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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. július 31. 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 célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 
 
2. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését célzó 

TOP-4.1.1-16. számú felhívás támogatásáról 
 
3.  ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról 
 

4. Az EFOP 1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal” című felhívásra pályázat 
benyújtása 

 
5.  Jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
 

 
S z a k á c s i, 2017. július 31. 
 
 
 
        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 31. 

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  
     Molnár Andrásné képviselő 
     Indre Karolina képviselő 
           
Igazolatlanul távol: Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Ambrusics Tibor aljegyző 
  Dr.Sáhó Anna fogalmazó 
 
         
Oláh Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
4 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 
          Előadó: polgármester 

 
2. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését célzó TOP-

4.1.1-16. számú felhívás támogatásáról 
          Előadó: polgármester 

 
3. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról 
          Előadó: polgármester 

 
4. Az EFOP 1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek 

felszámolása komplex programokkal” című felhívásra pályázat 
benyújtása 

          Előadó: polgármester 
 

5. Jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
          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. 
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Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 
     Előadó: polgármester 

 
2. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését célzó TOP-4.1.1-16. 

számú felhívás támogatásáról 
     Előadó: polgármester 

 
3. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 

 
4. Az EFOP 1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek felszámolása 

komplex programokkal” című felhívásra pályázat benyújtása 
     Előadó: polgármester 

 
5. Jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, most is 
kiírásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra a pályázat, amit három formában 
lehet igényelni, keménylombos tűzifa, legfeljebb 2 m3, lágy lombos tűzifa, legfeljebb 3 
m3/, valamint barnakőszén, legfeljebb 6 m3/ ellátottra. A szállítási költséget a 
megrendelőnek kell biztosítania, ezért a határozati javaslat 3./ pontját módosítani 
szükséges úgy, hogy egészüljön ki azzal, hogy önerőből vállalja a szállítási költségnek a 
kifizetését, ha a keménylombos tűzifát választja, mert a szénnél a szállító be tudja 
kalkulálni az árba. 
Oláh Lajos polgármester megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy nyújtsanak-e 
be tűzifára pályázatot. 
 
A jelenlévő négy képviselő támogatja a pályázat benyújtását. 
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Oláh Lajos polgármester abban az esetben támogatja ő is a pályázat benyújtását, ha 
két testületi tag átvállalja a felelősséget az átvételben illetve a kiosztásban, és vállalja 
annak dokumentálását, az átvétel aláíratását, mert a tavalyi évben rendőrségi ügy is 
volt ebből, most nem szeretne ilyet. 
 
Molnár Andrásné képviselő úgy gondolja, hogy ehhez a dologhoz mind a négy 
képviselőnek oda kell tennie magát. A kiosztásnál legyen ott a polgármester és az 
alpolgármester is. 
 
Oláh Lajos polgármester: Segíteni fog ebben a munkában, de a képviselőknek is 
vállalni kell feladatot a kiosztásban, az átvétel aláíratásában. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Úgy látja az egész vitából, hogy a két képviselő nő 
munkájára számítanának ebben a feladatban, ezért megkérdezi őket, hogy vállalják-e 
vagy nem.  
 
Molnár Andrásné és  Indre Karolina képviselők vállalták a feladatot. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az eddigieket összegezve a határozati javaslat a 
következők szerint szólna: 

 
„Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra” kiírt pályázati anyagot, és a 
következő döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület csatlakozik és pályázatot nyújt be a kiírt pályázatra. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázatot az alábbi tüzelőanyag fajtára nyújtja be:  

 
                                          keménylombos tűzifa 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, és 

vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér.  
A Képviselő-testület a kiszállítás költségét önerőből vállalja.  

 
4. A pályázat útján elnyert tűzifa átvételéért, kiosztásáért, illetve a teljes 

adminisztráció ellátásáért Molnár Andrásné és Indre Karolina képviselők 
vállalnak felelősséget 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  
 a pályázat elektronikus rögzítése: 2017. augusztus 25., 16 óra  
 a pályázat papír alapon történő beadása: 2017. augusztus 28.  

Értesül: Polgármester, Osztályok” 
 
Oláh Lajos polgármester az előbbiekben ismertetett határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja.   
 



 5 

Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        25/2017.(VII.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatás 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra” 
kiírt pályázati anyagot, és a következő döntést hozza: 

 
1. A Képviselő-testület csatlakozik és pályázatot nyújt be a kiírt 

pályázatra. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázatot az alábbi tüzelőanyag fajtára 
nyújtja be: 

keménylombos tűzifa 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására, és vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  
A Képviselő-testület a kiszállítás költségét önerőből vállalja. 

 
4. A pályázat útján elnyert tűzifa átvételéért, kiosztásáért, illetve a 

teljes adminisztráció ellátásáért Molnár Andrásné és Indre 
Karolina képviselők vállalnak felelősséget. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 
 a pályázat elektronikus rögzítése: 2017. augusztus 25., 16 óra 
 a pályázat papír alapon történő beadása: 2017. augusztus 28.  

Értesül: Polgármester, Osztályok 
 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését célzó TOP-4.1.1-16. számú 
felhívás támogatásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Ambrusics Tibor aljegyző az előterjesztés lényegét ismertetve elmondja, hogy a Lak 
településen működő egészségügyi ellátó rendszer öt településre kiterjedően lát el 
alapellátást, nevezetesen Lak, Hegymeg, Irota, Szakácsi és Tomor lakosaira 
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vonatkozóan. Lak Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése tárgyában kiadott felhívásra pályázatot nyújt be, mely pályázathoz szükséges 
az ellátandó terület önkormányzatainak támogató nyilatkozata. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        26/2017.(VII.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését célzó  

                     TOP-4.1.1-16. számú felhívás támogatásáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
„az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését célzó TOP-
4.1.1-16. számú felhívás támogatásáról” szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozza: 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzata a Lak Község Önkormányzata, 

mint projektgazda által a TOP-4.1.1-16. kódszámú 
„egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” felhívásra 
benyújtani kívánt „egészségügyi alapellátások 
infrastruktúrájának fejlesztése Lakon” című támogatási kérelem 
benyújtását és a projekt megvalósítását támogatja, melyben a 
háziorvosi praxis és a védőnői szolgálat infrastrukturális 
fejlesztése is megvalósul.  

 
2. A benyújtott támogatási kérelem megvalósulása során anyagi 

terhet Szakácsi Községre és annak Önkormányzatára nem 
jelent, a támogatói nyilatkozatnak az Önkormányzat részéről 
anyagi kihatása nem lehet.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Értesül: Osztályok, Lak Község Önkormányzata 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 



 7 

Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy az ivóvízhálózatnál 2017. évre vonatkozóan 
a közműtulajdonost megillető bérleti- és használati díj tervezett összege bruttó 
254.000,- Ft. Az ÉRV Zrt. a víziközművek évenkénti bérleti- és használati díjának és 
annak terhére elszámolt felújítások különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt 
összegeket az önkormányzat alszámlájára át fogja utalni, melyet a közműtulajdonos a 
jogszabályban rögzítettek szerint elkülönítetten kezel, és azt kizárólag víziközmű-
fejlesztés finanszírozására használhat fel a következő években. Az alszámla megnyitása 
folyamatban van. A 2017. évi bérleti – és használati díj felhasználására megállapodást 
kell kötni az üzemeltetővel, mely megállapodás az előterjesztés és a határozat 
mellékletét képezi. 
 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – szavazatásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        27/2017.(VII.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az „ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló 
megállapodás jóváhagyásáról” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozza: 
 
 

1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a 2017. évi 
használati díj felhasználásáról szóló tájékoztatót és tudomásul 
veszi. 

 

2. Képviselő-testület a víziközművek felújításához kapcsolódó, és a 
2017. évi használati díj felhasználásáról szóló megállapodást a 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 
 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
      aláírására. 
 

 

Határidő: 2017.07.30., illetve a beruházások lezárásának napja 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Értesül: ÉRV Zrt., Osztályok 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az EFOP 1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal” című felhívásra pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző jelzi, hogy az 5. pontban az összeg helye ki van hagyva, 
ahová bruttó 150 millió forint kerülne be, amely a pályázat teljes költségvetése. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – szavazatásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy az 5. pontban 
bruttó 150 millió forint szerepeljen.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        28/2017.(VII.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az EFOP 1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek 
           felszámolása komplex programokkal” című felhívásra pályázat 
           benyújtásáról 
 

 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„EFOP 1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal” című felhívásra pályázat 
benyújtásáról” szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

 

1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a Polgármester pályázatot nyújtott be az EFOP 
1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal” című felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület kiköti, hogy a benyújtott pályázatban csak 

olyan költségek tervezhetőek, amelyek a projektben 
elszámolhatóak – beleértve a pályázatírást, illetve az előkészítési 
munkálatok költségét. 

 
3. A Képviselő-testület elrendeli nyertes pályázat esetén a 

Támogatási Szerződés testület elé terjesztését jóváhagyás 
céljából, annak polgármester általi aláírását megelőzően. 

 
4. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésére fedezetet nem 

biztosít, és elrendeli a Polgármester részére az Önkormányzat 
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beszerzési szabályzatban, kötelezettségvállalási és pénzkezelési 
valamint egyéb belső szabályzataiban foglaltak betartását. 

 
5. A Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését bruttó 150 

millió Ft összegben jóváhagyja.  
 

6. A Képviselő-testület elrendeli a Központi Statisztikai Hivatal 
adatszolgáltatás ellenértékét, azaz 50.000,- Ft + 27% áfa 
(13.500,- Ft), összességében 63.500,- Ft kifizetését a KSH Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01456363-00000000 számú 
számlájára. 

 
Határidő: azonnal, illetve a felhívás 4.3 pontjában megjelölt időpont 
Felelős: Jegyző, Polgármester 
Értesül: Osztályok, Polgármester, pályázatíró 
 
 
 

5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        29/2017.(VII.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a 
nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést, és az alábbi döntést hozza: 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést megtárgyalta és azt e l f o g a d j a. 

 
Határidő: azonnal 

           Felelős: Polgármester 
           Értesül: Osztályok 
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Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el - 
megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
      aljegyző                  polgármester 
 
 
 


