
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

- dr. Barnóczki Károly   polgármester 

- Kiss Iván     alpolgármester 

- Farkas János    képviselő 

- Barta Zsolt        képviselő 

 

Nagy Géza megbízásából: Farkas Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő, és Nagy Géza jegyző igazoltan távol. 

 

 

Napirend előtt: Dr. Barnóczki Károly polgármester, köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, 

hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására néhány halaszhatatlan testületi döntés miatt 

került sor, ezért meghívó nem készült. A képviselő- testület tagjainak értesítése telefonon 

történt. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. Az ülést 

megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Barta Zsolt képviselőt javasolta. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal 1 fő tartózkodással megszavazták Barta Zsolt 

képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a telefonon egyeztetett napirendi 

pontok elfogadását. 

A képviselő – testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúan a telefonon egyeztetett alábbi 

napirendek tárgyalását elfogadták. 

 

 

Napirend: 

 

1. Szociális tüzifa igények elbírálása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

2.Nem közművel ellátott folyékony hulladék elszállításáról szóló közszolgáltatási szerződés 

elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, képviselő-testület tagjai 

 

1. Napirendi pont 



 

Tárgy: . Szociális tűzifa igények elbírálása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelmezők listája a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy 81 m
3  

tűzifát nyert az önkormányzat a 

pályázaton. 87 darab kérelem érkezett be az önkormányzathoz. A helyi rendelet alapján 74 fő 

jogosult a szociális tűzifa támogatásra. 

13 fő sajnos nem felelt meg a B.M. rendelet alapján elfogadott helyi rendelet 

követelményeinek, ezért őket el kellett utasítania a képviselő- testületnek. 

A képviselő- testület a 81 m
3  

fából 9 q mennyiségű tűzifát tud minden támogatottnak juttatni. 

 

Ismertette szóbeli javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.21.) KT határozati javaslata 

Szociális tűzifa juttatásra 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete az 

önkormányzat által nyert 81 m
3  

- es szociális tűzifa 

támogatásból, azon kérelmezők részére, akik megfelelnek az 

önkormányzat „Szociális tűzifa juttatásról szóló 6/2014. (XI. 

26.) számú rendeletében meghatározott feltételeknek 

személyenként 9 q természetbeni tűzifa támogatást ad. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. február 20. 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyetért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő- testület 3 igen szavazattal 1 fő tartózkodással támogatta a javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

1/2015. (I.21.) KT határozata 

Szociális tűzifa juttatásra 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete az 

önkormányzat által nyert 81 m
3  

- es szociális tűzifa 

támogatásból, azon kérelmezők részére, akik megfelelnek az 

önkormányzat „Szociális tűzifa juttatásról szóló 6/2014. (XI. 



26.) számú rendeletében meghatározott feltételeknek 

személyenként 9 q természetbeni tűzifa támogatást ad. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. február 20. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tárgy: Nem közművel ellátott folyékony hulladék elszállításáról szóló közszolgáltatási 

szerződés elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A keretszerződés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a napirendi pontot. Bár Szakáldon a 

szennyvízhálózat kivan építve, amit a Borsodvíz Zrt. üzemeltet, nem mindenki kötött rá a 

hálózatra. Ezért az önkormányzatnak közszolgáltatási szerződést kell kötnie, egy erre jogosult 

szolgáltatóval, amely a hálózatra rá nem kötött ingatlanoknál megoldja a háztartási szennyvíz 

elszállítását. Felvette a kapcsolatot a Tiszaújvárosi székhelyű Petroltrans Kft. –vel, akik 

vállalták a szolgáltatást. A keretszerződés a szolgáltatónak meg lett küldve.  

A képviselő- testületnek el kell fogadnia a keretszerződést. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.21.) KT határozati javaslata 

Nem közművel ellátott folyékony hulladék elszállításáról szóló közszolgáltatási szerződés 

elfogadására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete a település 

területén keletkező nem 

közművel ellátott folyékony hulladék elszállításával a 

tiszaújvárosi székhelyű Petroltrans Kft (3580 Tiszaújváros 

Mezőcsáti u. 1.)-t bízza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyetért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 



A képviselő testület tagjai 4gen szavazattal egyhangúan ellenszavazat nélkül támogatták a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

2/2015. (I.21.) KT határozata 

Nem közművel ellátott folyékony hulladék elszállításáról szóló közszolgáltatási szerződés 

elfogadására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete a település 

területén keletkező nem 

közművel ellátott folyékony hulladék elszállításával a 

tiszaújvárosi székhelyű Petroltrans Kft (3580 Tiszaújváros 

Mezőcsáti u. 1.)-t bízza meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

3 Napirendi pont 

 

Tárgy: Egyebek 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, képviselő-testület tagjai 

 

a.) Nagy József szociális étkezési díja részletfizetésének az engedélyezése. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben Nagy József szakáldi lakos 

kérte, hogy szociális étkezési díjának hátralékát havonta 20.000 Ft-os részletekben fizethesse 

ki. 

Ismertette szóbeli javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.21.) KT határozati javaslata 

Szociális étkezési térítési díjhátralék részletekben történő megfizetésének 

engedélyezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete engedélyezi 

Nagy József 3596 Szakáld Jókai u. 11. szám alatti lakosnak, 

hogy Szociális étkezési térítési díjhátralékát 20.000 Ft/hó azaz 

Húszezer forint/ hó részletekben fizesse meg. 

 



Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyetért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő testület tagjai 4gen szavazattal egyhangúan ellenszavazat nélkül támogatták a 

javaslatot. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

3/2015. (I.21.) KT határozata 

Szociális étkezési térítési díjhátralék részletekben történő megfizetésének 

engedélyezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete engedélyezi 

Nagy József 3596 Szakáld Jókai u. 11. szám alatti lakosnak, 

hogy Szociális étkezési térítési díjhátralékát 20.000 Ft/hó azaz 

Húszezer forint/ hó részletekben fizesse meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

b.) Barnóczki Gergely fiatal gazda kérelme almérő felszerelésére, elektromos áram 

biztosítására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester felolvasta a kérelmet, melyben Barnóczki Gergely 

szakáldi lakos kérte, hogy a fiatal gazda pályázaton meghatározott célja megvalósításához, 

engedélyezze az önkormányzat, hogy a tulajdonában levő elektromos trafóra almérőt 

szereltessen fel, melynek költségeit vállalja. 

Ismertette szóbeli javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.21.) KT határozati javaslata 

Barnóczki Gergely fiatal gazda kérelmének támogatására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete Barnóczki 

Gergely 3596 Szakáld Táncsics. 64. szám alatti lakos kérelmét 

támogatja. Engedélyezi számára, hogy az önkormányzat 



tulajdonában levő szakáldi laktanya területén található 

elektromos trafóra almérőt szereltessen fel, amelynek költségeit 

a kérelmezőnek kell viselnie. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyetért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő- testület 3 igen szavazattal 1 fő tartózkodással támogatta a javaslatot. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

4/2015. (I.21.) KT határozata 

Barnóczki Gergely fiatal gazda kérelmének támogatására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete Barnóczki 

Gergely 3596 Szakáld Táncsics. 64. szám alatti lakos kérelmét 

támogatja. Engedélyezi számára, hogy az önkormányzat 

tulajdonában levő szakáldi laktanya területén található 

elektromos trafóra almérőt szereltessen fel, amelynek költségeit 

a kérelmezőnek kell viselnie. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

c.) Takácsné Vadas Gabriella iskolavezető kérelme. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester felolvasta a kérelmet, melyben Takácsné Vadas Gabriella 

iskolavezető a szakáldi iskolának 2015. február 7-én tartandó farsangi báljára kérte a 

képviselő-testület támogatását tombola tárgyak elbírálására. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester 5000 Ft támogatást ajánlott fel polgármesteri 

illetményéből. 

 

Kiss Iván alpolgármester, és Farkas János képviselő szintén 5000 – 5000 Ft-tal támogatta a 

rendezvény megszervezését alpolgármesteri, illetve képviselői tiszteletdíjából. 

 

Barta Zsolt képviselő jelezte, hogy a „Szakáld Jövőjéért” alapítványnak felajánlott 

tiszteletdíjából szeretné támogatni a rendezvényt 5000 Ft-tal, amennyiben így nem 



támogatható, akkor magánszemélyként 5000 Ft-os támogatást nyújt. Elmondta még, hogy 

Bíró László képviselőt majd értesíti telefonon. 

 

 

d.) Balogh Attiláné szakáldi lakos kérelme közüzemi tartozás megelőlegezésének 

támogatására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben Balogh Attiláné szakáldi 

lakso kérte, hogy 537.000 Ft-os villanyszámla hátralékából 120.000 Ft-ot támogasson az 

önkormányzat, mert ennek befizetése ellenében kötnék vissza a villanyóráját. Ezt az összeget 

részletekben fizetné vissza az önkormányzat részére. 

Javasolta, hogy szólítsa fel a testület a kérelmezőt hiánypótlásra. A következő testületi ülésre 

hozza magával az ügyben keletkezett dokumentumokat, és számoljon be a képviselő- 

testületnek arról, hogyan keletkezett ez a villanyszámla tartozás, és ennek függvényében 

döntsön a képviselő-testület. 

 

Megjegyzés: A képviselő-testület tagjai támogatták a javaslatot, a kérelem megtárgyalását 

elnapolták. 

 

 

e.) Élelmezésvezető munkavégzésével kapcsolatos teendők megbeszélése. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy az élelmezésvezető munkájához 

mindenképpen szükség van számítógépre, amelyen tudja vezetni a különböző 

nyilvántartásokat, eltudja készíteni az étlapot, stb. Nem kell vásárolni, hiszen van az 

önkormányzat tulajdonában laptop, amely használatra ki van adva. Javasolta, hogy ezekből 

egyet vissza kell kérni, és átadni az élelmezésvezető részére.  

A képviselő-testület tagjai tudomásul vették. 

 

 

f.)Döntés Szakáld, Dózsa György úton kivágott nyesedék fák sorsáról. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester javasolta, hogy a Szakáld, Dózsa György úton kivágott 

nyesedék fát szállítsák be az önkormányzat udvarára. 

 

Ismertette szóbeli javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.21.) KT határozati javaslata 

Szakáld Dózsa György úton kivágott nyesedék fák, önkormányzathoz történő 

beszállításáról. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete  a Szakáld 

Dózsa György úton levő közterületen kivágott nyesedék fákat, 

az önkormányzat udvarára beszállítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyetért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő- testület 3 igen szavazattal 1 fő tartózkodással támogatta a javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

5/2015. (I.21.) KT határozata 

Szakáld Dózsa György úton kivágott nyesedék fák, önkormányzathoz történő 

beszállításáról. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete  a Szakáld 

Dózsa György úton levő közterületen kivágott nyesedék fákat, 

az önkormányzat udvarára beszállítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

g.) Nótárné Makó Éva szakáldi lakos kérelme. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester felolvasta a kérelmet, melyben Nótárné Makó Éva és 

társai 2015. február 08. napján 8-12 óráig elkérik a kultúrház termét „Bababörze” 

megrendezésének céljából. Javasolta a kérelem támogatását. Ismertette szóbeli határozati 

javaslatát.  

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.21.) KT határozati javaslata 

Kultúrház nagyterem használatának engedélyezésére. 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Nótárné 

Makó Éva és társai által 2015. február 08. napján szervezett „ 

Bababörze” rendezvény megtartását engedélyezi a kultúrház 

nagytermének 8 és 12 óra között. A terem használata során 

keletkezett károk megtérítése, illetve helyreállítása a szervezőket 

terheli. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyetért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő testület tagjai 4gen szavazattal egyhangúan ellenszavazat nélkül támogatták a 

javaslatot. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

6/2015. (I.21.) KT határozata 

Kultúrház nagyterem használatának engedélyezésére. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Nótárné 

Makó Éva és társai által 2015. február 08. napján szervezett „ 

Bababörze” rendezvény megtartását engedélyezi a kultúrház 

nagytermének 8 és 12 óra között. A terem használata során 

keletkezett károk megtérítése, illetve helyreállítása a szervezőket 

terheli. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel más bejelentés, észrevétel, hozzászólás nem volt Dr. Barnóczki károly polgármester 

megköszönte a részvételt és az ülést 17:33 perckor bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Farkas Zsuzsanna 

               polgármester                                                                                jegyzőkönyv vezető 

 

 

Barta Zsolt 

jkv.hitelesítő 

 


