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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22. 

napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  István 
király útja 52.) megtartott rendes  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 
  Barkai Mária főtanácsos 
 
Oláh Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal jelen 
van. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző napirend előtt három témáról szeretné tájékoztatni a 
képviselő-testületet. Az első, - és tudja mindenki jól, hogy a Valentin nap hogyan 
sikerült Szakácsiban – hogy ismeretlen tettes ellen a feljelentés megtörtént, melyben az 
van leírva, hogy 2017. január 24-én a képviselő-testület Lakatos Zoltán Ádám, Molnár 
Andrásné, Gáspár Krisztián, Indre Karolina, és Oláh Lajos polgármester beadványukban 
kezdeményezték, hogy legyen egy Valentin nap február 10-én. Ennek megrendezésére 
100 ezer forintot vettek fel a házipénztárban, majd költöttek el, és kötelezve lett a 
polgármester, hogy a felhasználást követő 3 napon belül számoljon el. A döntés szerint 
a rendezvényen bárki részt vehet. A döntéstől eltérően nem a  Petőfi út 57. szám alatti  
iskolában, hanem a Petőfi út 2. szám alatti polgármesteri hivatal kirendeltségén lett 
megtartva. Ez a rendezvény ki lett plakátozva, mely szerint  1000 Ft-ot kellett fizetni, és 
ebből a résztvevők kaptak vagy kaptak volna egy virágot, és egy üveg pezsgőt.  60-70 
fő vett részt kb., a zenét Gagyi Norbert falugondnok szolgáltatta. A rendelkezésre álló 
információk alapján a rendezvény alatt az ott jelenlévők között nézetelérés támadt, 
majd verekedés. A községháza épületének utcafronti ablakát betörték, az épületet 
megrongálták. Február 13-án helyszíni szemlét tartottak és megállapították, hogy az 
ajtó és az ablaküvegeket kitörték, a bejárati ajtót betörték. Ezekről fényképeket is 
készítettek. Nagy mennyiségű vért is találtak a betört nyílászárókon, valamint a bálnak 
helyet adó terem padlózatán is. Február 10-én rendőri intézkedésre került sor, és 
többségében azt állapították meg, hogy a községháza épületében nagy kár keletkezett. 
A zárszóban kéri a rendőrséget továbbá annak kivizsgálását, hogy a helyszínen készült 
fénykép dokumentumok által igazolt nagyobb mennyiségű, feltehetően emberi vér, 
milyen cselekmények során került az épület nyílászárójára, padlózatára, és történt-e 
hivatalos vagy más személy ellen bűncselekmény. Az okozott kár egymillió forint, 
aminek a megállapítását kérik. Ez volt az egyik tájékoztatás.  
A másik, hogy a helyszíni szemle során jelzés érkezett, hogy a Gáspár Norbertre bízott 
tyúkok eltűntek. Ez a második feljelentés. Szakácsi Község Önkormányzata nevében 
Oláh Lajos polgármester úr és a BAZ. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal 
képviseletében Dr.Hudák Zita hivatalvezető asszony 2016. március 1-jén kötöttek egy 
hatósági szerződést, melyben a járási startmunka mintaprogram keretében Szakácsi 
település 12.243.310, Ft dologi támogatásban részesült.  
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A mintaprogram kiterjedt mezőgazdasági telepítésre, illetőleg állattartásra. A hatósági 
szerződés alapján biztosított dologi támogatásból Oláh Lajos polgármesterúr 300 db 
egyenként 1200 Ft+Áfa értékű tojó jércét és kakast vásárolt bruttó 457.200 Ft-ért, 
valamint 800 kg tápot bruttó 1.209.200 Ft értékben a Kápolnai Kft-től a 2016. 09.07-én 
kelt számla szerint. A számla összértéke 1.676.400 Ft. A tyúkok először az e célra 
létesített Kossuth utca végén található mezőgazdasági telepen kerültek elhelyezésre, 
ahol azonban nagymértékű elhullás volt tapasztalható polgármester úr elmondása 
alapján. Ennek megfelelően Oláh Lajos polgármester úr utasítására a szárnyasokat 
Gáspár Norbert Szakácsi, Petőfi S. út 11. szám alatti lakosnál lettek elhelyezve, aki 
tartotta az állatokat, azokat folyamatosan etette és ehhez szükséges tápot Lakatos 
Zoltán Ádám alpolgármester adta át neki, akinek a táp  a felügyeletére volt bízva. Oláh 
Lajos polgármester úr 2017. február 13-án jegyzőkönyvbe foglaltan nyilatkozott, hogy 
február 12-én utasítást adott Gáspár Norbertnek, hogy a nála még meglévő tyúkokat, 
számszerűen 103 db tyúkot, illetőleg a Szakácsi Községben keltetett 40 db tyúkot vigye 
át eredeti helyére, a mezőgazdasági telephelyre (csirketelepre). A polgármester a 
végrehajtás iránt oly módon intézkedett, mely szerint utasította Gáspár Norbertet, hogy 
Indre Karolina önkormányzati képviselővel oldják meg az átvitelt még pedig úgy, hogy 
azokat Indre Karolina írásban vegye át. (Megjegyzi, hogy polgármester úr fenti 
utasítására február 10-én – hivatal épületét és feleket érintő garázda esemény 
bekövetkezését követően – került sor.) A bejelentés alkalmával Oláh Lajos polgármester 
úr úgy nyilatkozott, hogy információi szerint a tyúkok még akkor, amikor Gáspár 
Norbert felügyelete alatt voltak, eltűntek, valószínűleg azt ismeretlen személy 
eltulajdonította, vagy személyek eltulajdonították. Oláh Lajos polgármester úr tagadta 
Gáspár Norbertnek azt az állítását, mely szerint a tyúkokat a polgármester vitte el. Oláh 
Lajos  polgármester úr 2017. február 13. napján készült jegyzőkönyvbe foglalt 
nyilatkozata alapján eljárást kezdeményeznek és feljelentést tesznek ismeretlen 
személy, személyek ellen, akik az állami támogatásból vásárolt tojó jércét, kakast 
eltulajdonította, vagy eltulajdonították. Az ellopott tyúkok értéke kb. 150.000,- forint. A 
feljelentésben kéri az elkövető felderítését, felelősségre vonását és a bekövetkezett kár 
megtéríttetését. 
Harmadik téma: Írt egy levelet polgármester úrnak, amelynek az volt a motivációja, 
hogy a rendőrség megküldött a Közös Önkormányzati Hivatalnak egy jelentést, mely 
szerint voltak olyan Szakácsi személyek, akik részére a képviselő-testület által biztosított 
szociális tűzifát eladták. Bekérte a különbözőféle adatokat, és végeztek helyszíni 
ellenőrzést, és el kell hogy mondja, mit tapasztaltak. Az átadott átvételi elismervények 
alapján megállapítható, hogy a tüzelőanyag kiosztása több személy vonatkozásában 
szabálytalanul történt. Ilyen volt pl., hogy Pintyi Éva Petőfi út 25. szám alatti lakos  1,27 
m3 tűzifa helyett 2,54 m3 tűzifát kapott, továbbá Molnár Vivien Petőfi út 39. szám alatti 
lakos és Guba Natasa Petőfi út 39. szám alatti lakos tekintetében az átvételt igazoló 
adatlap nem lelhető fel, Indre Nikoletta Szabadság út 1. szám alatti lakos pedig annak 
ellenére, hogy kérelme el lett utasítva, 1,27 m3 tűzifát kapott.  
A rendőrségi jelzés alapján helyszíni adatfelvételre került sor, melyben a lakosság egy 
része úgy nyilatkozott, hogy a megállapítottnál sokkal kevesebb tűzifát kapott, egy 
része – pozitív testületi döntés ellenére – nem is kapott tűzifát. Az önkormányzat 
összesen 55 m3 támogatásban részesült, melyből a testület döntés alapján 54,61 m3 
tűzifát kellett volna kiosztani, ennek ellenére a becsatolt átvételi elismervények alapján 
55,88 m3 tűzifa lett kiosztva. Ebben a levélben polgármester urat arról is tájékoztatta, 
hogy információik alapján Gáspár Tibor, Lázi Mariann, Horváth Éva, Guba Endréné, Kuru 
Ferencné, Váradi Hedvig és Virágné Gáspár Aranka a kapott fát értékesítették. 
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Kérte polgármester urat, hogy a feltárt tényekre vonatkozóan szíveskedjen válaszát 
megadni. Beszélt polgármester úrral, hogy mit tegyenek, mert írásban nem kapott 
választ. Az természetesnek tűnik, hogy aki jogellenesen vette át a tűzifát, tehát nem 
volt testületi döntése, nevezetesen Pintyi Éva, másrészt Indre Nikolett, akitől az 1,27 
m3 fát vissza lehet követelni. Hogy mi lesz, nem tudja, polgármester úr azon az állás-
ponton volt, hogy gondolatban felvetette azt, hogy jövőre érdemes-e szociális tűzifát 
igényelni, ha ilyen cirkuszok vannak vele. Ez az ügy folyamatban van, mindössze 
napirend előtt tájékoztatás céljából ismertette a képviselő-testülettel. 
 
Oláh Lajos polgármester a tűzifával kapcsolatban elmondja, hogy Pintyi Éva 1,27 m3-t 
kapott, mivel Flaskó Lukácsné (Jolánka néni) nem adta be a kérelmét. A kiosztás egy 
szombati nap volt, mikor mindenki megkapta. Meg is volt beszélve, hogy ha a kérelme 
nem érkezik be, a 0,39 m3 fát megkapja, ami a végén fennmaradó mennyiség. A 
következő héten ezért úgy döntöttek, hogy ami megmarad 0,39 m3 tűzifa, akkor 
odaadják Pinyti Évának. A férj vak, a feleség siket, ezért úgy döntöttek a tűzifa 
átadáskor, hogy megkapják. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A képviselő-testület úgy dönt, hogy a képviselő-testület 
ülését összehívják, ahol a döntésről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv határozati 
kivonatát megkapja az ügyfél, és megkapja a fát. Tehát a képviselő-testület csak 
jogszerűen összehívott testületi ülésen dönthet. 
 
Oláh Lajos polgármester: Pintyi Éva nem kapott egészen 1,27 m3 fát, 0,39 m3 körüli 
volt. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Pintyi Éva aktájában két átvételi elismervény van, 2 x 1,27 
m3, a megállapítását erre alapozta. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ezt tudják, hogy nem így volt. Indre Nikoletta nem kaphatott 
fát, mert, a Szabadság út 1. szám alá van bejelentve, így Molnár Mária kapott helyette 
tűzifát. Az tűzifa átadás-átvételnél nem tudja ki volt az átadó, mert ő nem tudott részt 
venni a tűzifa kiosztáson halálesett miatt, és szerinte megint elírás történt, Indre 
Nikoletta helyett Molnár Viviennek kellett volna átadni, ő volt jogosult rá. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző szerint nem Molnár Viviennek, hanem Molnár Máriának, 
mert neki lett megállapítva 3,81 m3 tűzifa, és Indre Nikoletta el lett utasítva azzal, hogy 
ezen a lakcímen kap valamit. Mutatja, hogy Indre Nikolettának itt van az aláírása az 
átvételi elismervényen, hogy megkapott a testület döntése ellenére január 28-án 1,27 
m3 fát. 
 
Indre Karolina képviselő: Igazolja, hogy Indre Nikoletta írta alá, mert Molnár Mária 
nem volt ott. Gáspár Tibor adta át neki az elismervényt, és ő személyesen nem írt rá 
semmit. 
 
Oláh Lajos polgármester: Tehát azt mondja képviselő asszony, hogy Indre Nikoletta 
vette át Molnár Mária helyett. 
 
Indre Karolina képviselő: Megerősíti, hogy így történt. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: De még így sem jó, mert a 3,81 m3-t kellett volna 
átvenni, és nem 1,27 m3-t. 
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Gáspár Krisztián képviselő szerinte csak valamilyen félreértés van. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A probléma az, hogy az átvétel alapján kell elszámolni 
 
Barkai Mária főtanácsos elmondja, hogy február 10-ig kellett felhasználni a tűzifa 
támogatást, és még korrekció is volt, mert volt, akinek nem járt, és visszavonni most, 
kérdéses, mert az olyan papírok, ami aljegyző úrnál vannak, a határideje február 15-én 
lejárt, azokon nem tudnak korrigálni, azok iktatva vannak. 
 
Oláh Lajos polgármester: Kérdezi, hogy mikor van a zárszámadási határidő. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Megjegyzi, hogy ezekben már nem fogadhatnak el más 
papírt. Annyi van még, hogy március 15-ig lett volna idő kifizetni, de már kifizették 
előbb.  
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Molnár Viviennek és Guba Natasának nincs átvételi 
elismervénye. Nem tudja, hogy ki adta ki a tűzifát részére, de nincs átvételi 
elismervény. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Az a baj, hogy ha ilyenek vannak, nem tudnak majd jogosan 
elszámolni. Arra is kell válasz, amit aljegyző úr írt polgármester úrnak az 
elszámolhatóság miatt. 
 
Oláh Lajos polgármester: Majd akkor korrigálják. Az eltulajdonított tyúkkal 
kapcsolatban Gáspár Norbert azt mondta neki a Valentin bál előtt, hogy állítólag ő 
hazahordja a tyúkokat a saját autójával. Képviselőket kérdezi, hogy tudnak-e arról hogy 
kérte Gáspár Norbertet, hogy adja át Indre Karolina képviselő asszonynak, mert más 
helyre kellett volna átszállítani. 
 
Indre Karolina képviselő válaszol, hogy nem, neki nem szólt senki, és nem is látta a 
tyúkokat. 
 
Oláh Lajos polgármester: Kérdezi, hogy átvette-e képviselő asszony. 
 
Indre Karolina képviselő: Válasza nem. 
 
Oláh Lajos polgármester: A tyúkokkal kapcsolatban, hogy ilyen mendemondák vannak, 
meg mindenféle hazugságok, erről nem akar beszélni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Megjegyzi, hogy de a tyúkok nincsenek meg, és azt 
alpolgármester úrtól meg kellene kérdezni, hogy kértek-e tápot. Ha nem kértek tápot, 
akkor minden tyúk éhen pusztult, de ha kértek tápot, akkor a tyúkok is ott vannak. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: Valentin nap előtt vittek tápot, azóta nem 
kértek. 
 
Oláh Lajos polgármester: Aljegyző úr értesítette őket arról, hogy nincsenek meg a 
tyúkok. 
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Ambrusics Tibor aljegyző: Ő nem azt mondta, hanem azt, hogy Gáspár Norbert 
mondta azt, hogy polgármester úr utasította, hogy rakja be a kocsijába a tyúkokat, és 
írja le egy jegyzőkönyvbe, hogy a tyúkok „megdöglöttek” és elvitte Szendrőbe. 
 
Oláh Lajos polgármester: Neki semmiről nem szólt senki, mert azelőtt annyira 
egyértelmű volt, folyamatosan vették a tápot. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ha elhullottak a tyúkok és elásásra kerültek, akkor ki 
tudják ásni. 
 
Oláh Lajos polgármester: Kéri akkor, hogy mutassa meg, hol vannak elásva. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Nem tudják, hogy hol van. 
 
(Közben Indre Karolina jelezte, hogy időre kórházba kell mennie, ezért az ülésről 
távozott, így a jelenlévő képviselők létszáma 4 fő.) 
 
Oláh Lajos polgármester: Szerinte a lényeg az, hogy az eltűnt tyúkok ügyében a 
feljelentést megtették, és reméli, hogy nem az lesz, mint a táppal, - amikor volt 
betörés, de ismeretlen volt a tettes, - hogy lesz eredménye. 
Ezek után áttér a Valentin báli eseményre, amely szerinte egy véres Valentin bál volt. 
Az, hogy csinálnak Szakácsiban egy bált úgy, hogy senkinek nem kerül egy forintjába 
sem, az, hogy akarnak valamit Szakácsiban, hogy a közösségépítés fontos, neki 
egyértelmű volt. Felháborító számára, hogy Gáspár Krisztián képviselő úr, részt vett 
ebben a randalírozásban, rongálásban, ami nem képviselőhöz méltó viselkedés. Az 
önkormányzat hivatali épületét Gáspár Krisztiánnak, mint képviselőnek vigyáznia, 
óvnia kellett volna, és nem rombolni. Megkéri ezért Gáspár Krisztián képviselőt, hogy 
mondjon le, mert nem képviselőhöz illő módon viselkedett, aki Szakácsi Község 
Önkormányzat tulajdonát, hivatali épületét rongálta, vállalja ennek a következményét. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény alapján az 
önkormányzati képviselő, a képviselő-testületi ülésen jelentheti be lemondását. A 
lemondás és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében 
rögzíteni kell.  Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett 
írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek ad át, vagy juttat el. Az írásbeli 
nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell, és a lemondás nem 
vonható vissza. 
 
Oláh Lajos polgármester: Elmondta, hogy az, amit tett, nem emberhez méltó, főleg 
nem képviselőhöz méltó viselkedés volt az, ami a Valentin bál napján lezajlott. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A fényképfelvételek ezeket bizonyítják. 
 
Oláh Lajos polgármester: Nem ez az első viselkedése képviselő úrnak, és nem akar a 
képviselő-testület többi tagja vele együttdolgozni, mert nem lehet vele. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A képviselő úrnak kell valamit válaszolnia erre a kérdésre. 
 
Oláh Lajos polgármester: Nem óhajt ezzel az emberrel egy testületben lenni, és 
tovább itt maradni. 
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Ambrusics Tibor aljegyző: Ha most polgármester úr az ülést elhagyja, nem lesz 
költségvetése az önkormányzatnak, nem lesz állami támogatás. 
 
Oláh Lajos polgármester: Azon az állásponton van, ha Gáspár Krisztiánt nem érdekli, 
akkor őket miért érdekelje. Amikor aljegyző úr kint volt a helyszínen állítólag azt 
mondta Gáspár Krisztiánnak, hogy a polgármester mondjon le. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Amikor kint volt a helyszínen, egyetlen percig sem volt 
egyedül, Dr.Vártás József jegyző úr, illetve a két közterület-felügyelő folyamatosan 
mellette voltak. Molnár Andrásné a helyszínen ott sem volt, de ott volt Gáspár 
Krisztián, Gáspár Norbert és élettársa, egy illető közmunkás, annak az élettársa, 
valamint Gáspár Norbertnek az édesanyja. Ő, hogy azt mondta volna, hogy a 
polgármester mondjon le, határozottan visszautasítja, ez nem igaz, aki azt mondja, az 
hazudik. Alpolgármester úr ott jött el gépkocsival, ő látta, hogy kik voltak ott.  
 
(Gáspár Krisztián képviselő az üléstermet elhagyta, így a jelenlévő képviselők létszáma 
3 fő.) 
 
Oláh Lajos polgármester:  Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi 
pontját: 
  
1./ Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2./ Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 
 
3./ Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
4./ Felhatalmazás a KÖZOP—1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció 

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatási kérelem 
benyújtására 

 
5./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
6./ Közös tulajdonban álló közművagyon tulajdonba adása 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
 
 
 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjának elfogadását. 
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Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbiak 
szerint:   
 
1./ Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
2./ Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Felhatalmazás a KÖZOP—1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció 

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatási kérelem 
benyújtására 

    Előadó: polgármester 
 
5./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Közös tulajdonban álló közművagyon tulajdonba adása 
     Előadó: polgármester 

 
 
Napirendi pont tárgyalása 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Oláh Lajos polgármester – tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezethez kérdés, 
vélemény nem volt – a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló  
előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét:  
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017.(II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
3/2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

1.§ Szakácsi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

”(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 

a) 85.002 eFt költségvetési bevétellel 
b) 95.041 eFt költségvetési kiadással 
c) 480 eFt finanszírozási kiadással 
d) 10.519 eFt finanszírozási bevétellel 

fogadja el.” 

2.§ A Rendelet: 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, 

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, 

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 

g) 9. melléklet helyébe a 7. melléklet 

h) 11. melléklete helyébe a 8. melléklet 

3.§ A rendelet kiegészül a 9. melléklettel 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Dr. Vártás József      Oláh Lajos 
        jegyző                           polgármester 
 
Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 
szóló 9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint, az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltségének hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel 2017. február 22. napján. 
 
           
                                                                               Dr. Vártás József 
                                                                                      jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Barkai Mária főtanácsos elmondja, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy Szakácsi 
Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető, ebből adódó fizetési kötelezettsége 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
szavazásra bocsátja.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2017.(II.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szakácsi Község Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § 
alapján - a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét a 
határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint 
jóváhagyja.  
 
Határidő:  azonnal, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: polgármester, osztályok 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Barkai Mária főtanácsos elmondja, hogy Szakácsi Község Önkormányzata szociális és 
gyermekjóléti feladatokra 9.815 eFt-ot kap, ebben benne van a falugondnoki 
szolgálatnak a 2,5 millió forintja, a szociális gyermekétkeztetésnek a költsége, és több 
mint 5 millió forint egyéb szociális feladatokra. A Pénzügyi Osztály vezetője felkérte 
polgármester urat, hogy mivel az Edelényi Családsegítő Szolgálat közös feladatot lát el a 
három településen, és veszteségesen működik, ezért szerették volna, ha 1 millió 
forinttal hozzájárulna Szakácsi a családsegítő fenntartásához, működéséhez. 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a testületi tagokkal négyszemközt meg-
beszélték, és arra a döntésre jutottak, hogy 300 ezer forinttal tudják a gyermekjóléti 
szolgálatot támogatni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Szerinte a felajánlott 300 ezer forint elfogadható, ugyanis 
ebben a szakfeladatban van benne a falugondnoki kiadás, a közfoglalkoztatásnak az 
önereje, a segélyezés, valamint a gyermekjóléti és családsegítési feladatoknak az 
ellátása, tehát erre fordítható ez a keret, másra nem fordíthatja, így rendezvényre, sem 
másra, és ha megmarad, vissza kell fizetni. A Családsegítő Szolgálat valóban 
veszteségesen működik, az osztályvezető asszony egymillió forint támogatást kért 
volna, de természetesen a képviselő-testület döntését tiszteletben tartják. Tudják, hogy 
van dolga azért Szakácsiban is a Családsegítő Szolgálatnak, és lesz is, azt kéri, hogy 
gondolkozzanak el azon, hogy 500 ezer forint szóba jöhet-e. 
 
Oláh Lajos polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy ki ért egyet 
azzal, hogy a Családsegítő részére 500 ezer forint átadásra kerüljön. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Oláh Lajos polgármester a módosítással együtt elfogadásra javasolja a 2017. évi 
költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosítással együtt - 3 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével, -3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
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Szakácsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2017. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

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

1. A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára és Szakácsi Község 
Önkormányzatára terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai 

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

a) 28.674 eFt költségvetési bevétellel 

b) 38.424 eFt költségvetési kiadással 

c) -9750 eFt költségvetési egyenleg 

d) 10.572 eFt finanszírozási bevétellel 

e) 822 eFt finanszírozási kiadás 

fogadja el. 

(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a 
Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 
rendeli el. 

(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, költségvetési 
mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. 
melléklet részletezi. 

3. A költségvetés részletezése 

3. § (1)Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2)  Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges 
adatokat az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. 
melléklet tartalmazza. 

(4) Képviselő-testület Közvetett támogatást nem határoz meg. 
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(5) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el. 

(6) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. 
melléklet részletezi. 

(7) Képviselő-testület több éves kihatással járó döntést nem állapít meg. 

(8) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 
a 10. melléklet tartalmazza. 

(9) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. 

(10) Képviselő-testület a 2017. évi beruházási feladatokat a 11. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(11) Képviselő-testület felújításokat a 12. melléklet szerint fogadja el. 

(12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 
képviselő-testület magának tartja fenn. 

(13) Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi új adósságot keletkeztető 
fejlesztési célokat nem határoz meg. 

(14) Képviselő-testület a kiadások között 1.000 eFt általános tartalékot állapít meg. 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok 
módosítása 

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek 
növelésének lehetőségeit.  

(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, 
központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve 
határidőben nyújtsa be. 

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.  
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(4) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével 
egyidejűleg hagyja jóvá. 

(5) Tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

5. Záró rendelkezések 

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

 

 

Dr. Vártás József          Oláh Lajos 
jegyző       polgármester 
 
 
 

Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 
szóló 9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint, az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltségének 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 22. napján. 
 
 
 

Dr. Vártás  József 
                                                                                            jegyző 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Felhatalmazás a KÖZOP—1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatási kérelem 
benyújtására 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Barkai Mária főtanács elmondja, hogy az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez való 
csatlakozásnak az a lényege, hogy az önkormányzatnak nem csak az adócsoportja, 
hanem az iktatás is, és szinte minden része a hivatalnak, a kötelező adatszolgáltatást 
informatikai rendszeren kell benyújtania minden településsel kapcsolatban. Ehhez a 
felhatalmazás azért kellene, hogy Szakácsi nevében is pályázhassanak az informatikai  
eszközök növelésére, mert ennek olyan háttere van, hogy új gépek kellenek, új 
monitorok, olyan módon fognak dolgozni, hogy a saját azonosítójuk chipesítve lesz. 
Ennek a felszereltségére fognak pályázni.  
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
szavazásra bocsátja.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2017.(II.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy: Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatási 
kérelem benyújtására 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című támogatási kérelem benyújtására 
című előterjesztést és meghozta az alábbi döntést: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó 
Edelény Város Önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 
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önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket 
és jogokat gyakorolja. 
 
Határidő:  2017. február 28. 
Felelős:     polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 19. § (1) bekezdés és a 33. §.(1) bekezdés kötelezővé teszi a képviselő-
testületnek, hogy a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése engedélyezésével kapcsolatban költséget állapítson meg, illetőleg a 
munkaidőn kívüli házasságkötés esetében az anyakönyvvezetőnek díjazást állapítson 
meg. Ez kötelező a képviselő-testületnek, ha ezt nem teszi meg, akkor mulasztásban 
megnyilvánul a törvénysértés. Az esetek többségében a házasságkötések Edelényben 
zajlanak, de annak a lehetőségét is megadják, hogy Szakácsiban is lehessen. 
Munkaidőn és házasságkötő termen kívül 15.000 Ft-ot kell fizetni és az 
anyakönyvvezetőnek ilyen esetben 8.000 Ft jár. 
 
Oláh Lajos polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével, -3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

4/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete 
 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 19. § (1) 
bekezdés és 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

E rendelet hatálya Szakácsi Község közigazgatási területén házasságot kötő és 
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személyekre, továbbá az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki. 

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában 
 

 a.) hivatali helyiség: Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi, Petőfi u. 2. 
szám alatti Ideiglenes Kirendeltségi Épületének közösségi terme; 

 
 b.) hivatali munkaidő: Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott Edelény Közös Önkormányzati Hivatal 
munkarendje; 

 
 c.) többletszolgáltatás: házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali 
munkaidőn túl történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása. 

 
3. § 

 
(1) Az e rendeletben meghatározott díjat az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) házi pénztárába 
készpénzben kell befizetni. 
 

(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem 
elutasításáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 
napon belül a befizetett díjat a hivatal házi pénztárában átveheti. 
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2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályai 

 
4.§ 

 
 (1) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzése – a Munka 

Törvénykönyvben meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn 
kívül hétfőn, kedden és csütörtökön naponta 16:00 órától 19:00 óráig, szerdán 17:00 
órától 19:00 óráig, pénteken 13:00 órától 19:00 óráig és szombaton 10:00 órától 
19:00 óráig terjedő időszakban tartható. 
 

 (2) A hivatali helyiségen kívüli vagy munkaidőn túl történő házasságkötést valamint a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését az 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell kérelmezni a házasságkötésre, vagy a bejegyzett élettársi 
kapcsolat bejegyzésére vonatkozó bejelentkezéskor. 
 

 (3) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés vagy a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének méltósága, tekintélye nem csorbul továbbá a 
személyes adatok és az anyakönyvi okmányok megfelelő védelme biztosított. 
 

 (4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítéséhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor 
engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői 
közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény 
lebonyolítására alkalmas helyiség rendelkezésére áll. 
 

  (5) Hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez, vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése 
akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését vagy az anyakönyvvezető munkakörének 
ellátását nem akadályozza. 

 
  (6) A házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 

helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 
15.000 Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni. 
 

  (7) Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali munkaidőn 
túl történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 15.000 Ft + Áfa díjat kell 
fizetni. 

 
 
3.  Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, vagy 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a közreműködő 
anyakönyvvezető díjazása  
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5. § 
 

(1) A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem szabadidő kiadását 
kéri - anyakönyvi eseményenként 8.000 Ft térítés illeti meg. 

 
(2) A 4. § (6) és (7) bekezdés, valamint a 5. § (1) bekezdésében meghatározott díjak 

megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségügyi 
állapot miatt előzetes engedély alapján adható mentesség. 
 

(3) Az (1) bekezdés szerinti díjazás havonta egy összegben kerül kifizetésre. 
 

 
4. Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba. 

 
 
 

 
 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 Szakácsi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2017. február 22. napján kihirdetésre került. 

 
 
 
         Dr. Vártás József 
                   jegyző 
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1. melléklet a 4/ 2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez 
 

illetékbélyeg helye 
 
 

Kérelem 
 

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének engedélyezéséhez 

 
 

Alulírottak kérjük házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségen kívüli engedélyezését. 
 
Név 1: 
………………………………………………………………………………………………… 
Lakcím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Kézbesítési cím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Név 2: 
………………………………………………………………………………………………… 
Lakcím:  
...……………………………………………………………………………………………… 
Kézbesítési cím: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
A hivatali helyiségen kívüli helyszín: 
 
Szakácsi, ………………………………..……… közterület neve ……….… házszám 
 
A 15.000,- Ft + Áfa összegű díjat megfizettük. 
 
 
Kelt: ………., …….. év……………….. hónap …… nap 
 
 
…………………………………….     ……………………………… 
                       aláírás                                                                               aláírás 
 
Az engedély kibocsátását javaslom/ nem javaslom.* 
 

 
……………………………………… 

                                                                                          közreműködő anyakönyvvezető 
 
 

*kívánt részt aláhúzni 
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2. melléklet a 4/2017.(II.22.) önkormányzati rendelethez 
 

illetékbélyeg helye 
 
 

Kérelem 
 

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének engedélyezéséhez 

 
Alulírottak kérjük házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségen kívüli engedélyezését. 
 
Név 1: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Lakcím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Kézbesítési cím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Név 2: 
………………………………………………………………………………………………… 
Lakcím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Kézbesítési cím: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A 15.000,- Ft + Áfa összegű díjat megfizettük. 
 
Kelt:…………, …….. év ………………..hónap …… nap 
 
 
 
                  …………………………………….                       ……………………………… 
                                       aláírás                                                                   aláírás 
 
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt 
/ az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.* 
 
 

……………………………………… 
                                                                                            közreműködő anyakönyvvezető 

 
 

* kívánt részt aláhúzni 
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Közös tulajdonban álló közművagyon tulajdonba adása 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy korábban Lak, Hegymeg, Tomkor, 
Szakácsi és Irota községi önkormányzatok ivóvízminőség javító fejlesztést célzó 
pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodást fogadott el. Az 
önkormányzatok közös tulajdonába kerülő víziközmű berendezések, a Lak község, 
mint gesztor önkormányzat könyveiben nyilvántartott könyvi bruttó értékét átadja a 
tulajdonos önkormányzatnak, a tulajdoni hányad szerinti meghatározott összegben. A 
konzorciumi megállapodás VI. pontja rendelkezik a tulajdoni arányok felosztásáról, 
mely szerint a konzorciumvezető a konzorciumi tagoknak az osztatlan közös 
tulajdonába térítésmentesen ruházza át a vagyont. A határozati javaslat szerint 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete átveszi a tulajdoni részét 
37.662.166,- Ft bruttó érték alapján. 
 
Oláh Lajos polgármester kéri annak utána járni, hogy milyen gépek, berendezések 
vannak, mert ő erről nem tud semmit, ezzel szeretne tisztában lenni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Meg fogja keresni a gesztor önkormányzatot, a 
borsodsziráki jegyzőt, és megkérdezi. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2017.(II.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Közös tulajdonban álló közművagyon tulajdonba adása 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „közös 
tulajdonban álló közművagyon tulajdonba adásáról” szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 

 
Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-
2013/0015. kódszámú „Lak, Hegymeg, Tomor, Szakácsi és Irota Községi 
Önkormányzatok ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás” című 
projekt keretében létrehozott – az önkormányzatok közös tulajdonába 
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kerülő víziközmű berendezések – Lak község könyveiben nyilvántartott 
könyvi bruttó értékét átadja a tulajdonos önkormányzatnak a tulajdoni 
hányad szerinti meghatározott összegben a következők szerint: 

 
A beruházás 2016. január 1. napján aktiválásra került a közös 
tulajdonban lévő víziközmű vagyon ráfordított bruttó 289.708.973,- 
Ft költség alapján Lak község könyveiben. 

 
A Lak, Hegymeg, Tomor, Szakácsi és Irota Községi Önkormányzatok 
közötti konzorciumi megállapodás VI. pontja rendelkezik a tulajdoni 
arányok felosztásáról, mely szerint a konzorciumvezető a konzorciumi 
tagoknak az osztatlan közös tulajdonába térítésmentesen ruházza át a 
vagyont.  

 
A konzorciumi megállapodás 3. melléklete a felek osztatlan közös 
tulajdonába kerülő vagyontárgyak Feleket egyenként megillető eszmei 
tulajdoni hányadok kimutatását tartalmazza, mely alapján és a jelen 
határozat mellékletét is képező táblázat szerint Lak Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete átadja, Szakácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete átveszi a tulajdoni részét   
37.662.166,- Ft bruttó érték alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Értesül: érintett önkormányzatok, Pénzügyi Osztály 
 

 
Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - 
megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
     aljegyző                  polgármester 
 
 
 


