
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. április 26. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26. 

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 pontját: 
 
1. Gyermeknapi rendezvény fedezetének biztosításáról 
 
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 az ülés napirendi pontjának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját - 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak 
szerint: 
 

1. Gyermeknapi rendezvény fedezetének biztosításáról 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Gyermeknapi rendezvény fedezetének biztosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 



Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2018. május 1. napján, 
kedden gyermeknapi rendezvényt kíván szervezni a szakácsi lakosok részére.  
A rendezvény költsége 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint. 
 
A tervezett programok: 

 10:00 óra – Főzőverseny, melyre minden lakost szeretettel várnak (költsége: 
92.000,- Ft, azaz kilencvenkettőezer forint) 

 12:00 óra – Eredményhirdetés 
 13.00 óra – Futballverseny  
 
Az 1. helyezett nyereménye 5.000,- Ft, azaz ötezer forint értékű 
ajándékcsomag. 
A 2. helyezett nyereménye 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint értékű 
ajándékcsomag.  
A 3. helyezett nyereménye 1.000,- Ft, azaz egyezer forint értékű 
ajándékcsomag.  
 

A futballversennyel egyidőben, azaz 13:00 órai kezdettel gyermekvetélkedő 
(kötélhúzás, zsákban futás, stb.) kerül megrendezésre.  
A helyszínen üdítőt, csokoládét és különböző édességeket biztosítanak, melynek 
költsége 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint.  
Élőzene szolgáltatás is lesz a rendezvény ideje alatt, 12:00 órától 17:00 óráig. Ennek 
költsége 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint.  
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a gyermeknapi rendezvényt támogassa és 200 ezer 
forintot biztosítson erre. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző arra hívja fel a figyelmet a zenekarral kapcsolatban, hogy a 
zenét számla kibocsátásra kötelezett zenekar szolgáltassa, mely szolgáltatásért számlát 
kell kérni. A másik, hogy ezen a napon a Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is 
tart egy rendezvényt, igaz nem gyermekeknek szóló rendezvényt, hanem a nőknek lesz 
egy tiszteletadás, májuskosárral készülnek és szintén lesz főzés. Azt kéri, hogy a 
számlák ne legyenek közösek, mivel Elnök Úr jelezte, hogy közösen csinálják a 
rendezvényt. Tehát csinálja a nagy önkormányzat a számlát külön elszámolással és a 
Roma Nemzetiségi is külön számlával. 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy egyeztetett a Roma Nemzetiségi Elnökkel, 
hogy ők mit szeretnének csinálni, ők májuskosarat szeretnének a nőknek átadni, 
valamint ugráló várat a gyerekeknek, ezt ők fizetik. Az egyértelmű, hogy az ő pénzükkel 
maguk rendelkeznek, a nagy önkormányzat meg a magáéval és ennek megfelelően 
számolnak el. 
 
Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester: A két rendezvény nem közös, úgy gondolja, 
hogy a rendezvény napján mindketten elférnek egymás mellett. 
 
Oláh Lajos polgármester ezek után az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
szavazásra 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 
                     15/2018.(IV.26.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Gyermeknapi rendezvény fedezetének biztosításáról 
 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Gyermeknapi rendezvény fedezetének biztosításáról” szóló 
előterjesztést, és a következő döntést hozza: 

 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. május 1. napján 
megtartásra kerülő gyermeknapi rendezvényre 200.000,- Ft, 
azaz kettőszázezer forint fedezetet biztosít. 
 
2. A rendezvényen valamennyi szakácsi lakos részt vehet. 

 
3. A költségek felhasználásáról a polgármester a felhasználást 

követő 3 napon belül számlával köteles elszámolni. 
 

4. A rendezvény megtartását fényképekkel kell igazolni. 
 
Határidő:  azonnal, illetve a rendezvényt követő 3. nap 
Felelős:     polgármester 
Értesül:     Pénzügyi Osztály 

 
 

 

Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el - 
megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
       Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
          aljegyző           polgármester 
 

 
 

 


