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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. május 2. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi 
Kirendeltségén (3786 Szakácsi, Petőfi út 2.) 

 megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 

 

 

 

 

 

 

  S z a k á c s i, 2018. május 2. 
 
 
 
 
             
                            Ambrusics Tibor  
                  aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 2. 

napján a Szakácsi Polgármesteri Hivatalban (3786 Szakácsi, Petőfi út 2.) 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Oláh Lajos polgármester 
   Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester  
   Molnár Andrásné képviselő  

 
Igazoltan távol: Gáspár Krisztián képviselő 
  
Igazolatlanul távol: 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. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 

 
 
 
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. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról   
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a pályázati konstrukció 
harmadik alcéljának megvalósítására nyújtana be pályázatot: ez az alcél útfelújítás): 
Szabadság utcában és a Kossuth Lajos úton járdaburkolat felújítása. A pályázathoz 
szükséges bruttó 2 326 986 ,- Ft önerőt nyertes pályázat esetén államháztartáson 
kívülről átvett támogatásból biztosítja. 
 
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 
                     16/2018.(V.02.) H A T Á R O Z A T A 

 

 

Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról 

 
 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 

1.) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszterek által közösen hirdetett - a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), 
b) és c) pontok szerinti - önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra. 

 
2.) A pályázat az alábbi alcélok megvalósítására irányul: 

c) alcél (útfelújítás): Szabadság utcában (hrsz. 82.); Kossuth Lajos 
úton (hrsz. 9.) járdaburkolat felújítása. 
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3.) Képviselő-testület nyertes pályázat esetén jóváhagyja az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósítását 
célzó pályázat teljes körű megvalósítását. 

 
4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 15 513 236 Ft 

összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás 
intenzitása 85%.  

 
5.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó 2 326 986 ,- Ft 

önerőt nyertes pályázat esetén államháztartáson kívülről átvett 
támogatásból biztosítja. 
 

6.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására, 
valamint a pályázat műszaki tartalmának végelegesítése során a 
kerekítésekből adódó esetleges 4.) és 5.) pontban jelölt összegek 
módosítására. Amennyiben a pályázathoz kapcsolódóan további 
nyilatkozat megtétele, vagy jelen határozatban szereplő adat 
módosítása válik szükségessé, a Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a szükséges módosítást, nyilatkozatot 
külön határozathozatal nélkül megtegye. 

 
Határidő:   május 02., illetve a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős:      polgármester 
Értesül:      osztályok 

 

 

Napirend után Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán több 
lakos jelezte, hogy a rendkívüli nyílt ülésen részt szeretne venni és kérdéseket feltenni a 
képviselő-testületnek. Kéri a jelenlévőket kérdéseik megtételére. 
 
Guba Endre szakácsi lakos elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 
1-jét csinált, amire a kisebbségi elnök 300 eFt-ot felvett. Ebből az összegből az ugráló-
várat fizették, meg egy pár nőnek virágot vettek. Ez szerinte nem került 300 ezer 
forintba. Kérdezi, hogy a többi pénz hol van? Szerinte Balogh Elemér elnök saját célra 
költötte el. A nagy önkormányzat is tartott aznap rendezvényt, amit fedeztek, 200 ezer 
forint volt nekik erre a célra. Kéri, hogy vizsgálják ki a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által felvett 300 ezer forint felhasználását. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a Szakácsi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke két héttel ezelőtt megkereste és beadott egy kérelmet, ami azt 
tartalmazta, hogy 2018. május 1. napján, a munka ünnepére és a nők 
megünneplésére rendezvényt kíván szervezni. A nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testületének határozata úgy szólt, hogy a rendezvény meghirdetéséért, 
megszervezéséért, lebonyolításáért, a rendezvényhez szükséges dolgok 
beszerzéséért, valamint a felhasznált pénzösszegekről szabályszerűen kiállított 
számlával történő elszámolásért Balogh Elemér elnök a felelős. A résztvevők a 
megjelenésüket jelenléti ív aláírásával kötelesek igazolni, melyért Guba Attila felelős.  
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A rendezvényen minden Szakácsi lakos részt vehet, és úgy emlékszik, arról volt szó, 
hogy minden nő kap egy cserép virágot. Később ismételten megkereste az elnök úr 
azzal, hogy a nagy önkormányzat is szeretne egy ilyen rendezvényt és közösen fogják 
megcsinálni. Választ azért nem tud erre adni, mert a testületi döntés szerint az elnöknek 
a rendezvény megtartásától számított 3 napon belül kell elszámolnia. Tehát 
fényképekkel kell igazolnia, hogy megtartásra került, továbbá a virágnak a számlájával, 
az átvételi elismervénnyel. Azt, hogy mennyibe kerültek a virágok, és hogy mit vett 
még, nem tudja megmondani, mivel ez a rendezvény tegnap volt, és tegnapi naptól 
számított 3 napon belül kell elszámolnia. Az elnök úr, ha hozza ezeket a számlákat, 
akkor ide tudják hozni, meg fogják mutatni, mi mennyibe került, de most nem. Tehát 
ezután tudják majd megnézni, hogy a 300 eFt felhasználása hogyan történt. 
 
Guba Endre szakácsi lakos jelzi, hogy voltak Szendrőből és Edelényből is, akik szintén 
kaptak virágot, tehát nem szakácsi lakosok. 
 
Oláh Lajos polgármester annyit kíván hozzáfűzni, hogy az ugráló váron és a virágon 
kívül semmi más nem volt, tehát semmi mással nem járultak hozzá a rendezvényhez. E 
héten pénteken az elnöknek el kell számolnia, így a jövő héten fel kell kérni, hogy 
számoljon be a rendezvényről, és kérhetik azt is a lakosok, hogy számoljon el 
költségekkel. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy ha az itt elhangzottak és a számla között 
nem lesz egyensúly, akkor azt tisztázni kell, és majd ezt követően adnának tájékoztatást 
a lakossági felvetésre. 
 
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 
 

 


