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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. október 19. 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. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról   

 
3. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú 
      Társulásában végzett munkájáról  
 

 
 

 
 

 
S z a k á c s i, 2017. október 19. 
 
 
 
 
 
 
        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. október 19. 

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 
  Barkai Mária főtanácsos 
 
         
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. Szakácsi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról   

 
Javasolja napirendre felvenni a „Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulásában végzett munkájáról” szóló előterjesztést.  

 
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 a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait a módosítással együtt - 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 
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2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról   

  Előadó: polgármester 
 

3. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában 
végzett munkájáról  
Előadó: polgármester 

 
 
 
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 a napirendet vitára bocsátja. 
 
Barkai Mária főtanácsos elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítása 
következők miatt szükséges: 
A képviselő-testület az EFOP 1.6.2-16 és EFOP 2.4.1 pályázathoz szükséges 
adatszolgáltatásra 64 eFt-ot szavazott meg, melyre a tartalék ad fedezetet. 
Megemelték a 8 eFt összegű rendkívüli kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
átvételével az ellátottak juttatásainak előirányzatát. Az önkormányzat 376 eFt-ot 
kapott a lakossági víz- és szennyvíztámogatásra, mellyel a kiadási oldal „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát növelték meg. A 
pénzösszeg a szolgáltató részére átadásra került. A helyi önkormányzatok 
működésének általános támogatása előirányzaton 1.000 eFt bevétel várható a 
településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatására, mely összeggel a 
személyi juttatás, járulék és dologi előirányzatokat módosították. A falugondnoki 
szolgálat működésének 2015. évi szakmai ellenőrzése, valamint a 2015. évi egyéb 
jövedelem pótló juttatások elszámolása miatti visszafizetendő állami támogatás és 
annak kamatai 2.719 eFt, mely fedezete miatt megemelték a működési célra átvett 
pénzeszközök előirányzatát. A működési bevételekből származó bevételek 
előirányzatát 380 eFt-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát pedig 1.486 eFt-tal 
emelték meg, így ezzel az összeggel csökkentésre került a működési célra átvett 
pénzeszközök előirányzata. 
 
Oláh Lajos polgármester megkérdezi, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatást 
megkapta-e az önkormányzat. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Megkapták a rendkívüli támogatást, 4,6 millió forint volt 
igényelve, és amikor készült a költségvetés módosítása még nem volt eredmény. Az 
önkormányzat 1 millió 336 ezer forintot kapott.  
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Az igénylésükben benne volt a 2.719 eFt, ami a visszafizetésnek az összege, továbbá 
a közös hivatalnak fizetendő fenntartási hozzájárulás, és a belső ellenőri 
hozzájárulás. Semmit nem kaptak a szociálisra, tehát a falugondnoki visszafizetésre 
és a bér visszafizetésére, egyedül a közös hivatal fenntartására kaptak, de itt sem 
kapták meg a teljes megigényelt összeget. 
 
Oláh Lajos polgármester: A következő igényléskor be lehet-e tenni, ami most 
elmaradt. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Amit most igényeltek és nem kapták meg, arra ismételten 
nem lehet benyújtani. Lesz még egy lehetőség rendkívüli támogatást igényelni, amit 
kifejezetten csak rendkívülire lehet majd benyújtani. 
 
Oláh Lajos polgármester megjegyzi, hogy a rendelet-tervezetbe sok ilyen egyéb 
költség van. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Sok olyan költség van betervezve, amire nincs fedezet. 
Amire nincs fedezet, az az átvett pénzeszközök. Az önkormányzatnak 3 millió 404 
ezer forint hiánya van, és ugyanennyi kiadása, tehát erre nincs fedezete. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2.719 eFt-ra még 138 eFt késedelmi kamatot kellett 
utalniuk, hogy ne kelljen inkasszálni és hogy ne legyen probléma a pályázatokkal. 
Tehát ez még megemeli a 3.404 eFt-ot. Ami még a költségvetésben nincs benne, az 
a szociális tűzifa. Pályázaton 88 m3-t nyertek, de ennek megtárgyalása nem ennek a 
napirendnek a témája. 
 
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: 
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017.(X.19.) 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: 
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”(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

a) 92.564 eFt költségvetési bevétellel 
b) 103.807 eFt költségvetési kiadással 
c) 822 eFt finanszírozási kiadással 
d) 12.065 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  

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 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Község Ideiglenes Kirendeltségének 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. október 19. napján. 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Barkai Mária főtanácsos tájékoztatásul elmondja, hogy a bevételek tervezett 
előirányzata 55%-on, ezen belül a költségvetési bevételek 49%-on teljesültek. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 
Állami támogatások a mindenkori költségvetési törvényben meghatározottak alapján 
ellátott feladataik után illetik meg az önkormányzatokat. Támogatások nagy része 
kötött, csak meghatározott feladatokra használható fel. Folyósításuk a Magyar 
Államkincstáron keresztül, meghatározott ütemezés alapján történik. 2017  I. 
félévben a módosított előirányzat 48%-án teljesült. Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülről soron a közfoglalkoztatási programokhoz 
kapcsolódóan leutalt támogatási előlegek, illetve támogatások jelentkeznek.  
Közhatalmi bevételek 86%-on teljesültek. Iparűzési adóból mindössze 197 eFt folyt 
be 2017. I. félévben, gépjármű adóból 10 eFt bevétele származott az 
Önkormányzatnak, míg egyéb közhatalmi bevételeken 41 eFt realizálódott. 
Működési bevételek: Készletértékesítés ellenértékén 18 eFt bevétel szerepel. Ez a 
bevétel a 2017. évben közfoglalkoztatás keretében megtermelt mezőgazdasági 
termékek értékesítéséből származik. Szolgáltatások ellenértéke 100 eFt, mely 
földterületek bérbeadásából folyt be. Finanszírozási bevételek: A zárszámadás során 
jóváhagyott működési és felhalmozási célú pénzmaradványok szerepelnek ezen a 
tételen, melyek elsősorban közfoglalkoztatás lebonyolításával kapcsolatban leutalt 
előlegekből adódnak. 
 
Oláh Lajos polgármester: A szolgáltatások ellenértéke, - ha jól értette – 100 eFt, 
amely földterületek bérbeadásából származik. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Ez félévre vonatkozik, tehát  június 30-ai állapot. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző szerint ezt ketté kell választani, ugyanis bérleti díj fizetési 
kötelezettség akkor keletkezik, illetve akkor nyílik meg, amikor a kivitelezők 
megkapják a kivitelezési engedélyt, addig pedig egyszeri 100 eFt-ot fizetnek, de 
miután megkapták a kivitelezési engedélyt, ki is lett számlázva a 250 ezer forint, 
illetőleg ezen túlmenően ebben lesz majd olyan, ami nem szerepel, az az átjátszó 
toronynak a bérleti díja, a földterületnek a szolgalmi joga. Ez még nincs benne, mert 
ez féléves adat. 
 
Barkai Mária főtanácsos a tájékoztatást folytatja a költségvetési kiadásokkal, 
amelynél a személyi jellegű kiadások teljesítése 43%-on áll. Legjelentősebb összeg 
ezen a tételen belül a közfoglalkoztatottakat megillető bérek. Itt szerepel továbbá a 
polgármester és képviselők tiszteletdíja, a falugondnok illetményének kifizetése.  
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A teljesítés az időarányosnak megfelelő százaléktól kevesebb, ez abból adódik, hogy 
nincsenek folyamatosan 100%-ban feltöltve a közfoglalkoztatási programokban 
foglalkoztatható létszámkeretek. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó teljesítése 42%-on áll. Dologi kiadások 28%-on, az időarányostól 
jóval kisebb összegben teljesültek. Ez abból adódik, hogy a közfoglalkoztatási 
programokhoz kapcsolódó dologi kiadások jelentős része a második félévben kerül 
beszerzésre. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. I. félévben 35%-on teljesültek. 
Ellátottak pénzbeli juttatására fordítható összeget szeptember 30.-ai teljesítési 
időponttal felül kell vizsgálni. 2017. évben Szakácsi Község Önkormányzata 
„települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása címén” 5.222 eFt 
összegű támogatásban részesült, mely települési támogatásokra; egyes 
támogatással, illetve saját bevétellel le nem fedett közfoglalkoztatás 
megvalósításaival kapcsolatban felmerült kiadásaira; valamint a falugondnoki 
szolgálat állami normatívával le nem fedett részére használható fel. Várható 
többletkiadások felmérését követően a szabad előirányzatot települési támogatásra 
fel kell használni. Ellenkező esetben az állami támogatás felhasználásra nem kerülő 
részét vissza kell fizetni. 
A mezőgazdasági közfoglalkoztatási munka mintaprogram keretében a Képviselő-
testület közel 500 eFt-os önrészt vállalt. Saját bevételei nem lévén a fedezet az 
önkormányzatok szociális jellegű támogatásából biztosítható. Felhalmozási 
költségvetési kiadások a módosított előirányzat 56%-án teljesült. 
Beruházások, felújítások részletezését a 8-as számú és 9-es számú mellékletek 
tartalmazzák. Ezek elsősorban a közfoglalkoztatási programok keretében létrehozott 
tároló létesítésével, valamint a hozzátartozó eszközök beszerzésével kapcsolatos 
kiadásokat tartalmazza.  
 
Oláh Lajos polgármester felvetette, hogy a Képviselő-testület tagjai tiszteletdíjának 
kifizetése régóta nem megoldott, tudják, hogy nincs rá keret. 
 
Barkai Mária főtanácsos. Az előbb is elmondta, hogy 3.404 eFt ráfizetésen állnak, 
és most hozzájön kb.130 valahány ezer forint kamatmegfizetés. El kell dönteni, hogy 
mikre nem fognak fizetni, amellett, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatással 
sem segítettek sokat. Próbálják a kötelező elemeket kifizetni, a kötelező számlákat. 
Az inkasszóval rendkívül megcsappant a pénzkészlet, nagyon sok mindenre nincs 
fedezet. Itt említené meg a szociális tűzifa támogatást, amelyhez önerőt kell 
biztosítani, amelynek a fedezete ott kellene, hogy legyen az általános szociális 
támogatás sorában. 
 
Oláh Lajos polgármester: Ha jól emlékszik, 2015-ben vonták vissza a 
tiszteletdíjaknak a kifizetését. Azóta a képviselők ezt a díjat nem kapják. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy ennek két oka volt, az egyik a 
menetokmányok össze-vissza vezetése, amellyel kapcsolatban nagyon sokszor 
leírták, hogy így nem lehet csinálni, és amiért Guba Attila ellen feljelentést tettek, 
amit később megszüntettek. Volt egy olyan dolog, amikor az előző falugondnok 
elment, aki nem lett beiskoláztatva, egyrészt nem is vállalta, beíratni viszont akkor 
lehet, ha elmegy a tanfolyamra. Ha ez nem is lett volna, csak az, hogy a 
menetlevelek nem jól voltak vezetve, akkor is vissza kellett volna fizetni.  
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A hivatal mindent megtett annak érdekében minisztériumi szinten is, hogy 
Szakácsinál maradjon a pénz, de sajnos eredménytelen maradt. Ezért kell 
visszafizetni, és ezért mondja most is azt, hogy a Kincstár kétévente ellenőrzi a 
megelőző évet, most is fognak ellenőrizni, de a menetlevelek most sincsenek 
rendben. Polgármester Úr ezt tudja, átvette az erre vonatkozó levelet, amit 
megküldtek ezzel kapcsolatban. Ezt a dolgot rendbe kellene tenni. 
 
Oláh Lajos polgármester: A falugondnok rendbe tette tudomása szerint. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Semmi nem lett rendbe téve, és úgy látja, hogy megint 
elbeszélnek egymás mellett, ugyanis le lett adva a menetlevél, mely után ment egy 
levél, melyben leírják, hogy milyen szabálytalanságok vannak, és ezekre a 
szabálytalanságokra semmilyen intézkedés nem történt. 
 
Barkai Mária főtanácsos megjegyzi, hogy most is el vannak maradva a tankolást 
illetően két hónappal, amit kér mielőbb rendezni, lepapírozni. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel további 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, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     34/2017.(X.19.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves 

gazdálkodásáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta, és azt  t u d o m á s u l    
v e s z i. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Polgármester 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 
 
(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 – 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 
                     35/2017.(X.19.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség           

Többcélú Társulásában végzett munkájáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulásában 2017. évben végzett munkájáról, annak 
pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról 
szóló beszámolót, és azt   e l f o g a d j a . 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról 
tájékoztatást nem kér. 
 

                  Határidő:  azonnal 
         Felelős:    Polgármester 
 
 
Ambrusics Tibor aljegyző napirend után két témában tájékoztatja a képviselő-
testületet. Az egyik, hogy 88 m3, 19.050 Ft/m3 + 27% áfa áron kap tűzifát Szakácsi 
település. A Képviselő-testület korábbi döntésében, amikor csatlakozott a település a 
szociális tűzifa programhoz, önköltséget nem kellett fizetni, mert mind a két feltételnek 
megfelelt, de a Képviselő-testület azt a határozatot hozta, hogy a tűzifának a helyszínre 
történő szállítását önköltségen vállalja. Azt nem tudja, hogy 19.050 Ft/m3 áron be 
tudják-e szerezni a tűzifát, olyat hallott, hogy a szendrői erdészet ad ilyen áron, de azt 
nem tudja, hogy ez igaz-e, viszont a szállítási költséget vállalni kell akkor is. A tavalyi 
tapasztalat, hogy a támogatottak eladták a fát edelényi, szendrői illetőségű, gépkocsival 
rendelkező személyeknek, akik már ott voltak, amikor a helyszínre érkezett a fa. 
Korábban olyan vélemény volt Polgármester Úr részéről, hogy ne tegyék meg a 
feljelentést, és ez évben nem kérnek szociális tüzelőt, de hát kértek és kaptak is 
szociális tüzelőt. 
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Azért, hogy ne legyen gond, azt szeretné, ha meghatározott időpontban menne a fa, 
miután a testület dönteni fog a kiosztásáról, és ha tisztességesen akarja a Képviselő-
testület megoldani és akarja is, akkor a két közterület-felügyelő kimegy, és megpróbálja 
megakadályozni azt, hogy ott nem lakó, direkt a fa megvétele szándékával odamenő 
személyek ott megjelenjenek. Nem túl sok mindent tudnak csinálni, mert a portájukról 
is eladhatják, de az már őket nem érdekli, mert az átvételi elismervény ott lesz. A 
jövőre vonatkozóan el kellene azon gondolkozni, hogy nem kellene inkább szenet 
rendelni több minden miatt, egyrészt a szállítás miatt, mert az benne van az árban, nem 
kell hozzá szállítási önköltség. A másik dolog, amiről szólni kíván, hogy a Képviselő-
testület a szociális rendeletében a hatásköröket módosította, és a Polgármester 
hatáskörébe került az olyan segélyezés, aki rendkívüli élethelyzetbe kerül és gyorsan 
kell a segítség, ezért ne kelljen a Képviselő-testület összehívására várni. A létfenntartási 
támogatásnál a testület betette a természetbeni támogatást, melynél azt mondta, hogy 
a Start-munkaprogramban megtermelt javak iskolai konyhán is értékesíthetőek, illetőleg 
magánszemélyeknek is, de a szakácsi lakosoknak is kioszthatóak. Kolléganője kapott 
egy átvételi elismervényt, melynek tartalma szerint burgonyát, stb. átvett több szakácsi 
polgár, mellyel nincs is gond. A gond az, hogy ezeknél egyedi határozatokat kell hozni, 
amivel a jogalapot megteremtik. Nem tudja, hogy ki osztotta ki a megtermelt javakat, 
mert ugyan van név, de nincs utca, házszám, vagy van utcanév, de nincs házszám. 
Ezeket pontosítani kellene, hogy a határozatokat meg tudják hozni. 
A másik téma, amelyről szól, hogy Szakácsi sertésállománya gyarapodott 8 malaccal, 
amit szintén kér lepapírozni, ezzel elkerülendő, hogy a későbbiekben e vonatkozásban is 
baj legyen. 
A harmadik téma, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke azzal a kérdéssel 
kereste meg, hogy magánterületen tarthatnak-e falunapot. A válasz az volt, hogy igen, 
tarthatnak magánterületen, de nem lehet zártkörű a rendezvény. Erre a rendezvényre a 
jövő szombaton kerül sor. Arra kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy figyeljenek erre 
oda, nehogy megismétlődjön a véres Valentin nap. 
Felhívja Polgármester Úr figyelmét, hogy amikor a falugondnok leadta a menetleveleket, 
írtak egy levelet, hogy milyen problémák, hiányosságok vannak, amit Polgármester Úr 
átvett. A hiányosságokat azért kellene pótolni, mert ha jön az ellenőrzés 2016. és 2017. 
évre vonatkozóan, akkor megint nehogy az legyen, hogy vissza kell fizetni, mert akkor a 
település teljesen ellehetetlenül és ez nem lenne jó. 
Másik téma az eboltás. Beszélt az állatorvossal, aki készséggel áll rendelkezésre abban 
az időpontban a kutyaoltásra, amikor a szakácsi lakosságnak jó. Azt mondta, hogy mivel 
neki is elszámolási kötelezettsége van, annak a lakosnak a kutyáját oltja be, aki ott 
fizet. Egy oltás 5.000,- Ft, melyben benne van a féregtelenítés is. Ezt kellene 
megbeszélni a lakossággal, hogy hogyan legyen. Nem szeretné azt, hogy 
végigellenőrzik a falut, és akinek nincs beoltva, azt megbüntetik, amitől még a kutya 
nem lesz beoltva és a családtól veszik el a pénzt, és utána jön segélyért, nekik meg a 
gyermeken kell segíteni. Azt sem szeretné, hogy tömeges „kutya-agyonverés” legyen. A 
kutyák beoltását valahogyan meg kell oldani. Arra meg külön felhívná a figyelmet, hogy 
kutyát akkor oltanak be, ha a chipet is beleteszik, tehát az oltás és chipezés 10 eFt. Meg 
kell oldani, hogy a kutyák a portáról ne tudjanak kijönni, ezért kerítés kellene, ahol 
nincs, mert jöttek olyan jelzések, hogy valakit a kutya megtámadott. 
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Oláh Lajos polgármester: Az állattartásnak vannak kötelezettségei, amit előírnak, amit 
be kellene tartani vagy tartatni. Szerinte az nem oldja meg a problémát, ha helyben 
biztosítják a kutyaoltást. Szakácsiban két fő van, aki nem akar dolgozni, pedig lenne rá 
lehetőség, tehát, ha akarna, dolgozhatna és pénzt is kereshetne. Szerinte a 
kötelezéshez, szankcionáláshoz kicsit keményebben kellene hozzáállni. 
Üdvözli azt a javaslatot, hogy a szociális tűzifa kiosztásánál ott legyenek a közterület-
felügyelők. Oda fognak figyelni, hogy még egyszer olyan szabálytalanságok ne 
forduljanak elő, mint amilyenek tavaly voltak, ezért lesz egy olyan javaslata, hogy aki a 
részére megítélt tűzifát értékesíti, az kevesebbet kapjon. Ez is egy szankció. 
 
Ezt követően - 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 
 
 


