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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. július 4. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 

(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt ülésének 
 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1./ Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 
(II.22). Önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 
 
 
 
 
 

S z a k á c s i, 2017. július 4. 
 
 
 
        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. július 4. 

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

 
Jelen vannak:  Oláh Lajos polgármester  
    Indre Karolina képviselő  
     Molnár Andrásné képviselő 
  
Igazoltan távol: Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester 
           
Igazolatlanul távol: 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 testületből 3 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
1./ Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 

(II.22). Önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
      Előadó: polgármester 
 
 
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 – 3 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
1./ Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 

(II.22). Önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
      Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.22). 
Önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek eleget téve 
szükséges a költségvetési rendelet I-II. negyedéves módosítása. A módosítás elsősorban 
az államháztartáson belüli támogatások változásaiból eredő módosításokat és a testületi 
döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza. 
 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – szavazatásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak 
szerint: 
 

 
SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2017.(VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
3/2017.(II.22.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

”(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

a) 88.461 eFt költségvetési bevétellel 
b) 99.704 eFt költségvetési kiadással 
c) 822 eFt finanszírozási kiadással 
d) 12.065 eFt finanszírozási bevétellel 

          fogadja el.” 
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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  

i) 12. melléklet helyébe a 9. melléklet 

lép. 

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Vártás József      Oláh Lajos 
         jegyző                           polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 
szóló 9/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltségének hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel 2017.július 4. napján. 
 
 
 
                                                                                Dr. Vártás József 
                                                                                                 jegyző
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a központi költségvetésben foglaltak alapján 
a települési önkormányzatok pályázat útján működőképességük megőrzése vagy egyéb, 
a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében rendkívüli támogatást 
igényelhetnek. A támogatás formája vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő 
támogatás. Pályázatot az önkormányzatok szeptember 30-ig nyújthatnak be legfeljebb 
két alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén szeptember 30-át 
követően is benyújtható pályázat november 20-ig. 
Kérdezi, hogy mennyi az ÖNHIKI. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ez nem ÖNHIKI, hanem támogatási igényt nyújtanak be az 
önkormányzat lejárt határidejű szállítói tartozásainak rendezéséhez, valamint a Magyar 
Államkincstár Önkormányzati Főosztálya által hozott határozatban foglalt visszafizetési 
kötelezettség és annak kamatainak kiegyenlítéséhez, illetve a falugondnoki szolgálat 
jogellenes működésével kapcsolatban állami támogatás visszafizetésére lett ez a 
pályázat kiírva. Elmondja, hogy amikor a falugondnoki szolgálatot ellenőrizték, 
megállapították a menetlevél okmányok vezetésének a szabálytalanságát, és azt, hogy a 
falugondnok az adott évben nem lett beiskolázva, és ezáltal kötelezték az 
önkormányzatot, hogy a támogatást fizesse vissza. Tehát ezzel kapcsolatos a rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylése. 
  
Molnár Andrásné képviselő kérdezi, hogy milyen nagyságrendű összeg 
visszafizetésére lett az önkormányzat kötelezve. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Válasza, hogy több mint 2 millió forintra.  
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
szavazatásra 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 
                        23/2017.(VII.04.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
rendkívüli támogatás igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza. 
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1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet III.1. pontjában foglaltak alapján – vissza nem 
térítendő - támogatási igényt nyújt be az Önkormányzat lejárt 
határidejű szállítói tartozásainak rendezéséhez, valamint a MAGYAR 
ÁLLAMKINCSTÁR Önkormányzati Főosztálya által hozott: 
KINCSTK/9939-4/2017. számú határozatában foglalt visszafizetési 
kötelezettség és annak kamatainak kiegyenlítéséhez a belügyminiszter 
és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázat keretében. 
A határozat a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közléssel 
(átvétellel) jogerőre emelkedett 2017.06.07-én. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kincstár, osztályok 

 
 
Oláh Lajos polgármester napirend után tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jövő 
héten rendkívüli ülést tervez összehívni, melynek témája falunap megrendezése lenne, 
amit augusztus 12-én  tartanának meg, előtte a Pénzügyi Osztállyal egyeztetnek. 
Szeretné, ha erre az ülésre elkészülne Szakácsira vonatkozóan is a kirívóan 
közösségellenes magatartásokra vonatkozó rendelet-tervezet, amely szerinte már 
aktuális lenne. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az augusztus 12-ei rendezvényre vonatkozóan kéri 
polgármester urat, hogy írásban kerüljön benyújtásra, hogy pontosan mit szeretnének, 
milyen programok lesznek, kik vesznek benne részt, ki vállal felelősséget a 
rendezvényért, és mennyibe kerül. Amennyiben ez írásban beérkezik, elkészítik az 
előterjesztést. A kirívóan közösségellenes magatartásokra vonatkozó rendelet-tervezet 
szintén elkészítik. 
 
Oláh Lajos polgármester szerint a rendelet-tervezetbe az is jó lenne, ha bekerülne, 
hogy aki a saját portáját, lakása előtti területet nem tartja rendben, akkor azt 
szankcionálni lehetne. Szankcióként hozhatnának olyan döntést, hogy aki környezetét 
nem tartja rendben, nem alkalmaznák közmunkában, vagy valamilyen módon 
szankcionálnák. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A szankcionálásnak két formája van a kirívóan 
közösségellenes magatartásoknál, egyrészt azokat szankcionálhatja, amelyeket 
magasabb szintű jogszabály nem szankcionál. A szabálysértésekről szóló II. törvény 
alapján, ha valamely cselekményt bírsággal fenyeget, azt már ebbe a rendeletbe nem 
lehet behozni.  
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Olyat lehet behozni, mint pl. a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szab ki, vagy a 
jegyző közigazgatási bírságot, ami 5.000 Ft-tól 200 ezer forintig terjed. Annyi van még, 
hogy a fokozatosság megtartásával az elkövető vagyoni helyzetének, életvitelének, 
magatartásának megfelelően, hogy volt-e priusza, és mindenben megfelel a feltételnek, 
akkor az eljárási bírság kiszabásának mellőzésével figyelmeztetésben részesíti első 
ízben. 
 
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 
 
 


