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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. április 30. 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. Törvényességi felhívásról 
 

 
 
 
S z a k á c s i, 2019. április 30. 
 
 
 
 
                  
                            Ambrusics Tibor  
                  aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 30-án 

az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Kirendeltségén (3786 
Szakácsi, Petőfi út 2.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Oláh Lajos polgármester  
                Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester 
    Molnár Andrásné képviselő 
    Kristóf Piroska képviselő 
 
Igazoltan 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 
4 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 
1./ Törvényességi felhívásról 
 
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 - 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak 
szerint: 
 
 1./ Törvényességi felhívásról 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 

Törvényességi felhívásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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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 az alábbi 
határozatot:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     24/2019.(IV.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Törvényességi felhívásról 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Törvényességi felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által 
BO/13/02286-1/2019. ügyiratszámon kibocsátott törvényességi 
felhívást, és az abban foglaltakkal egyetért, eltérő álláspontot nem 
fogalmaz meg. 

2. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a településképi rendelet (a 
továbbiakban: TKR.) megalkotása érdekében az alábbi 
intézkedéseket tette meg: 

a) A TKR 1. változatát az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Tétényi Éva főépítész asszony bevonásával már 2017. 
novemberében elkészítette, és a tak.lechnerkozpont.hu/ oldal 
egyeztető felületére feltöltötte. Az egyeztetési eljárás keretében 
a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság valamint az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság véleményezte a TKR. tervezetet, míg 
az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
nem adott véleményt, kérte, hogy személyre szóló megkeresés 
egyeztető felületre történő feltöltésével kezdeményezzük a 
vélemény kiadását.  

b) A rendkívüli szakemberhiány miatt a beérkezett vélemények 
tervezetbe törtnő beépítése, és az átdolgozott TKR. tervezet 
ismételt véleményezésre bocsátása, valamint az állami főépítész 
megkeresése elhúzódott.  

c) A TKR. tervezete átdolgozásra, és 2019. április 30. napján a 
tak.lechnerkozpont.hu oldalra feltöltésre került valamennyi 
véleményezési joggal rendelkező szerv részére. A vélemények 
megérkezését követően a képviselő-testület a véglegesített 
TKR-t haladéktalanul elfogadja, és a mulasztásos törvénysértést 
megszüntetheti. 
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d) Képviselő-testület kéri a törvényességi felhívásra tett 
intézkedések elfogadását, és a rendelet magalkotásáig a 
Kormányhivatal részéről a mérlegelési jogkörben 
alkalmazható törvényességi felügyeleti eljárás egyéb 
eszközeinek mellőzését. 
 

Határidő: 2019. április 30., illetve a TKR. megalkotása 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kormányhivatal, osztályok 

 
 
Oláh Lajos polgármester napirend után arról ad tájékoztatást, hogy május 1-je 
alkalmából egy rendezvényt tartanának május 4-én, szombaton. Ezzel kapcsolatban kéri 
aljegyző urat, hogy készüljön előterjesztés a képviselő-testület 2019. május 2-án 
tartandó rendkdívüli ülésére. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Polgármester úr tájékoztatása alapján ez alkalomból 
sportvetélkedők, versenyek lennének, amelyen részt vehet mindenki, aki Szakácsi 
községben állandó lakcímmel rendelkezik. A résztvevők élelmezésben részesülnek, lesz  
hurka, kolbász, mustár, kenyér, illetve egy vállalkozó különböző ringlispilt és gyerek-
vasutat hoz a gyerekek szórakoztatására. Az előterjesztés úgy készül el, hogy erre 250 
ezer forintot biztosít a képviselő-testület. A beszerzésért és az elszámolásért 
polgármester úr a felelős, aki a rendezvényt követő 3 napon belül írásos beszámolóval 
és fényképekkel köteles az összeg felhasználásával elszámolni. A képviselő-testület 
május 2-án tartandó rendkívüli ülésen fogja az előterjesztést elfogadni. 
 
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 
 

 

 

 

 


