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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. december 18. 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. Fedezet biztosítása a szociálisan rászorult személyek részére a 2017. december 
23-án tartandó rendezvényre. 

 
 
 

 
S z a k á c s i, 2017. december 18. 
 
 
 
        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. december 18. 

napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István 
király útja 52.) megtartott rendk ívüli 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. 
 
Ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 
1./ Fedezet biztosítása a szociálisan rászorult személyek részére a 2017. december 23-     

án tartandó rendezvényre. 
     Előadó: polgármester 
 
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 pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját - 4 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
1./ Fedezet biztosítása a szociálisan rászorult személyek részére a 2017. december 23-     

án tartandó rendezvényre. 
     Előadó: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya: 
  
Fedezet biztosítása a szociálisan rászorult személyek részére a 2017. december 23-     
án tartandó rendezvényre. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy korábban a Képviselő-testület módosította a 
pénzbeli ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét, és úgy döntött, hogy a rászorult, 
18. életévét betöltött családfő részére alapvető élelmiszerekből álló csomagot biztosít, 
amelynek maximális értéke 20.000,- Ft lehet. Ezt a hatáskört a Képviselő-testület, mint 
természetben nyújtandó létfenntartási támogatás megállapítását, átruházta a 
polgármesterre. Polgármester úr mára kérte a rendkívüli testületi ülés összehívását, 
hogy az alapvető élelmiszerekből álló csomagot szeretné kiosztani a szociálisan 
rászorult, 18 év feletti személyeknek és szeretné őket megvendégelni. A szociális 
keretből erre kérte a fedezet biztosítását. Ezek után felolvassa a határozati javaslatot, 
mely a következőket tartalmazza: 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fedezet 
biztosítása a rászorult személyek részére 2017. december 23-án tartandó 
rendezvényről” szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület 2017. december 23-án a Szakácsi 
Közösségi házban a szociálisan rászorult személyek részére 
rendezvényt szervez, melyen a 18. életévüket betöltött és 
Szakácsi Községben állandó lakhellyel rendelkező 
ténylegesen ott lakó szociálisan rászorult személyek részére 
ebédet biztosít. 

 
                 2. A Képviselő-testület az 1. pontban írt rendezvény 

megszervezésére 400.000 Ft-ot biztosít. 
 
                3. A rendezvény megszervezésért, lebonyolításáért Oláh Lajos 

polgármester a felelős, aki a pénzeszköz felhasználásról 
legkésőbb 2017. december 28. napjáig elszámol. 

 
                 4. A rendezvényt lakosság körében meg kell hirdetni és arról 

fényképfelvételeket kell készíteni, illetve a rendezvényen 
résztvevőknek jelenléti ívet kell aláírni. 

 
Határidő: azonnal, illetve az elszámolásra  
                vonatkozóan 2017. december 28. 
Felelős: polgármester 
Kapják: osztályok 
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Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatot:  
 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     46/2017.(XII.18.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Fedezet biztosítása a rászorult személyek részére 
2017. december 23-án tartandó rendezvényre. 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő–testület) megtárgyalta a „Fedezet 
biztosítása a rászorult személyek részére 2017. december 23-
án tartandó rendezvényről” szóló előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza:  

 
1. A Képviselő-testület 2017. december 23-án a Szakácsi 

Közösségi házban a szociálisan rászorult személyek részére 
rendezvényt szervez, melyen a 18. életévüket betöltött és 
Szakácsi Községben állandó lakhellyel rendelkező 
ténylegesen ott lakó szociálisan rászorult személyek részére 
ebédet biztosít. 

 
                 2. A Képviselő-testület az 1. pontban írt rendezvény 

megszervezésére 400.000 Ft-ot biztosít. 
 
                3. A rendezvény megszervezésért, lebonyolításáért Oláh Lajos 

polgármester a felelős, aki a pénzeszköz felhasználásról 
legkésőbb 2017. december 28. napjáig elszámol. 

 
                 4. A rendezvényt lakosság körében meg kell hirdetni és arról 

fényképfelvételeket kell készíteni, illetve a rendezvényen 
résztvevőknek jelenléti ívet kell aláírni. 

 
Határidő : azonnal, illetve az elszámolásra  
                vonatkozóan 2017. december 28. 
Felelős: polgármester 
Kapják: osztályok 
 
 
 
 
 



 5 

 
Oláh Lajos polgármester – egyéb napirend nem lévén - megköszönte a Képviselő-
testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

       Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
          aljegyző           polgármester 
 
 

 


