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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. július 17. 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. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról 
 

2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
 
 

 
 
 
 
 
 
S z a k á c s i, 2019. július 17. 
 
 
                  
                                       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. július 17-én 

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  
    Kristóf Piroska képviselő 
 
Igazoltan távol:   Indre Karolina képviselő 
Igazolatlanul távol:  Molnár Andrásné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Ambrusics Tibor aljegyző 
 
 
    
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. 
 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait, mely a következő: 
 
1. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról 
 

2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
 

 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival 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 az ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait - 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak 
szerint: 
 
1. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról 
 

2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
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1./ Napirendi pont tárgya: 
 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) című felhívásra 
támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy Szakácsi Község Önkormányzata mini 
bölcsődét szeretne létrehozni. A tervezett beruházás lehetséges helyszíneként először 
a 143. hrsz.-ú ingatlanon lévő épület került kijelölésre, azonban a Településrendezési 
terv szerint helyi védelem alatt álló épület, lebontani nem lehet, így a beruházás itt 
nem valósulhat meg. Új megvalósítási helyként a 89. helyrajzi számú ingatlant 
jelölnék meg, amely önkormányzati tulajdonban van. A mini bölcsődei ellátás 
kialakításához új épület építése szükséges. A mini bölcsőde 14 fő gyermek ellátására 
lesz alkalmas, két 7 fős csoport létrehozásával. A pályázat teljes költségvetése bruttó 
85 millió forint. A pályázat lebonyolításával kapcsolatban azt kéri, hogy a 
számlázásnál, amit előfinanszírozásként fizet az önkormányzat, annyi szerepeljen a 
számlán, amit ténylegesen ki fog fizetni.  
 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – 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 
35/2019.(VII.17.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) 
című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) című 
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és 
a következő döntést hozza: 

 
1.) Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) című felhívásra.  
 

2.) A Képviselőtestület a pályázat megvalósítási helyeként Szakácsi 
89. hrsz. alatti ingatlant jelöli meg. 
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3.) Képviselő-testület nyertes pályázat esetén jóváhagyja a 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) 
megvalósítását célzó pályázat teljes körű megvalósítását. 

 
4.) A pályázat teljes költségvetését maximum bruttó          

85 000 000 Ft összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás 
alapján a támogatás intenzitása 100%. 

 
5.) Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges tervezési 

és előkészítési költségekre br. 254.000 forintot, míg egyéb 
költségekre 46.000 forintot biztosít a 2019. évi költségvetés 
tartaléka terhére. 

 
6.) Képviselő-testület a Magyar Bölcsődék Egyesülete által 

kötelezően kirendelt bölcsődei módszertani szakértő bevonását 
jóváhagyja, valamint az elvégzett szolgáltatásért járó megbízási 
díj 60%-át, azaz bruttó 300 000 Ft-ot a 2019. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja.  

 
7.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt teljes körű 
megvalósítására, valamint a pályázat műszaki tartalmának 
meghatározására és szükséges döntések meghozatalára. 

 
Határidő: 2019. július 31., illetve a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 
önkormányzatuk most is pályázik a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra, ami maximálisan 120 m3 tűzifát jelent Szakácsi 
esetében. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző megjegyzi, hogy ezt a maximális mennyiséget sohasem 
biztosították. Hozzáteszi, hogy önrészt Szakácsinak nem kell fizetnie, mivel hátrányos 
helyzetű település, de a szállítás költségét, az erdészettől Szakácsi községig ki kell 
fizetni. 
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Oláh Lajos polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – 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 
36/2019.(VII.17.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról 

 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról” szóló előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület csatlakozik és pályázatot nyújt be a kiírt 

pályázatra. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázatot az alábbi tüzelőanyag fejtára 
nyújtja be: keménylombos tűzifa 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

aláírására és vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 
A Képviselő-testület a kiszállítás költségét önerőből vállalja a 
2019. évi költségvetés települési önkormányzatok szociális 
feladatinak támogatása előirányzat terhére. 
 

Határidő: pályázat elektronikus rögzítése: 2019. augusztus 1. 16:00 
                pályázat papír alapon beadása: 2019. augusztus 2. 
Felelős: polgármester 
Értesül: polgármester, osztályok 

 
 
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 

 


