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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. augusztus 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. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi 
      működéséről 
 
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 
3. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
      támogatását célzó pályázat benyújtásáról 

 
 
 
 

 
S z a k á c s i, 2017. augusztus 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. augusztus 

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 
           
Igazolatlanul távol: Gáspár Krisztián képviselő 
       Indre Karolina 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 
3 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi működéséről 
          Előadó: polgármester 

 
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

          Előadó: polgármester 
 

3.   Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról 

          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: 
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1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi működéséről 
     Előadó: polgármester 

 
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

Előadó: polgármester 
 

3.   Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról 

          Előadó: polgármester 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi működéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. 
törvény 92/B. §-a kötelezővé teszi, hogy a fenntartó évente egy alkalommal ellenőrizze 
és tájékoztassa a Képviselő-testületet a falugondnoki szolgálatnak a működéséről. 
Ennek megfelelően elkészült a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi működéséről 
szóló beszámoló. A falugondnoki feladatokat korábban Lamos Béla és Guba Attila látta 
el, jelenleg Ganyi Norbert. A beszámoló tartalmazza azokat a dokumentumokat, ami 
alapján a falugondnoki szolgálat végzi a tevékenységét, majd pedig értékelést ad azokra 
a szempontokra, amit a falugondnoki szolgálatnak el kell látni. 2015. évben 29.197 km-t 
futott a falugondnoki gépjármű, 2016 évben pedig 25.549 km-t. A beszámoló 
tartalmazza a működtetési kiadásokat is, a személyi és dologi kiadás 2015. évben 
2.607.000,- Ft volt, 2016. évben 3.179.000,- Ft. A beszámolóban az is szerepel, hogy a 
belső ellenőri jelentés Guba Attila időszakában számos szabálytalanságot tárt fel, 
visszaélést állapított meg a falugondnoki gépjármű üzemeltetése során, amiből a 
településnek kára származott. Edelény Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a BTk.  
372. §-ába ütköző sikkasztás és 373. §-ába ütköző csalás, valamint egyéb 
bűncselekmények gyanúja miatt eljárást kezdeményezett a falugondnok ellen. Ennek az 
lett az eredménye, hogy az Edelényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya megszűntette 
a nyomozást azzal, hogy nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése és az eljárás 
folytatásától eredmény nem várható. A beszámolóban szerepel az is, hogy a Magyar 
Államkincstár ellenőrzést végzett, mely vizsgálat két pontban megállapította, hogy a 
falugondnoki szolgálat által üzemeltetett gépjárműre vonatkozó menetlevelek alapján 
nem állapítható meg, hogy melyik gépjárműre vonatkozik, nem került feltüntetésre a 
gépjármű forgalmi rendszáma. A személygépkocsi menetlevelek hiányosan kerültek 
kitöltésre, több esetben szabálytalan javítást tartalmaznak. A másik megállapítás, hogy 
a rendelet nem lett betartva, mely szerint a falugondnokot be kell iskoláztatni a 
munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki képzésre.  



 4 

Mindezekre tekintettel kimondta, hogy Szakácsi Község Önkormányzata 2015. évre 
vonatkozóan a 2.291.667 Ft állami támogatást jogosulatlanul vette igénybe, melynek 
visszafizetésére kötelezte az Önkormányzatot. Érkezett a lakosság részéről olyan 
észrevétel, elsősorban olyanoktól, akik nem mozgáskorlátozottak, hogy nem viszik el 
őket a gépjárművel mindenhová, illetőleg problémát jelentett az elmúlt időszakban az, 
hogy a menetokmányokat nem adták le időben. Erre a jövőben nagy hangsúlyt kell 
fordítani. 
 
Oláh Lajos polgármester szükségesnek tartotta megemlíteni, hogy vannak olyan 
lakosok, akik olyan dolgot kérnek a falugondnoki szolgálattól, hogy magáncéllal 
fuvarozzák őket, mint pl. újszülött hazaszállítása. Nem tudja, hogy volna-e arra 
lehetőség, ha ilyen szolgáltatást kérnek, hogy térítés ellenében szállítást vállalhassanak, 
melynek díját csekken fizetnék be. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A falugondnoki szolgálat SzMSz-ében benne van, hogy 
magáncélra a falugondnoki gépjármű igénybe vehető költségtérítéssel, a polgármester 
előzetes engedélye alapján. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – 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 az alábbiak szerint: 

 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                        30/2017.(VIII.31.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi 
működéséről 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi 
működéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 

1 .  Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Falugondnoki Szolgálat 2015. és 2016. 
évi működéséről szóló beszámolót a  ha t á rozat  
me l l ék l e t ekén t  e l f ogad j a .  

 
2. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § 
szerint a fenntartó által lefolytatott (éves) 
ellenőrzést és a szakmai értékelést e l fogad ja .   
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3. Képviselő-testület megköszöni a falugondnoknak a 
2015. és 2016. évben végzett munkáját. 

 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 

A 30/2017. (VIII.31.) határozat melléklete 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

a falugondnoki szolgálat 2015. és 2016. évi működéséről 
 
 

A falugondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatás a szolgáltatói nyilvántartásba 
történt jogerős bejegyzéshez (működési tevékenységhez) kötött tevékenység. 

 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szakácsi Község 
Önkormányzata által nyújtott falugondnoki szolgáltatást 2014. június 20. napján a 
BOC/01/2021-3/2014. számú határozatával határozatlan időre nyilvántartásba vette, 
egyben a 2013. március 21. napján BOC/01/1126-3/2013. számon kiadott működési 
engedély hatályon kívül helyezését mondta ki. 

 
A szolgáltatói nyilvántartásba történt jogerős bejegyzést követően a legutóbbi 
módosításra 2015. május 14-én került sor a BOC/01/1273-5/2015. számú 
határozatban, mert a szolgáltatáshoz használt gépjármű adataiban következett be 
változás. 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2013.(VIII.14.) 
önkormányzati rendeletében meghatározza a falugondnoki szolgálat feladatait.  
Az említett rendeletet a Képviselő-testület – az 5/2016.(V.31.) önkormányzati 
rendeletével – hatályon kívül helyezte, és a szolgálat feladatait ismételten 
meghatározta. 

 
A falugondnoki szolgálat jelenleg az alábbi önkormányzati döntések alapján végzi 
tevékenységét: 

 
- Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.31.) 

önkormányzati rendelete, 
- 9/2016.(V.31.) önkormányzati határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásáról, 
- a határozat 1. számú melléklete a Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról, 
- a határozat 1. számú függeléke a Falugondnoki Szolgálat gépjármű 

üzemeltetési szabályzatáról (Polgármester - Jegyző együttes rendelkezés), 
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- 10/2016.(V.31.) önkormányzati határozat a Falugondnok helyettesítéséről 
szóló megállapodás elfogadásáról, 

- a határozat 1. számú melléklete az Együttműködési megállapodásról, 
- 11/2016.(V.31.) önkormányzati határozat a szakmai program jóváhagyásáról, 

a munkaruha-juttatás szabályozásáról és a továbbképzési terv jóváhagyásáról, 
- a határozat 1. számú melléklete a Falugondnoki Szolgálat szakmai 

programjáról, 
- a határozat 2. számú melléklete a Továbbképzési tervről, 
- a határozat 3. számú melléklete a Munkaruha-juttatás szabályozásáról, 
- a Pénzkezelésről szóló 1/2016. számú (Polgármester-jegyző) együttes 

rendelkezés 
 
Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 60. §-a alapján a 11/2013.(VIII.14.), majd az 
5/2016.(V.31.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 
meghatározta a falugondnoki szolgálat feladatát. 

 
A rendeletalkotás célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között a 
település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse, a 
rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy a település 
lakosságát érintő falugondnoki információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. 

 
       (1) A Szolgálat tevékenysége során 

 a) közvetlen, személyes (alap- és kiegészítő jellegű), illetve 
 b) önkormányzati feladatok ellátását segítő, közvetett 

szolgáltatásokat nyújt. 
 

       (2) A közvetlen személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak 
minősül 

 a) a közreműködés 
  aa) az étkeztetésben,  
  ab) a házi segítségnyújtásban,  
  ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 
 
 b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítsa, így 
  ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,  
  bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 

                   bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz 
való hozzájutás támogatása, 
 

       (3) A közvetlen személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak 
minősülnek a lakossági szolgáltatások, így 

          a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek 
szervezése, támogatása, 

          b) egyéni hivatalos ügyek intézése, 
          c) lakossági igények továbbítása, 
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          d) a közreműködés egyéb lakossági vagy alapszolgáltatás 
nyújtásában. 

 
       (4) Az önkormányzati feladatok ellátást segítő, közvetett 

szolgáltatásnak minősül 
          a) az ételszállítás,  
          b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság számára, 
          c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők 

ellátása. 
 
 

Fentiek alapján a falugondnok feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 
 

A jármű használatával kapcsolatos feladatok: 
- alkalmankénti ebédszállítás, 
- rászoruló lakosok szakrendelésre, illetve kórházba szállítása, 
- lakossági, önkormányzati ügyintézés és egyéb megbízások elvégzése 

 
Óvodával kapcsolatos feladatok: 

- szállítási feladatok elvégzése az óvoda részére, egyéb gyermekszállítás 
 

Egyéb feladatok: 
- segítséget nyújt a rendezvények szervezésében, 
- az önkormányzat és a társadalmi szervezetek által szervezett közös 

megemlékezéseken részt vesz és a lakosság részéről felmerülő szállítási 
feladatokat is ellátja, 

- minden rendezvényen, eseményen közérdekű információt biztosít a résztvevők 
és a lakosok számára 

 
A falugondnoki feladatokat korábban Lamos Béla és Guba Attila, jelenleg Ganyi 
Norbert látja el. A falugondnok képesítésének megszervezése folyamatban van, 
feladatai a munkaköri leírásban meghatározásra kerültek. 
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester 
iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében – amennyiben rangsorolni kell – 
a polgármester dönt. 

 
A falugondnoki szolgáltatás alanyi jogon volt biztosítva. 

 
A falugondnok a munkáltatói jogkör gyakorlójával, a polgármesterrel alkalmanként 
előre megbeszélt időpontban munkamegbeszélést tart, valamint az időközben 
felmerült lakossági kéréseket személyesen, vagy telefonon intézik, beszélik meg. 
Ilyenkor a közfoglalkoztatottak részére kiadott éppen aktuális munkákat is egyeztetik, 
amit a falugondnok minden reggel továbbít a közfoglalkoztatottak felé. 

 
A falugondnok étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat legfeljebb alkalomszerűen lát el, 
mert ezt egy szolgáltató végzi. 
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Természetesen érkeznek elégedetlen visszajelzések, olyan a szolgáltatásra nem 
rászoruló, mozgásukban nem korlátozott személyektől, akik a menetrend szerinti 
buszjáratok helyett a falugondnoki autót szeretnék igénybe venni. 

 
A falugondnokot távolléte esetén a Lak Község falugondnoka helyettesíti, azonban a 
helyettesítés a beszámolási időszakban ténylegesen nem valósult meg. 
 
A szállítási feladatokat ellátó segítő eszköz a falugondnoki jármű, melynek átlagos 
havi futásteljesítménye 2380 km, amiről minden hónap első munkanapjaiban 
üzemanyag elszámolást készít, melynek része, hogy minden megkezdett hónapot tele 
tankolt járművel kell indítani. 

 
2015. évben a falugondnoki jármű által futott km: 29.197 km. 

 
2016. évben a falugondnoki jármű által futott km: 25.549 km. 

 
A 2014. évben beszerzett, a feladatellátást biztosító Volkswagen típusú új gépjármű 
eddig jól, problémamentesen működött, az előírt, szükséges műszaki állapot 
felülvizsgálatára, karbantartására évente rendszeresen sor került, így biztonságos 
szolgáltatást tudunk nyújtani a lakosok részére. 
 

 
A falugondnoki szolgálat működtetésének kiadásai: 

 
          2015. év            2016. év 

        személyi jellegű kiadások           1.542.000 Ft           1.856.000 Ft 
       dologi jellegű kiadások           1.065.000 Ft           1.322.000 Ft 

összesen          2.607.000 Ft           3.179.000 Ft 
 
 

A belső ellenőr jelentése alapján 2016. február 10. napján az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény (továbbiakban: Btk.) 372. §-ába ütköző sikkasztás és 373. §-ába ütköző 
csalás, valamint egyéb bűncselekmények gyanúja miatt eljárást kezdeményezett 
Guba Attila falugondnok ellen. 

 
A belső ellenőri jelentés számos hiányosságot, visszaélést állapított meg a 
falugondnoki gépjármű üzemeltetése során, amiből a településnek kára származott. 
Az Edelényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a 05020/67/2016.bü. szám alatt a 
nyomozást megszüntette azzal, hogy a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg 
a bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától eredmény nem várható. 

 
A Magyar Államkincstár részéről 2015. évre vonatkozóan ellenőrzésre került sor, mely 
a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatás 
felhasználásának jogszerűségét vizsgálta. 
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A vizsgálat megállapította, hogy: 
 

1. A falugondnoki szolgálat által üzemeltetett gépjárműre vonatkozó 
menetlevelek alapján nem állapítható meg, hogy melyik gépjárműre 
vonatkozik, nem került feltüntetésre a gépjármű forgalmi rendszáma. A 
személygépkocsi menetlevelek hiányosan kerültek kitöltésre, több esetben 
szabálytalan javítást tartalmaznak. 

 
2. A falugondnok 2015. február 9. napjától foglalkoztatott, de a munkáltató 

elmulasztotta az 1/2000 (I.7.) SzCsM. rendelet 39. § (5) bekezdésének 
megtartását, mely szerint falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan 
személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a 
munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu– és 
tanyagondnoki képzésre. 

 
 

2016. december 22. napján Oláh Lajos polgármester, 2017. február 25. napján Dr. 
Vártás József jegyző és Oláh Lajos polgármester a Magyar Államkincstár B.-A.-Z. 
Megyei Igazgatóságához írt levelében kifejtette, hogy jogosulatlan és céltól eltérő 
támogatás felhasználására nem került sor. 

 
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztálya a KINCSTK/9939-2/2017. számú 
határozatában az első fokú Igazgatóság határozatát helyben hagyta és 
megállapította, hogy Szakácsi Község Önkormányzata 2015. évre vonatkozóan 
mindösszesen 2.291.667 Ft állami támogatást jogosulatlanul vett igénybe, melynek 
visszafizetésére kötelezte az Önkormányzatot. 

 
A falugondnoki szolgálat a lakosság és az önkormányzat igényeinek kielégítése 
érdekében tevékenykedett 2015. és 2016. évben is. 
Mindazokat a célkitűzéseket, amit az Önkormányzat a létrehozásakor megvalósítani 
kívánt meg tudja oldani, bár a működés szabályszerűségén vannak tennivalók. 

 
 
 

Szakácsi, 2017. augusztus 28. 
          Oláh Lajos 
                        polgármester 
 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény előírja a települési önkormányzatok számára. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata megtörtént, elkészült ennek intézkedési 
terve, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – 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 az alábbiak szerint: 

 
 

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

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
76/2015.(XI.19.) határozattal jóváhagyott Szakácsi Község 
Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját 
felülvizsgálta, és a módosított „Intézkedési Terv”-et a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 
Értesül:  SzGyF, intézmények, osztályok 
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                                                                                                                                                                                 Melléklet a 31/2017.(VIII.31.) határozathoz 
 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 A B C D E F G H I J K 

Intézke- 
dés 

sorszám
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumo
kkal 

Az 
intézkedés 
tartalma 

Az 
intézke-

dés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredménye-

inek 
fenntartha-

tósága 

Az intézkedés 
megvalósulá-

sának jelenlegi 
állása 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  
1. Felnőttképzési 

program 
 Csökkenteni 

kell a 8 
általános 
iskolai 

végzettséggel 
nem 

rendelkezők 
arányát a 

településen 

 Felnőttkép
zési 

program 
megszerve

zése 

Polgár-
mester 

2018.12.31. Általános 
iskolai 

bizonyítványt 
szerzettek 

száma. 
 

Pályázati forrás, 
humánerő-forrás 

Folyamatosan 
fenntartandó 

Nem sikerült 
megvalósítani. 
Közfoglalkoztat
áshoz 
kapcsolódó 
képzés 
elindításához 
legalább 15 fő 
jelentkezésére 
van szükség. 

1. Közfoglalkoztat
ás szervezése 

Magas az alacsony 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

Közfoglalkoz-
tatás 

rendszerének 
fenntartása. 
A foglalkoz-

tatás biztosítá-
sa. Munkanél-
küliek számá-
nak csökken-

tése. 

 Legalább 
évente két 
6 vagy 8 

órás 
foglalkozt

atási 
program. 

Polgár-
mester 

2018.12.31. A 
közfoglalkozta
tásba bevont 
személyek 

száma. 

Pályázati forrás, 
humánerő-forrás 

Folyamatosan 
fenntartandó 

2017. évben 
48 fő került 

foglalkoztatás-
ra. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  
1. Adatgyűjtés 0–

7 éves korúak 
speciális ellátási 

igényeire 
vonatkozóan 

Hiányoznak a 0–7 
éves korúak 

speciális ellátási 
igényeire vonatkozó 

adatok 

0–7 éves 
korúak 

speciális 
ellátási 

igényeire 
vonatkozó 

 Adatgyűj-
tés 

Polgár-
mester 

2018.12.31. Adatbázis 
megléte. 

Humánerőforrás. Folyamatosan 
fenntartandó 

A Pedagógiai 
Szakszolgálat-
tal a kapcsolat-
felvételre sor 

került, 
rendelkezésük-
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adatok 
összegyűjtése 
a szükséges 

beavatkozások 
megtervezéséh

ez. 

re álló 
adatokat, 

szükség szerint 
megosztják az 
önkormány-

zattal 

2. Együttműködés 
javítása a 
kötelező 
felvételt 
biztosító 
általános 
iskolával. 

A Laki Körzeti 
Általános Iskolától 

nem sikerült 
adatokat beszerezni 
az esélyegyenlőségi 

program 
elkészítéséhez. 

Együttműkö-
dés javítása a 

kötelező 
felvételt 
biztosító 
általános 
iskolával. 

 Személyes 
találkozók 
szerve-
zése, 

részvétel 
az iskolai 
rendezvé-
nyeken. 

Polgár-
mester 

2018.12.31. Javul a 
kommuni-

káció. 

Humánerőforrás Folyamatosan 
fenntartandó 

A Laki Körzeti 
Általános 

Iskolával sor 
került a 

kapcsolat-
felvétére, 

rendelkezésük-
re álló 

adatokat, 
szükség szerint 
megosztják az 
önkormány-

zattal 

III. A nők esélyegyenlősége  
1. Nők 

foglalkoztatásá
nak növelése 

Nők alacsony 
részvételi aránya a 

foglalkoztatási 
programokban 

Növelni a nők 
foglalkoztatásá
t a településen. 

IVS Speciáli-
san nők 
számara 

szervezett 
foglalkozt

atási 
progra-

mok 
beindítá-

sa. 

Polgár-
mester 

2018.12.31. Megvalósult 
programok 

száma, 
foglalkoztatott 

nők száma. 

Önkormányzat 
költségvetése, 

pályázati forrás, 
humánerőforrás. 

Pályázat 
megvalósításá

nak 
időtartama 

alatt. 

Közfoglalkozta-
tásban az 

önkormányzat 
19 nőt tud 
jelenleg 

foglalkoztatni. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  
1. Időskorúak 

nappali 
ellátásának 
fejlesztése 

Időskorúak részére 
nem biztosított az 

ellátás. 

Minél több 
nappali ellátást 

igénylő 
időskorú 
számára 

biztosítani az 
ellátást. 
Magány 

felszámolása, 
az idősek 

életminőségén

 Időskorú-
ak nappali 
ellátásá-

nak 
bővítése. 

Polgár-
mester, 
szociális 
intéz-
mény 

vezetője, 
civil 

szerveze-
tek 

2018.12.31. Nappali 
ellátásban 
résztvevő 
nyugdíjasok 
számának 
növekedése. 
 

Pályázati forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Pályázat 
megvalósításá
nak 
időtartama 
alatt. 

Nem volt 
pályázati 

forrás, nem 
sikerült 

megvalósítani. 
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ek javítása. 

2. Nemzedékek 
közötti 

kapcsolat 
erősítése 

Generációs 
programok 
szervezése 

Magány 
felszámolása, 

az idősek 
életminőségén

ek javítása, 
korosztályok 
párbeszéde. 

 Olyan 
progra-
mok, 

esemé-
nyek 

szervezé-
se, 

amelyen 
az idősebb 

és a 
fiatalabb 

korosztály
ok együtt, 
egymással 

tevéke-
nyen 

együttmű-
ködve 

vesznek 
részt. 

Polgár-
mester, 

civil 
szerveze-

tek 

2018.12.31. A programok 
és résztvevők 
száma. 
 

Pályázati 
források, 
intézményi 
források, 
humánerőforrás, 
közösségi 
szolidaritás 

Folyamatosan Az 
önkormányzat 
minden évben 

szervez 
közösségi 

napot, családi 
programokat, 

amelyen 
lehetőség 
nyílik a 

generációk 
találkozására. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  
1. Fogyatékosságg

al élők 
létszámának 
felmérése 

Fogyatékossággal 
élő emberek 

nyilvántartásának 
hiánya. 

Felderíteni a 
településen lakó, 
fogyatékossággal 
élők létszámát. 
Fogyatékosság 

típusainak 
felderítése, a 

fogyatékossággal 
élők számára 

előnyös 
intézkedések 

megtervezéséh
ez. 

 Adatbázis 
kialakítása 

Polgár-
mester 

2018.12.31. Meglévő 
adatbázis. 

Humánerőforrás. Folyamatosan Humánerőfor-
rás hiánya 
miatt eddig 

nem sikerült az 
adatbázist 
létrehozni. 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatását 
célzó pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy pályázatot írtak ki a kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására, melyre kérelmet 
nyújthatnak be a 2016. január 1. napján fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő 
alatti és a 12.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó 
települési önkormányzatok.  
 
Tehát pályázhatnak 

a) belterületi út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadék-elvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,  
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére, illetve felújítására, temető-

közlekedési utak építésére, felújítására,  
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és 

szükség esetén megvásárlására, amely 
da)  igazgatási tevékenységet,  
db)  óvodai nevelést 
dc)  kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi, vagy gyermekvédelmi feladatellátást 
szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni, 

e) településrendezési tervek készítésére. 
 

A 2016. január 1. lakosságszám adata alapján Szakácsi 750.000 Ft-ra pályázhat. A 
támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, amely vissza 
nem térítendő költségvetési támogatás formájában nyújtandó. 
Polgármester úr tájékoztatása alapján elsősorban a köztemetőben lévő ravatalozó 
felújítására, illetve az ehhez kapcsolódó utak, lépcsők felújítására szeretnék 
felhasználni a támogatást. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem hangzott el – 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 az alábbiak szerint: 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     32/2017.(VIII.31.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról 
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Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozza: 

1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be a 
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatását célzó felhívásra. 

2. Képviselő-testület a megpályázni kívánt összeget 750.000,- Ft (azaz: 
hétszázötvenezer forint) összegben állapítja meg. 

3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít, a 
támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 
előkészítésére, tartalmának teljes körű meghatározására és 
benyújtására, továbbá támogatott kérelem esetén a pályázat teljes 
körű megvalósítására és a megvalósításhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásokra. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 

Napirend után Oláh Lajos polgármester arról szólt, hogy Szakácsiban sok a 
beoltatlan, chipezettlen kutya, ezért tenni kellene valamit ebben az ügyben, ennek 
elmulasztását pedig valamilyen módon szankcionálni. 

Ambrusics Tibor aljegyző: Berezsnyák doktorral történt előzetes megbeszélés 
alapján ki lesz jelölve egy nap, amikor ezen kötelezettségüknek a lakosok eleget 
tehetnek, mindenkit névre szólóan, tértivevénnyel ki fognak értesíteni. A kutyák 
beoltását akkor kellene megejteni, amikor a közfoglalkoztatottak fizetést kapnak. A 
jogszabály alapján a veszettség elleni oltást a kutya akkor kaphatja meg, ha be van 
chipezve. Azt tudni kell, hogy az oltás és a chipezés kutyánként 8 ezer forint. 
Szakácsiban van olyan háztartás, ahol 4-5 kutya van, ezért ezt nehéz lesz 
végrehajtani. Ettől függetlenül megpróbálnak ebben a dologban lépni, a 2012. évi 
szabálysértési törvény alapján szabálysértési eljárást lehet kezdeményezni. 
 
Molnár Andrásné képviselő kérdezi, hogy mi van abban az esetben, ha valaki nem 
vállalja fel, hogy a kutya az övé. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Abban az esetbe kóbor ebnek számít, ami azzal jár, hogy 
megállapodást kötne a Borsodi Közszolgáltató Kft.-vel a befogásra, és két hétig tartja 
az ebtelepen, majd elaltatja, ha gazdát nem találnak. Ez is pénz kérdése, mert be kell 
oltani és két hétig tartani kell. 
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Oláh Lajos polgármester szerinte ezt Edelényben meg lehet oldani, de Szakácsiban 
nem, és véleménye szerint azt kellene tenni, hogy négyszer-ötször lefényképezni, 
hogy a kutya melyik házba megy be. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az, hogy egy kóbor kutya bemegy egy másik udvarba, 
attól még nem azé a kutya, ahová bement. Sajnos az is probléma, hogy nincsenek 
kerítések, így a kutyák akárhová be tudnak menni. Azt el tudná képzelni, hogy a 
rászorultaknak természetbeni juttatásként a kerítés elkészítéséhez deszkát vagy 
dróthálót adnának, hogy ne kószálhassanak a kutyák szabadon. A kerítéseket pedig a 
közmunkások bevonásával meg lehetne csináltatni. Ha a kerítés probléma 
megoldódna, akkor a kutya-tulajdonos felelőssége is könnyebben megállapítható 
lenne. 
Meglátják majd, hogy mit tudnak tenni, fel is lehet jelenteni az illetőt, és a 
szabálysértési hatóság elbírálja. 
 
Oláh Lajos polgármester jó ötletnek tartja a kerítésépítést, annak mikéntjét, mert 
eddig hiába köteleztek arra, hogy építsék meg, nem tették. Hogy kik érintettek 
ebben, tudják, a testület tagjaival közösen össze fogják írni, és így nem pénzjuttatás 
lesz, hanem természetbeni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző ebben az esetben felhívná a figyelmet arra, hogy nem az 
ingatlan tulajdonosának kell odaadni a kerítéshez szánt anyagot, hanem úgy kell 
megoldani, hogy a közmunkások azonnal építsék be. 
 
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 
 
 


