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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. január 24. 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./ Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016.(XI.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
2./ Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 
 
3./ Valentin napi bál szervezéséhez fedezet biztosításáról 
 
 
 
 
 
 
S z a k á c s i, 2017. január 24. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
              aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 24. 

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 
     Indre Karolina képviselő 
     Molnár Andrásné képviselő 
     Gáspár Krisztián képviselő   
 
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 testület teljes létszámmal jelen 
van. 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
  
1./ Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016.(XI.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Javasolja napirendre felvenni a „Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról, valamint a 
„Valentin napi bál szervezéséhez fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést. 
 
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 a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 5 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:  
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2017.(I.24.) 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: 
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1./ Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

12/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
          Előadó: polgármester 
 

2./    Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 
        Előadó: polgármester 
 
3./    Valentin napi bál szervezéséhez fedezet biztosításáról 
         Előadó: polgármester 
 
 

Napirendi pont tárgyalása 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, a Képviselő-testület novemberben elfogadta a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét, melyben az szerepel, hogy 
a kérelmeket 2016. december 31. napjáig kell benyújtani. Mivel 2016-ban olyan 
erdőgazdálkodási nyilvántartásban szereplő személyt nem találtak, aki leszállította volna 
a fát, ezért átjött 2017. évre, tehát szükséges a kérelmek beadási határidejének a 
meghosszabbítása. A rendelet azt is tartalmazza, hogy a támogatásnak az alapja 
kizárólag az 1.047.750 Ft képezi, amit állami támogatásként kapnak. Ez tulajdonképpen 
megegyezik azzal az összeggel, ami megállapításra került, tehát 15.000,- Ft + 27 % 
Áfa, azaz 19.050 Ft, és az erdészettel kötött megállapodás alapján m3-ként  2.300,- Ft 
a szállítási költség, azaz 127.050 Ft, amit a helyi költségvetésből kellene biztosítani. Erre 
tekintettel szükséges a rendelet 4.§ (2) bekezdésének módosítása azzal, hogy a 
kérelmeket január 30-ig lehet benyújtani, illetőleg az 5.§ (1) bekezdése, mely szerint a 
fedezet egyrészt a központi támogatás, másrészt 127.050,- Ft a helyi költségvetésből 
biztosított. 
 
Oláh Lajos polgármester szerint a tűzifa iránti kérelmek benyújtásának határidejét le 
kellene rövidíteni január 27-re, hogy a támogatással időben el tudjanak számolni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző véleménye szerint ennek nagy jelentősége nincs, hiszen a 
rendeletben benne van az, hogy a forrás felhasználását követően benyújtott 
kérelmeket, - vagyis ha a képviselő-testület kiosztja az 55 m3 fát, függetlenül attól, 
hogy megfelel-e a feltételeknek, és határidőre érkeztek-e, - el kell utasítani.  
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Tehát, ha a testület úgy dönt, hogy a kérelmeket január 30-ig lehet benyújtani, és 
pénteken elbírálja a kérelmeket, és kiosztja az 55 m3 tűzifát, akkor a már hétfőn 
beérkezett kérelmeket el kell utasítani még akkor is, ha időben érkezett. 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy nincs olyan hely a községben, ahol a tűzifát 
biztonságban tudják tárolni, ezért a kérelmeket minél előbb el kell bírálni és kiosztani. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Holnap után hatályba lép a rendelet, amennyiben elfogadja 
a testület, pénteken a kérelmeket el lehet bírálni, de ez attól is függ, hogy a hivatal 
mikor kapja meg a kérelmeket, mert azokat be is kell iktatni, ehhez jövedelemigazolást 
is kell csatolni, és ha a kérelem hiányos lesz, akkor hiánypótlásra hívják fel, pénteken el 
lesz bírálva, el lesz utasítva. Ezért az a kérése, hogy csak olyan kérelmek jöjjenek be, 
ami nem hiányos, van mellette jövedelemigazolás, le kell írni, hogy milyen ellátásban 
részesül, mert előnyt élvez az, aki időskorúak ellátásában, vagy aktív korúak ellátásában 
részesül. 
 
Oláh Lajos polgármester: Az anyagi helyzet mennyire befolyásoló tényező, pl. ha 
valakinek autója van. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Akinek az időskorúak ellátását, illetve az aktív korúak 
ellátását megállapították, akkor ez figyelembe lett véve, és aki ezt kapja, elméletileg 
nincs olyan gépjárműve, aminek az értéke a 800 ezer forintot meghaladja. Ez nem 
számít vagyonnak. Ugyanez van a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknél, és ennél három verziónak kell lenni; az egyik, hogy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a másik, hogy szegregációban lakik, a 
harmadik, hogy a szülőknek az iskolai végzettsége 8 általános alatt van. Ha megfelel 
mind a háromnak, akkor halmozottan hátrányos, ha kettőnek, az pedig hátrányos 
helyzetű. Mindenképpen alapvető feltételnek kell lenni, hogy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön, aminél megnézik a vagyont, tehát azt, 
hogy van-e gépkocsija. Ha valaki ezt az ellátást kapja, nincs vagyona. Az, aki a három 
közül egyiknek sem felel meg, akkor azt kell megnézni, hogy nem kapja-e az 
aktívkorúak ellátását, az időskorúak járadékát, gyermekei nem halmozottan hátrányos, 
akkor nézzék meg, hogyha egyedülálló és a jövedelem nem haladja-e meg a 
nyugdíjminimum 200 %-át, vagy családjában a 150 %-át. De a testület bárkinek adhat 
tűzifa támogatást, csak ezek a személyek előnyben részesülnek. 
 
Oláh Lajos polgármester ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt - 
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2017.(I.24.) önkormányzatai rendelete 

 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. 

(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott 
hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és a 47. § (3) bekezdése alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 
bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 „(2) A kérelmeket 2017. január 30. napjáig lehet benyújtani” 

2. § A rendelet 5. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 

            „ (1) A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése című 
pályázat keretében megállapított 1.047.750 Ft – 55 erdei m3 kemény 
lombos fa – kiegészítő támogatás, valamint köbméterenként 2.310 Ft, 
azaz 127.050 Ft helyi költségvetésből biztosított szállítási költség.” 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Szakácsi, 2017. január 24. 
 
 
  Dr. Vártás József     Oláh Lajos 
           jegyző             polgármester 
 
Kihirdetési záradék: 
Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az Edelény 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, és Szakácsi ideiglenes kirendeltség 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. január 24. napján kihirdetésre került. 
 
 
Edelény, 2017. január 24. 
 
 
 
          Dr. Vártás József            Oláh Lajos 
           jegyző            polgármester 
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Kérelem 

 

 .............................................  (név) szül. hely és idő:  ..............................  
S z a k á c s i ,  . . . . . . . . . . . . . .   u t c a  . . . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy részemre 

Szakácsi Község Önkormányzata 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, 2017……………………………. 

                                                                                                            

……………………………………………. 

                                                                    kérelmező 
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Átvételi elismervény 

....................................................(név) Szakácsi, ..................................út ........ 

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Szakácsi Község 

Önkormányzat Képviselőtestületének 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, 2017. …………………… 

 

 
         átadó                    átvevő 

 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében az 
alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi, házi felnőttorvosi és fogorvosi ügyelet 
ellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. A határozati javaslatban a képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a fogászati 
ügyelet ellátásról, a feladatellátási szerződés mielőbbi megkötése érdekében. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 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 
7/2017.(I.24.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fogászati ügyeleti ellátásra 
vonatkozóan a feladat-ellátási szerződés megkötése érdekében 
tárgyalásokat folytasson. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Edelény Város Önkormányzata 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Valentin napi bál szervezéséhez fedezet biztosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Valentin napi bált 
szeretnének rendezni február 10-én, amelyre 100.000 Ft-ot javasol biztosítani. A 
rendezvényen 60 fő részvételével számolnak, és egy tál ételt kapnának a résztvevők. A 
rendezvény megtartására a hivatal épületében kerülne sor. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 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 
8/2017.(I.24.) H A T Á R O Z A T A 

 
  Tárgy: Valentin napi bál szervezéséhez fedezet biztosításáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Valentin napi bál szervezéséhez fedezet 
biztosításáról szóló előterjesztést,  és az alábbi döntést hozta: 
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1./ Szakácsi Község Önkormányzata 2017. február 10-én Valentin 
napi bált kíván rendezni.  

 
2./ A képviselő-testület a rendezvény megtartására 100.000,- Ft-

ot biztosít, mely összeggel a rendezvényt követő 3 napon belül 
a Polgármester szabályszerűen kiállított számlával, valamint 
átvételi elismervénnyel köteles elszámolni. 

 
3./ A Valentin napi bálon bárki részt vehet. 
     A rendezvényt plakáton kell meghirdetni, és a rendezvény 

megtartását fényképekkel kell dokumentálni. 
 
Határidő: azonnal, illetve a rendezvényt követő 3. nap 
Felelős: polgármester 
 
 

Napirend után Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a képviselő-testület január 
12-ei ülésén döntött a polgármester illetményének megállapításáról és 
költségtérítéséről, amire egy magasabb rendű jogszabály módosítása miatt került sor. A 
képviselő-testület elfogadta a polgármester illetményemelését és költségtérítését, de 
utólag vették észre a határozati javaslatban, hogy adminisztratív hiba történt az összeg 
kerekítésében, 7 forint volt az eltérés, így kiigazításra szorult az előterjesztés. Az 
összeget felfelé kellett kerekíteni, így polgármester úr költségtérítése helyesen 
44.880,- Ft/hó. 

 
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 
 


