy amit a Pénzügyi Osztály és jegyző úr 
javasol, azt a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A listát, ha megnézik, a sor elején van polgármester úr 
szabadságának megváltása, amelyről testületi döntés van, szerepel benne a 
munkavédelmis megbízási díja is.  
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Nem érti, hogy a munkavédelmisnél hogyan 
jön össze 36 ezer forint, amikor csak egyszer volt kint munkavédelmet oktatni. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Van egy fennálló szerződésük, amely alapján nemcsak a 
helyszíni oktatás tartozik bele, balesetvédelmi oktatás, hanem jegyzőkönyv készítése, 
aláírása. 
 
Oláh Lajos polgármester: Úgy emlékszik, hogy van olyan testületi döntésük, hogy a 
munkavédelmisnek havi 12.000 Ft-ot fizetnek, ugyanezekért a munkákért, és talán 
három hónap volt, ami nem lett részére utalva, így jött össze 36 ezer forint. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Kérdezi, hogy ez sok, vagy kevés, vagy a kérdés mire 
irányul, a tevékenység tartalmára? 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Nem sok, nem is kevés, hanem az a feltűnő, 
hogy nem volt ott balesetvédelmet oktatni, csak 2015-ben. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ez a kérdés a korábbi ülésen is felvetődött polgármester 
úr részéről, és akkor az ülésre behívták a kollégát, aki a hivatalban ezzel foglalkozik, ő 
azt mondta, hogy a balesetvédelmisnek nem kötelező tudni, hogy mikor vesznek fel 
közcélú, közhasznú munkásokat, mikor kell neki oktatást tartani. Az elmúlt időszakban 
neki egyetlen egyszer sem lett jelezve, hogy új foglalkoztatottak vannak és oktatást 
kellene tartania. Amint szólnak, hogy menjen és tartson balesetvédelmi oktatást, akkor 
ő kimegy és megtartja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ebben a témában ő nem annyira tájékozott, annyit tud, 
hogy jogszabály szerint kötelessége az önkormányzatnak, hogy foglalkoztasson ilyen 
szakembert, illetve a balesetvédelmi jegyzőkönyvek elkészítéséhez kell is. Jövőre 
minden eseményt jelezni kell neki, és ezt meg kell tartani, dokumentálni kell. 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy ő felvette a kapcsolatot a munkavédelmis 
szakemberrel, beszélt vele. Közcélúba nagyobb részt ugyanazok az emberek lettek 
felvéve, a jegyzőkönyvek a balesetvédelmi oktatásról, amit továbbítani kellett a 
balesetvédelmishez, azok elkészültek, amit meg is mutatott neki. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Arra ügyelni kell, hogy a balesetvédelmi oktatás meg 
legyen szervezve. 
 
Oláh Lajos polgármester – tekintettel, hogy több hozzászólás nem lévén – az 
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 



 5 

Képviselő-testület a javaslatot  - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
59/2016.(XII.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli pályázat keretében kapott 

támogatási összeg felhasználásáról 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a 
települési önkormányzatok rendkívüli pályázat keretében kapott 
támogatási összeg felhasználásáról szóló előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a települési 
önkormányzatok rendkívüli pályázat keretében kapott támogatási összeget 
az alábbiak szerint használja fel. 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSA 

I.;  Igazgatási feladatok ellátására kapott támogatás  1 275 979 

1 Polgármester szabadság megváltása (2015.2016 évre) 352 232  

2 Barta lászló Munkavédelmi szolgáltatás 12 700  

3 Barta lászló Munkavédelmi szolgáltatás 12 700  

4 Barta lászló Munkavédelmi szolgáltatás 12 700  

5 Edelényi Kistérség Többc. Társulás Pénzügyi hozzájárulás 2015. évi 38 250  

6 Területi Választási Iroda Időközi választáshoz kapcs. Ktg. 38 100  

7 Edelényi Kózós Önkorm. Hiv. Időközi választáshoz kapcs. Ktg. 30 871  

8 Edelényi Kózós Önkorm. Hiv. Belső ellenőri hozzájárulás 2015/2016 I. félév 270 000  

9 Edelényi Kózós Önkorm. Hiv. Pénzügyi hozzájárulás Közös Hivatal fennt. 508 426  

  Összesen: 1 275 979  

II.;  Településüzemeltetési feladatok ellátására kapott  támogatás  229 658 

1 ÉRV Zrt. Ivóvíz szolgáltatás 255 175  

  Összesen: 255 175  

III.;  Egészségügyi alapellátásra kapott  támogatás 112 981 

1 Edelényi Kistérség Többc. Társulás Orvosi ügyeleti hozzájárulás 113 667  

  Összesen: 113 667  
 

Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
Értesül: Osztályok 
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1. melléklet az 59./2016.(XII.20.) előterjesztéshez 
 

Kimutatás a lejárt szállítói tartozásokról a helyi önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásához 
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2. melléklet az 59./2016.(XII.20.) előterjesztéshez 
 

JAVASLAT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSÁHOZ 
 
I.;  Igazgatási feladatok ellátására kapott támogatás  1 275 979 
1 Polgármester szabadság megváltása (2015.2016 évre) 352 232  
2 Barta lászló Munkavédelmi szolgáltatás 12 700  
3 Barta lászló Munkavédelmi szolgáltatás 12 700  
4 Barta lászló Munkavédelmi szolgáltatás 12 700  
5 Edelényi Kistérség Többc. Társulás Pénzügyi hozzájárulás 2015. évi 38 250  
6 Területi Választási Iroda Időközi választáshoz kapcs. Ktg. 38 100  
7 Edelényi Kózós Önkorm. Hiv. Időközi választáshoz kapcs. Ktg. 30 871  
8 Edelényi Kózós Önkorm. Hiv. Belső ellenőri hozzájárulás 2015/2016 I. félév 270 000  
9 Edelényi Kózós Önkorm. Hiv. Pénzügyi hozzájárulás Közös Hivatal fennt. 508 426  
  Összesen: 1 275 979  
     
II.;  Településüzemeltetési feladatok ellátására kapott  támogatás  229 658 
1 ÉRV Zrt. Ivóvíz szolgáltatás 255 175  
  Összesen: 255 175  
     
III.;  Egészségügyi alapellátásra kapott  támogatás   112 981 
1 Edelényi Kistérség Többc. Társulás Orvosi ügyeleti hozzájárulás 113 667  
  Összesen: 113 667  

 
 



 

 
 

10 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Kulturális rendezvényre fedezet biztosítása 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a Szakácsi Önkormányzat kulturális alapra 
kapott 1.2 millió forintot, és ebből az összegből maradt még 100 ezer forint, és ezt a 
100 ezer forintot a mindenki karácsonyára szeretnék felhasználni. Az ünnepséget a 
könyvtárban rendeznék meg. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző felhívja a figyelmet, ha a képviselő-testület hozzájárul 
ahhoz, hogy karácsonyi kulturális rendezvény legyen, akkor ezt a 100 ezer forintot 
erre költheti el.  
 
Oláh Lajos polgármester 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 az alábbi 
határozatot: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2016.(XII.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Kulturális rendezvényre fedezet biztosítása 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Kulturális rendezvényre fedezet biztosítása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozza: 
 

1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. decemberében megtartásra 
kerülő kulturális rendezvényre a dologi kiadások terhére 100.000,- Ft 
fedezetet biztosít. 

 
2. A rendezvényen valamennyi szakácsi lakos részt vehet. 

 
3. A költségek felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő 3 

napon belül számlával elszámol. 
 

4. A rendezvényen való részvételt fényképekkel kell igazolni. 
 

Határidő: azonnal, illetve a rendezvényt követő 3. nap 
Felelős: polgármester 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Javaslat az orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a tavalyi évben történt emelés az 
orvosi ügyelet hozzájárulásában, a Bódva-Med Kft. ügyvezetője jelezte ismételten 
emelési szándékát, tekintettel arra, hogy nem tud orvosokat keríteni a hétvégi 
ügyeletbe. El kell mondani, hogy más ügyeletekben sokkal magasabb óradíjakat 
fizetnek ki az orvosoknak, ezért nehezen jönnek el ide ügyelni. Erre alapozva, illetve 
arra, hogy az egészségügyben béremelés történt, ami az ügyeletet nem érinti, az OEP-
es finanszírozás pedig változatlan mértékű, ezzel indokolva az emelés jogosságát, 
1200 Ft/fő/év hozzájárulás megfizetését kéri. Elmondja, hogy a szendrői körzetben 
1600 Ft/fő/év a hozzájárulás mértéke. Ha onnan szemlélik, hogy az önkormányzat 
anyagi helyzete mit enged meg, akkor óriási ez az összeg, de ha azt veszik, az 
önkormányzatnak a feladat ellátásáról gondoskodnia kell vagy ezzel az ügyeleti 
rendszerrel, vagy más formában, de meg kell szervezniük az ügyeletet, mert 
kártérítési pert indíthatnak az önkormányzat ellen. A testületnek kell döntenie, hogy 
mit gondol erről. Ebben az évben is igényeltek rá rendkívüli önkormányzati 
támogatást. El kell mondani, hogy rendkívül rossz az önkormányzat anyagi helyzete, 
nem tudja, hogy a jövő év hogyan fog összeállni. Január elején már bővebbet fognak 
látni, amikor már a Kincstár a mutatószámok alapján közzéteszi az EBR-ben a 
finanszírozási számokat. A hírekben mindenki hallhatta, hogy a polgármesteri béreket 
rendezték, közlönyben tegnap már megjelent, ami azt jelenti, hogy január 1-től pl. 
Szakácsi esetében a polgármester bére úgy fog változni, hogy bruttó 150.000 Ft-ról 
emelkedni fog 292.200 Ft-ra. Szakácsi adóerő-képességét tekintve állami támogatást 
fog kapni, tehát az emelés nem fogja az önkormányzatot terhelni.  Elmondja még, 
hogy a költségvetést illetően sok mozgástere nem lesz a testületnek, mert az állam 
tételesen megállapítja az összeget. Egyet tud, forintra átváltva határozatban rögzíti, ez 
kötelezettsége is. A testület ezt januárban fogja tárgyalni. Azért mondta ezt el, mert 
költségvetési vonzata van, mint ahogy annak is, hogy indít-e jövőre startmunka-
programot, vagy nem. Korábbi egyeztetések alapján polgármester úr azt mondta, 
hogy hosszabb idejű programokban gondolkodik. A startmunkához önerőt kell 
biztosítani 15 fő felett. Megjegyzi, hogy ebben az évben is csak küszködött ezzel az 
önkormányzat. 
 
Oláh Lajos polgármester: Startmunkára beadták az igényüket. 
 
Vártás József jegyző kérdezi, hogy testületi döntés nélkül? 
 
Oláh Lajos polgármester: Az még csak javaslat, ha csinálnak tervezetet, az addig 
csak tervezet, amíg a Belügyminisztérium jóvá nem hagyja, aztán van az, hogy 
megkapják-e a létszámot, és annak van dologi része. 
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Vártás József jegyző: Kell testületi döntés, a pályázati dokumentációban szerepelt az 
a mondat, hogy csatolandó a képviselő-testületnek a tervezéshez is. 
 
Oláh Lajos polgármester: Miről döntsenek addig, amíg nem tudják a létszámot. 
 
Vártás József jegyző: Abban a tudatban volt, hogy Szakácsi csak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásra adja be a pályázatát. Akkor ez azt jelenti, hogy komoly 
önerőt is vállal. 
 
Oláh Lajos polgármester: Beszéltek a Pénzügyi Osztály vezetőjével, még mielőtt 
beadták az igényüket startmunkára. 
 
Vártás József jegyző: Arról a részről van igaza, ami őt érdekli, konkrétan arról, hogy 
pénzügyi kötelezettségvállalásnak az államháztartási törvény és a végrehajtásáról  
szóló 368/2015-ös kormányrendelet szerint mi minősül pénzügyi kötelezettségvállalás-
nak. Abban igaza van osztályvezető asszonynak, hogy nem minősül ez a tervezet 
pénzügyi kötelezettségvállalásnak, de a gazdasági vezetőnek nem kell aláírnia, hogy a 
fedezet rendelkezésre áll. A startmunka tervezési útmutatójában szerepel olyan 
kikötés, hogy kell a testületnek a döntése arra, hogy hány fővel tervezi, milyen 
önerővel, és egyebekkel. 
 
Oláh Lajos polgármester: Továbbra is azt mondja, hogy ez tervezet, az is, hogy 
mennyi az önerő, amit a BM lejjebb is vihet, erre tavaly is volt precedens. Kérdése 
most is, hogy hogyan tudnak arról dönteni, ami még nem biztos. 
 
Vártás József jegyző: Még egyszer elmondja, ha polgármester úr nem érti, a 
pénzügyi részéről beszél, és akkor, amikor feltöltötte a pályázatát testületi döntés 
nélkül, nem történt vele jogszabálysértés abból a szempontból, hogy a fedezetnek 
nem kell még most rendelkezésre állni, nem kell hozzá sem jogi, sem pénzügyi 
ellenőrzés. A pályázati útmutató írta azt emlékezete szerint, hogy kell hozzá testületi 
döntés. Ha kell, úgyis fogják jelezni, de ezt majd eldönti a kormányhivatal. 
 
Oláh Lajos polgármester szerint nem volt benne ilyen. 
 
Vártás József jegyző: 100 fő felett volt, vagy alatta, amitől függhet, hogy kell-e 
testületi döntés, de ezt meg fogják nézni a pályázati útmutatóban. Egy biztos, és 
ismételten megerősíti, hogy elkerülve a korábbi évek gyakorlatát, amikor megvan a 
végleges pályázat, javasolja, hogy tartsanak testületi ülést a kérdésben. Kérdezi, hogy 
mire adott be polgármester úr pályázatot? Ez csak állattartás? 
 
Oláh Lajos polgármester: Semmilyen állattartást nem vállal, csak mezőgazdasági 
jellegűt, ebben egy fóliasátor is lenne. 
 
Vártás József jegyző: Javasolja, lépjenek túl ezen a kérdésen, és térjenek vissza az 
orvosi ügyelet támogatásáról szóló előterjesztéshez, melynek határozati javaslatában 
négy alternatíva van, ezek közül választhat a testület. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
Társulási Tanács ülésén nem volt jelen polgármester úr, ott hosszasan boncolgatta a 
Társulási Tanács doktor úr, az országgyűlési képviselő úr jelenlétében ezt a témát. 
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Doktor úr úgy tájékoztatta a tanácsot, hogy ha nem kapja meg a kért összeget, akkor 
felmondja a szerződést. Ez vagy így, vagy nem így fog történni. Azt kell még tudni, 
hogy a többcélú társulásban látja el ezt a feladatot, tekintettel, hogy a hozzátartozó 45 
település felruházta ezzel, illetve átadta ezt a feladatellátási kötelezettséget. A fennálló 
szerződés alapján bármikor felmondhatja a szerződést 3 hónap felmondási idővel. 
 
Oláh Lajos polgármester ezek után javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2017. 
január 1-jétől 900 Ft/fő/év hozzájárulás megfizetését vállalja az orvosi ügyelet részére. 
 
Dr.Vártás József jegyző megjegyzi, hogy a 900 Ft/fő/év hozzájárulást az edelényi 
képviselő-testület javasolta. Kéri aljegyző urat, hogy olvassa fel a négy verziót, hogy 
minden testületi tag értse. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző az alábbiakban ismertette mind a négy változatot: 
 

a) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 

Bódva-Med Kft., mint az Edelény székhellyel működő központi 
orvosi ügyeleti feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató részére 
2017. január 1. napjától kezdődően 1200 Ft/fő/év hozzájárulás 
megfizetését az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül. 
Képviselő-testület vállalja, hogy az emelt mértékű hozzájárulás 
összegét 12 havi bontásban minden hónap 5. napjáig előre átutalja 
a Többcélú Társulás részére, melyhez kapcsolódóan azonnali 
beszedési megbízásra ad felhatalmazást a Társulás részére. 

vagy 

b) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja az 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott  
900 Ft/fő/év emelt összegű hozzájárulás megfizetését a Bódva-Med 
Kft., mint az Edelény székhellyel működő központi orvosi ügyeleti 
feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató részére 2017. január 1. 
napjától kezdődően az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásán 
keresztül. Képviselő-testület vállalja, hogy az emelt mértékű 
hozzájárulás összegét 12 havi bontásban minden hónap 5. napjáig 
előre átutalja a Többcélú Társulás részére, melyhez kapcsolódóan 
azonnali beszedési megbízásra ad felhatalmazást a Társulás 
részére. 

vagy 

c) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
vállalja a 800 Ft/fő/év összegű hozzájárulás megfizetésén túl 
magasabb összegű hozzájárulás megfizetését. Amennyiben a 
Bódva-Med Kft., mint az Edelény székhellyel működő központi 
orvosi ügyeleti feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató a feladat-
ellátási megállapodást felmondja, egyetért azzal, hogy az Edelény 
Kistérség Többcélú Társulás új nyílt beszerzési eljárást folytasson le 
az orvosi ügyeleti feladatok ellátására, melynek során határozott 
időtartamra 48 hónapra vonatkozzon az ajánlat. A beszerzési 
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eljárás megindítását megelőzően a Társulás elnöke egyeztessen 
Szendrő Város Önkormányzat Polgármesterével, mint a Szendrő 
központtal működő orvosi ügyelet feladatellátójával, hogy a 
feladatellátást a továbbiakban is vállalja-e. Amennyiben Szendrő 
Város Önkormányzata a feladat-ellátási megállapodást felmondja, a 
beszerzési eljárást a társulás 45 társult önkormányzatának 
közigazgatási területére vonatkozóan kell lefolytatni Társulási 
Tanácsi határozathozatalt követően. 

vagy  

d) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testület nem vállalja 
a 800 Ft/fő/év összegű hozzájárulás megfizetésén túl magasabb 
összegű hozzájárulás megfizetését. Amennyiben a Bódva-Med Kft., 
mint az Edelény székhellyel működő központi orvosi ügyeleti 
feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási 
megállapodást felmondja, egyetért azzal, hogy az Edelény 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását követően a kötelezően ellátandó orvosi ügyeleti 
feladatok ellátását minden társult önkormányzat saját maga 
szervezze meg. Ebben az esetben a Szendrő Város 
Önkormányzatával orvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött 
megállapodást a Társulás mondja fel akkor, amikor minden társult 
önkormányzat elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. 

 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester megjegyzi, ha 900 Ft/fő/év hozzájárulást 
vállalják, amit Edelény is elfogadott, akkor nem csak Szakácsival, Edelénnyel is fel 
fogják bontani a szerződést. 
 
Oláh Lajos polgármester: Edelény 900 forintot javasolt, azért tette ő is ezt a javaslatot. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ha a szerződés felbontásra kerül, Edelényben is meg kell 
oldani, és új közbeszerzést kell lefolytatni rá. Az más kérdés, hogyan fog reagálni erre a 
társulás, és doktor úr. Ez az orvosi körzet 19 települést érint, és szerinte ebben a 
kérdésben még biztosan lesznek egyeztetések, amikor beérkeznek a testületi 
határozatok. 
 
Oláh Lajos polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, mely szerint a határozati 
javaslat „B” változatát fogadják el 900 Ft/fő/év hozzájárulás megfizetésével. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2016.(XII.21.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Javaslat az orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Javaslat az orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a 
Bódva-Med Kft., mint az Edelény székhellyel működő központi orvosi 
ügyeleti feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató részére 2017. január 
1. napjától kezdődően 900 Ft/fő/év hozzájárulás megfizetését az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül. Képviselő-testület 
vállalja, hogy az emelt mértékű hozzájárulás összegét 12 havi 
bontásban minden hónap 5. napjáig előre átutalja a Többcélú Társulás 
részére, melyhez kapcsolódóan azonnali beszedési megbízásra ad 
felhatalmazást a Társulás részére. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – a határozati 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2016.(XII.21.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által ellátandó belső 
ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési 
tervet a határozat mellékleteként  
e l f o g a d j a. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül: intézmények, önkormányzatok, osztályok 
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Melléklet a 62/2016.(XII.21.) határozathoz   

 
EDELÉNYI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
  

 
 

2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI 
TERVE 

 
 
 
 
 
 
 
          Készítette:  
 
                  Pachmanné Tóth Anita 
                                     belső ellenőrzési vezető  
 
 
Záradék: 
 
A munkatervet  

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2016.(XII…) határozatával 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2016.(XI.24.) határozatával 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2016.(XII.21.) határozatával 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a …../2016.(XII…) határozatával 

a belső ellenőrzési tervet jóváhagyta. 
 
Edelény, 2016. ……………..hó … nap      
        Dr. Vártás József 
         jegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
119. § (5) bekezdése, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 32. § (4) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a 
Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Az új Ötv. 119. § (4) 
bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés 
működtetéséről, továbbá, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében 
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  
 
A 2017. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
A 2017. évi ellenőrzések tervezésére a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése és a 
jegyző írásos véleménye figyelembevételével a stratégiai célkitűzéseknek megfelelően 
került sor.  
 
A belső ellenőrzési stratégia célja, hogy segítse az önkormányzati célok elérését, 
továbbá, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét 
és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátási 
követelmények megfelelő teljesítése mellett és, hogy megfelelő áttekintést biztosítson 
az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról. 
 
A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet 
minden szintjén érvényesülő – megfelelő 

• kontrollkörnyezet, 
• integrált kockázatkezelési rendszer, 
• kontrolltevékenységek, 
• információs és kommunikációs rendszer, és 
• nyomon követési rendszer (monitoring) 

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  
 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy  

• a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban 
legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a 
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,  

• az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor 
pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,  

• megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a 
költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és  

• a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók 
figyelembevételével.  
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Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési feladatainak 
tervezésénél a következő prioritások kerültek meghatározásra:   
- a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a pénz- és értékkezelés rendje, 

valamint a kötelezettségvállalások kezelése, 
- az egyre nagyobb méreteket öltő, mind létszámban, mind összegileg 

nagymértéket öltő közfoglalkoztatási programok, 
- a folyamatos szervezeti változások, nagymértékű fluktuáció,  
- illetve a belső ellenőrzés által még nem vizsgált önkormányzati és 

intézményi vagyon kezelése. 
Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a magas, 
illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2017. évi ellenőrzési tervbe. 
 
1. számú ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Közszolgáltató Kft. 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/15. 
Az ellenőrzés ütemezése: 2017. I. negyedév  
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
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2. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely, mint Edelény Város Önkormányzatának 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/7. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. II. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  

3. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, mint Edelény Város 
Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 
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Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/8. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. II. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
4. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Edelény Város Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/2. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. III. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
5. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 
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Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Abod Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/9. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. III. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
6. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A vagyongazdálkodás szabályozott-e; 
A helyi szabályozás megfelel-e az erre vonatkozó 
előírásoknak; 
A szabályzatokban megfelelően rögzítették-e a vagyon 
értékbeli és analitikus nyilvántartását; 
Gondoskodtak-e a nyilvántartások folyamatos és megfelelő 
vezetéséről; 
Szabályszerű leltározással alátámasztották-e a mérlegben 
szereplő eszközértéket; 
A vagyon védelme kellően biztosított-e. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Szakácsi Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2016-2017. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások  
szúrópróbaszerű ellenőrzése  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2017/12. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. IV. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 revizori munkanap  
 
 
Mellékletek: 
 

1. Kockázatelemzés 
2. 2017. évi munkaterv a munkaerő-kapacitás meghatározásához 
3. Képzési terv 
4. Létszám és erőforrás 
5. Ellenőrzések 
6. Tevékenységek 
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Oláh Lajos polgármester napirend után elmondja, hogy sajnos nem szűntek meg a 
Pénzügyi Osztállyal a gondok, problémák és már annyira eldurvult a dolog, hogy már 
nemcsak a saját személyét sérti, amiről volt is szó, hogy feljelentést fog tenni. Tehát 
nem azért, mert nem fizették a cafetériáját, de tudja, hogy hová kell jelenteni, meg azt 
is, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz miért kellett volna menni. Most csak a 
tegnapi napot mondja el, tegnap bejött a pénzügyre, és mivel osztályvezető asszony 
nem volt, a helyettesével beszélt. Lett volna Szakácsiban egy olyan lehetősége, hogy 50 
ezer forintért 300 db új játékokat vehetett volna számlával. Elmondta az osztályvezető 
helyettesének ezt a dolgot, hogy van egy ilyen lehetőség, és mivel van még 100 ezer 
forintjuk kulturális célra, szeretnének ajándékot venni és kiosztani a gyerekeknek 
karácsonyra. Az első kérdés az volt, hogy honnan tudja, hogy Szakácsinak van 100 ezer 
forintja kulturális rendezvényre. Úgy gondolja, hogy ezt a polgármesternek, a 
testületnek kell tudni és nem a portásnak. Ez csak a tegnapi dolog volt. A pénzügyről 
olyan dolgok jönnek ki, aminek nem kellene az ajtón kívülre mennie. Az, hogy 
Szakácsinak mennyi kiadása, mennyi bevétele van, mennyi az éves normatívája, nem 
hiszi, hogy azt bárkinek és a portásnak is tudnia kell. 
 
Dr.Vártás József jegyző pontosítást kér, kiről beszél személy szerint polgármester úr, 
amikor portásról beszél. 
 
Oláh Lajos polgármester nem kíván megnevezni senkit, nem kíván kellemetlen 
helyzetbe hozni senkit, de amikor a portás úgy áll neki, hogy van-e még Szakácsinak 
tankolni pénze, merthogy nem tudni, hány százezerrel túllépték a normatívát, - ez nem 
elfogadható. 
 
Dr.Vártás József jegyző kérdezi, hogy melyik portás volt. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Nem ismerik név szerint. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Melyik? Az alacsony kövér, vagy a hosszú magas portás 
volt az? 
 
Oláh Lajos polgármester: A hosszú magas férfi.  A beszélgetésnek hárman voltak 
tanúi, személye, az alpolgármester és a falugondnok. Az, hogy Szakácsi mennyiért 
tankol a falugondnoki autóba, hogy mennyi pénzük van, az a Pénzügyi Osztályon belül 
kell, hogy maradjon. Ezzel még nem is mondott nagyot, de hogy még a portás is tud 
róla, hogy Szakácsi milyen anyagilag pluszban vagy mínuszban. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Erre válaszolna, és ketté bontaná a dolgot A Szakácsi 
Községi Önkormányzat kiadási és bevételi tételei közérdekből nyilvánosak. Bárki 
megkérdezheti, bárkinek el fogják mondani, azt is, ha bárki kér adatszolgáltatást arra 
vonatkozóan, hogy a falugondnoki gépjármű mikor, merre járt és mennyit fogyasztott, 
mennyit tankolt. Neki ezt az adatszolgáltatást meg kell adnia. Az, hogy a hivatal portása 
ilyet mond polgármester úrnak, az nem helyes, ebben az ügyben el fog járni, és rendet 
fog tenni. Az, hogy a közművelődési normatívából mennyi áll még rendelkezésre, 
polgármester úrnak tudnia kell.  
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A kérdést nem tudja, hogy miért tette fel a kolléganő, de meg fogja kérdezni őt is erről, 
mert a polgármesternek tudnia kell, ha nem tudná, akkor nem jó polgármester szerinte, 
de tudnia kell azt is a polgármesternek, hogy az adott programon belül mennyi az a fel 
nem használt pénz, amit még fel kell használni. Azt ismételten elmondja, hogy az 
önkormányzat pénzügyi állása, kiadása, bevétele, közérdekű adatnak minősül. Ami pl. 
nem nyilvános, az a közmunkások személyi anyagai. A bér egyébként jogszabály által 
meghatározott, azt mindenki tudja, ez sem titkos, de közérdekből nyilvános a 
polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja úgy, ahogy a köztisztviselőké is 
besorolási szinttől kezdve. Az, hogy a falugondnoki autó mennyit fut, és az mennyibe 
kerül, ez közérdekből nyilvános. Az a része nem helyes, hogy a portás miért szegez 
polgármester úrnak ilyen mondatot, de ezt helyre fogja tenni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Sok példa volt arra, hogy amikor bejött a hivatalba, mert pl. 
kellett 10 ezer forint benzinre a start közmunkaprogramon belül, neki el kellett mennie 
3-4 ügyintézőhöz, hogy kapjon benzinre 10 ezer forintot, hogy Szakácsiba tudjanak 
vinni gázolajat, vagy bármit. Ezt házon belül tudnia kell mindenkinek? Ezt nem a 
polgármesternek kell eldöntenie, hogy most szükségük van-e benzinre, vagy bármilyen 
dologra? 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ez így van, a polgármesternek kell eldöntenie, de ha a 
számlán éppen nincs pénz, vagy nincs miből tankolni, mert nem látják a fedezetét, 
akkor annak a pénzügyi oldalát ki fogja aláírni felelősségteljesen. Nem ők találják ki az 
érvényesítést, és a pénzügyi ellenjegyzésnek, utalványozásnak az érvényesítését, 
amikor polgármester úr azt mondja, hogy fel akar venni 40 vagy 50 ezer forintot erre, 
vagy arra, akkor utalványoz, és azt mondja, hogy aláírom és kérek ennyit, és fel fogom 
venni. 
 
Oláh Lajos polgármester megjegyzi, hogy ez sosem volt így. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Példát mond, hogy értsék a szituációt. Tehát a polgármester 
dönti el, hogy kell-e pl. 10 ezer forint, az hogy van-e rá, azt viszont meg kell néznie a 
pénzügyesnek, mert ha nem nézi meg, és úgy írja alá, akkor nem jár el szabályosan, 
mert ha nincs mellette fedezet és aláírás, onnantól kezdve hibázott. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ő is ezt tenné jegyző úr helyében, de egyet mond, soha 
nem kértek olyanra pénzt, amire tudták, hogy nincs fedezet, ha valami bizonytalan volt, 
azt megnézette, hogy van-e. Elmondja, hogy tegnap is behozta a számlát a mikulás 
ünnepségről, amiről testületi döntés volt, és azt kapja vissza, hogy van-e róla 
megrendelő. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A kettő két külön fogalom, a testületi határozattal csak azt 
mondták ki, hogy igen, adnak hozzá ennyi pénzt, a megrendelő azt tartalmazza, hogy 
„én megrendelem A-tól” azt a terméket, ilyen áron, és adott mennyiségben. Ezt nem a 
pénzügy találja ki, hanem az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
Kormányrendelet, valamint a pénzkezelési szabályzat, 100 ezer Ft alatt megrendelő kell, 
a fölött pedig írásbeli szerződés kell a beszerzéshez. Tehát ez más.  
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Abban egyetért polgármester úrral, hogy az nem állapot, hogy a pénzügy és a 
polgármester úr szembenállása miatt Önt „dobálják” egyik helyről a másikra, és nem 
adnak egyértelmű választ. Magánvéleménye, nem kell csodálkozni, hogyha véletlenül 
ilyen hozzáállás mutatkozik, amikor számtalan dologra volt már példa az elmúlt két 
évben, pl. arra is, hogy a falugondnok utalvánnyal tankolt, utána felvette a pénzt a 
házipénztárból. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ezért most egész Szakácsinak szenvednie kell? 
 
Dr.Vártás József jegyző: Nem kell, de folytatná, mert a jövőben úgyis foglalkoznia kell 
vele, mert a belső ellenőrzés is megállapította a menetleveleknek a szabálytalan 
vezetését, a rengeteg kiugró km-futástól kezdve számos dolgot is. Tettek feljelentést is 
az ügyben, az eljárást megszüntették, de mindegy, volt még Kincstári ellenőrzés is, 
amelynek során szintén előkerültek ezek a menetlevél problémák, illetve az is, hogy a 
polgármester által nem voltak leigazolva. Ennek a folyamánya, hogy vissza akarják 
fizettetni az önkormányzattal az adott évi finanszírozást azokra a hónapokra, amelyeket 
érinti. Nem szabad csodálkozni azon, hogy félve, óckodva nyúlnak ezekhez a dolgokhoz. 
De azt most is elmondja, igaza van polgármester úrnak, nem helyes, hogy állandóan 
„dobálják”, ezen mindenképpen változtatni fognak, legyen egy ember, akihez Ön 
odamegy, aki megmondja, hogy „A vagy B”. 
 
Oláh Lajos polgármester: Beszéltek már erről, és azért fordult jegyző és aljegyző 
úrhoz, mert ha kiment a hivatalból, mindig az volt, hogy már megint idejött a cigány 
polgármester, és elkezdte verni „a nyálát”, tehát ha neki be kell ide jönnie, ő érzi 
kellemetlenül magát. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Megérti polgármester urat, a Pénzügyi Osztály egy nehéz 
osztály. 
 
Oláh Lajos polgármester: Nagyon jól végzik a munkájukat, azzal nincs baj, csak azzal, 
ha személyeskednek, és ha valaki nem szimpatikus, az ne hasson ki a teljes falura, mert 
ez nem szimpátia kérdése. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A lényeg az, hogy vigyék az ügyeket minden pozitív és 
negatív tulajdonságaival Szakácsinak, és csak a saját tapasztalatát mondaná el, nyilván 
neki is megvan a saját szakmai véleménye Szakácsi Önkormányzat működésével 
kapcsolatosan, és nem tud nyugodt szívvel lefeküdni, amikor Szakácsiban 100 tyúk 
eltűnik, ahol a tyúkok század annyit tojnak, mint Abodon. Azt sem tudja nyugodt szívvel 
elviselni, hogy a sertések darabra nem stimmelnek. Ezek egyenként lehet, hogy apró 
dolgoknak tűnnek, összességében halmozódva nyugodtan mondhatják, hogy nagyon 
nehéz képet rajzolnak Szakácsiról. Nincs megnyugodva amiatt sem, hogy a leltárt a mai 
napig nem tudták megnyugtatóan lezárni, eltűnt 80 zsák táp, és még mindig azon 
tűnődnek három hónap múlva, - és ezalatt éri magát és saját alkalmazottait, – hogy 
zárják már le a leltárt a polgármester úr nyilatkozatára, és ebben az ügyben is lépjenek 
már tovább. Várják polgármester úr nyilatkozatát ebben az ügyben is, hogy tovább 
tudjanak lépni, mert addig hogyan tegyen feljelentést a rendőrségen. Akkor az volt, 
hogy volt feljelentés, de a mai napig nem láttak feljelentést. 
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Oláh Lajos polgármester: Le is zárták az ügyet. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ki látott iratot, mert ő nem. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ő sem. 
 
Oláh Lajos polgármester: Megküldték ide is. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ha polgármester úr megkapta, kéri, hogy majd mutassa 
meg. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Úgy tudja polgármester úrtól, hogy állítólag bizonyítottság 
hiányában megszüntették, mivel az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani.  
 
Oláh Lajos polgármester: A feljelentés is megvolt. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Azt tudja mondani, hogy hivatalosan semmit nem kaptak. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Mindezeket azért tartotta fontosnak elmondani, hogy hogyan 
lehet nyugodt lelkiismeret, mert van egy természetes félelem az emberben, hogy mikor 
fogják „felakasztani” Szakácsi miatt, ha egyszerűen akar fogalmazni. Felteszi a kérdést, 
hogyan lehet az, hogy Abodon 20-szor, 30-szor többet tojnak a tyúkok. Olyan valóságot 
nélkülöző helyzetek vannak, amivel nem tud mit kezdeni. 
 
Gáspár Krisztián képviselő: Abodon van tyúktelep, Szakácsiban az sincs. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Erre azt mondja, hogy Szakácsiban az épített épületek 
négycsillagos szállodát jelentenének a tyúkoknak, ha nem lopnák el. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: A kivitelezés részét, ha a polgármester 
segédletével megcsinálják, akkor miért ő a hibás azért, ha nem úgy vannak tartva a 
tyúkok, vagy ha ellopják.  
 
Dr.Vártás József jegyző: Ezért nem a polgármester a hibás, hanem azért, hogy ha 
nem teszi meg a feljelentést, amikor eltűnnek a tyúkok. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Csak ez folyamatos konfliktust okoz, 
folyamatos nézeteltérést, és mindenért a polgármestert tartják hibásnak az emberek. 
 
Oláh Lajos polgármester: Mindenki szemében ő a hibás, viszont vannak, akik 
elmennek és „berúgnak” és ordibálnak, hogy elloptad a tojáspénzt, stb. Azt szerette 
volna, ha Szakácsiban lett volna valami, ami működik és bevételt is tudnak produkálni, 
ilyen a tyúktartás, csirkekeltetés, sertéstartás, fialtatás. Azért, hogy legyen napos csirke, 
saját pénzen vett kétszer is 100-100 db tojást, hogy tudja bővíteni a szárnyastartást. 
Sajnálatosnak tartja azt is, hogy Szakácsiban házhoz kell bevinni a tyúkokat, hogy ne 
tűnjenek el. 
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Ambrusics Tibor aljegyző két dolgot szeretne elmondani, az egyik, hogy a bíróságtól  
egyre több megkeresés érkezik, hogy küldjék meg közfoglalkoztatottak 2015-2016 évi 
jelenléti íveit. Sajnos ezek a jelenléti ívek nincsenek meg, mert polgármester úr azt 
mondta, hogy átadta a Kft-nek, a Kft. azt mondja, hogy nem adta le, stb. Most sem 
tudja megküldeni sem az egyik, és sem másik esetben sem a költségvetési csalás miatt. 
Amit megkapott jelenléti íveket azok négy hónapról szólnak. Kéri, hogy a jelenléti ívek 
egy példányát adják le. 
Holnaptól indul a gyermekétkeztetés, a névsor megvan, a falugondnok szabadságon 
van. Kérdezi, hogy ki helyettesíti a falugondnokot? 
 
Oláh Lajos polgármester: Senki nem helyettesíti. 
 
Dr.Vártás József jegyző az egyebek közt felhívja a figyelmet arra, hogy január 31-ig le 
kell adni mindenkinek a vagyonnyilatkozatokat. Kérdezi, hogy megkapta-e mindenki. 
 
A válasz igen volt mindenki részéről. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A testület tagjainak döntő többsége a mai napig nem 
szerepel a köztartozásmentes adózó adatbázisban. Nevesíteni nem kíván, polgármester 
úrral kezdeményezték, hogy kezdjék meg a képviselő-testületi tag elleni méltatlansági 
eljárást. 
 
Oláh Lajos polgármester: Az egyik képviselőt illetően történtek lépések, a 10.000 Ft-os 
tartozását kifizette. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A NAV tájékoztatása alapján 60 napon túli lejárt köztartozás 
van, és a  polgármester úron kívül nincs olyan, aki szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. Erre még vissza fognak térni. 
 
 
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 
 

 
 


