
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

- dr. Barnóczki Károly   polgármester 

- Kiss Iván     alpolgármester 

- Barta Zsolt     képviselő 

- Farkas János    képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Nagy Géza jegyző 

 

 

Meghívott:  Farkas János – Szakáldi Polgárőr Egyesület 

  Farkas Jánosné – Szakáldi Hagyományőrző Egyesület 

  Tamás János – Kéknefelejcs Nyugdíjasklub 

  Honti Istvánné – Szakáld Jövőjéért Alapítvány 

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő igazoltan távol, Barnóczki István a Szakáldi 

Sportegyesület elnőke nem jelent meg. 

 

 

Napirend előtt:  

Dr. Barnóczki Károly polgármester, köszöntötte a megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes 

Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas János képviselőt javasolta. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő- testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül 

megszavazták Farkas János képviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a 

meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

A képviselő – testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúan  az alábbi napirendek tárgyalását 

elfogadták. 

 

Napirend: 

 

1.Civil szervezetek, beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységükről, 

terveik 2015. évre ezek tervezett anyagi vonzatai. 

Előterjesztő: Civil szervezetek vezetői 

2.Egyéb kérdések megbeszélése. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki károly polgármester, képviselő-testület tagjai, 

jegyző 



3.Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: Civil szervezetek, beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységükről, 

terveik 2015. évre ezek tervezett anyagi vonzatai. 

Előterjesztő: Civil szervezetek vezetői 
 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester újból köszöntötte a megjelent civil szervezetek vezetőit. 

Felkérte őket tartsák meg beszámolóikat.  

 

Farkas János Szakáldi Polgárőr Egyesület:  

2014-es értékelésében, Tiszaújváros rendőrkapitánya a szakáldi közbiztonságot 96 %-ra 

értékelte. Életellenes bűncselekmény, garázdaság nem volt. Három lopás (tulajdon elleni) 

bűncselekmény történt. 320.000 Ft támogatást kapott az egyesület, ami el is lett költve. Két 

pályázaton sikerült nyerni. Az egyik egy SKODA YETI szolgálati autó. A második pályázat 

20 % önerővel valósul meg, amelyhez megpróbálunk hitelt felvenni. Az autó pályázati díja 

közel 200.000 Ft volt, a könyvelő költsége 130.000 Ft, a számlavezetési díj havonta 2000 Ft 

körüli összeg. Kapott az egyesület a Megyei Polgárőr Szövetségtől is 200.000 Ft támogatást. 

2015. éves tervekről csak annyit, hogy tevékenységünket ugyan ilyen szinten szeretnénk 

végezni mint 2014-ben.  

Szeretnénk bővíteni az egyesület létszámát. A 2015. évre Kb. 400.000 Ft lenne a működési 

költségünk. 

Szeretnénk a LEADER programon keresztül pályázati pénzhez jutni, és megint szeretnénk 

támogatást igényelni a Megyei Polgárőr Szövetkezettől, hiszen az autó üzemanyagköltségét, a 

negyedéves biztosítást fizetni kell. 

 

Honti Istvánné Szakáld Jövőjéért Alapítvány:  

Szeretném megjegyezni, hogy 2013. decemberétől 2014. októberéig 100.000 Ft-ot ajánlottam 

fel tiszteletdíjamból a polgárőrség támogatására. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: 

Megköszönve a beszámolót, gratulált a polgárőrök munkájához. 

 

Tamás János Kéknefelejcs Nyugdíjasklub:  

2013-ban alakult meg a klub. A 2014-ben megvalósított programok jól sikerültek. Nagy 

sikere volt a kirándulásoknak. A nyugdíjasok Ópusztaszeren az emlékparkot tekintették meg, 

és volt egy kirándulás a parlamentbe is. Ezen kívül helyben szerveztek rendezvényeket. Ilyen 

volt a közös főzés az önkormányzat udvarán. Rendszeresen megünneplik a tagok névnapját. 

Az önkorményzat a 2014. évben 110.000 Ft támogatást nyújtott a klubnak. A támogatás 

összege a kirándulásokra, és az összejövetelekre lett elköltve. 

A 2015. éves költségvetés le lett adva az önkormányzatnál.  

 



Farka János képviselő: Mikor tartanak helyi rendezvényeket, mert a decemberi kérelemben 

minden második hét szerdáját jelölték meg. Ez pedig ütközik a képviselő-testületi ülések 

tervezett időpontjaival. 

 

Tamás János: Két hetente szerdánként vannak az összejövetelek, de ha szükséges át tudjuk 

tenni csütörtökre, hogy ne ütközzön a testületi ülésekkel. Azt viszont kéri, hogy február 18-án 

még szerdán lehessen megtartani az összejövetelt. Egyébként a nyugdíjas klub 14 fős állandó 

tagsággal rendelkezik, és hivatalosítani szeretnék az egyesületet. Az év második felétől már 

hivatalos, bejegyzett egyesületként fog működni a klub. 

 

Farkas János képviselő: Azért szükséges az egyesület bejegyzése, mert így pályázati 

forrásokhoz juthat. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte a beszámolót. 

 

 

Farkas Jánosné Szakáldi Hagyományőrző Egyesület:  

Az egyesület 2014. évben műsort adott a március 15.-i nemzeti ünnepen. Május 31.-én az 

óvoda 25 éves fennállása évfordulója alkalmából szintén. Részt vettünk a 3. Hejőkeresztúri 

Dalos találkozón. Megszerveztük a Pünkösd Szakáldon című rendezvényt, amelynek 

keretében kiállítást rendeztünk a kultúrházban „Régiségek tárháza” címmel. Július 20.-án 

szemétgyűjtést rendeztünk, amit ősszel megismételtünk.. Július 27.-én a római katolikus 

ünnepen búcsú bált szerveztünk. Felléptünk a falunapon. Minden évben kihelyezzünk a 

településen a virágládákat, és virágosítjuk a közterületeket. Kerékpártúrát szerveztünk a Muhi 

emlék műhöz illetve az Ónodi Várhoz. Novemberben mindig kihelyezzük a madáretetőket. 

Elkészítettük a templom udvarán a betlehemet. A karácsonyi ünnepekre való felkészülés 

zárásaként kézműves találkozót szerveztünk, majd az évet szilveszteri mulatság rendezésével 

zártuk.  

Tavasszal kaptunk 250.000 Ft támogatást. Ebből 50.000 Ft valósult meg 30.000 Ft és 20.000 

Ft lett elköltve a számlavezetési díjakra. Honti Istvánné 30.000 Ft-ot ajánlott fel a kézműves 

találkozó megvalósítására. Jelenleg 20 fős tagsággal működik az egyesület. A tagok 200 Ft 

tagdíjat fizetnek. Egy pályázatot nyertünk, amely a könyvtár felújítását tűzte ki célul. Sajnos 

alul lett tervezve. 

 

Barta Zsolt képviselő: Milyen fejlemények vannak a könyvtár pályázattal kapcsolatban.  

 

Farkas Jánosné: Újból indult az egész pályázat, a kivitelező vállalkozás megelőlegezte a 

költségeket. A támogatás megnyert pályázat esetén 100 %-os finanszírozású. 

 

Farkas János képviselő: 150.000 Ft-tal én támogattam a pályázat elindítását. 

A virágosládák bővítésével kapcsolatban, pedig az interneten találtunk alternatív 

megoldásokat. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte a beszámolót. 

 

 

Honti Istvánné Szakáld Jövőjéért Alapítvány:  

A z alapítvány megalakulása óta támogatást nem kért, és nem is kapott. Az 1 %-os 

adófelajánlásokból lett pénze az alapítványnak.. Egy pályázatot nyertünk 5 millió Ft értékben, 

játszótér megépítésére, de még csak elvi támogatást sem kaptunk a megvalósításhoz, ezért a 



játszótér kialakítása meghiúsult. Már másodszor hiúsult meg Szakáldon játszótér építése. 

2014.-ben felajánlottam az alapítványnak 100.000 Ft-ot. Két képviselő Barta Zsolt, és Bíró 

László ajánlotta fel a tiszteletdíját, ezért a következőkben is támogathatjuk a helyi 

rendezvényeket. 

 

Farkas János képviselő: Kis kiegészítésre szorul a játszóteres pályázat története. Volt egy 

lakossági fórum, amely a játszótér helyét hivatott eldönteni. Ha az alapítvány képviselői jelen 

vannak, akkor ésszerű érvekkel kellett volna a lakosságra hatni. Lehet, hogy másként alakult 

volna a játszótér megvalósítása. 

 

Honti Istvánné: Nem akartam élezni a helyzetet, ezért nem voltam jelen. 

 

Farkas János képviselő: A probléma a két egyház közötti torzsalkodásból alakult ki. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Helyesbítenék, mert az önkormányzat támogatta a 

megvalósítást. Mivel a templom udvara lett meghatározva a játszótér kialakítására, 

mindenképpen ki kellett kérni a lakosság véleményét. Tudomásul kellett venni vallásos 

emberek által megfogalmazott aggályokat.  

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte a beszámolót. 

 

Ismertette szóbeli javaslatát.  

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.28.) KT határozati javaslata 

A Szakáldon működő civil szervezetek 2014. éves beszámolójának elfogadására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáld 

településen működő civil szervezete 2014. éves beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyet ért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

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

javaslatot. 

 

 

 

 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

7/2015. (I.28.) KT határozata 

A Szakáldon működő civil szervezetek 2014. éves beszámolójának elfogadására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáld 

településen működő civil szervezete 2014. éves beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2 Napirendi pont 

 

Tárgy: Egyéb kérdések megbeszélése. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki károly polgármester, képviselő-testület tagjai, 

jegyző 
 

a.) Cseh Vivien szakáldi lakos kérelme. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette Cseh Vivien szakáldi lakos 

kérelmét, melyben kérte, hogy engedélyezze az önkormányzat a kultúrház 

igénybevételét 2015. január 31.-én családi rendezvény megtartására. 

Javasolta támogatni a kérelmet. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 
Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 
Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.28.) KT határozati javaslata 

Kultúrház igénybevételének engedélyezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Cseh 

Vivien 3596Szakáld, Dózsa György út 15. szám alatti lakosnak 

engedélyezi, hogy 2015. január 31.-én a kultúrház termét családi 

rendezvény céljára igénybe vegye. A teremben levő berendezési 

tárgyakért, és az esetleges károkért a kérelmezőt anyagi 

felelősségvállalás 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 

8/2015. (I.28.) KT határozata 

Kultúrház igénybevételének engedélyezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Cseh 

Vivien 3596Szakáld, Dózsa György út 15. szám alatti lakosnak 

engedélyezi, hogy 2015. január 31.-én a kultúrház termét családi 

rendezvény céljára igénybe vegye. A teremben levő berendezési 

tárgyakért, és az esetleges károkért a kérelmezőt anyagi 

felelősségvállalás terheli. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

b.) Tán Angéla szakáldi lakos kérelme. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette Tán Angéla szakáldi lakos 

kérelmét, melyben 2015. február 21.-ére „Patronáló farsangi bál” 

megrendezésére igénybe szeretné venni a kultúrházat. 

 

Ismertette szóbeli javaslatát. 

 
Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

 

 

 

 



 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.28.) KT határozati javaslata 

Kultúrház igénybevételének engedélyezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete engedélyezi 

2015. február 21.-re Tán Angéla 3596 Szakáld, Petőfi u. 3. szám 

alatti lakosnak a kultúrház igénybevételét „Patronáló farsangi 

bál” megrendezésére. A teremben levő berendezésekért és az 

esetleges károkért a kérelmezőt anyagi felelősség 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 

9/2015. (I.28.) KT határozata 

Kultúrház igénybevételének engedélyezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete engedélyezi 

2015. február 21.-re Tán Angéla 3596 Szakáld, Petőfi u. 3. szám 

alatti lakosnak a kultúrház igénybevételét „Patronáló farsangi 

bál” megrendezésére. A teremben levő berendezésekért és az 

esetleges károkért a kérelmezőt anyagi felelősség terheli. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

c.) Dr. Barnóczki Károly polgármester bejelentése. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester jelezte, hogy az én elején elmaradt a szlovákiai 

testvértelepüléssel Csucsommal a szokásos januári rendezvény az időjárás miatt. Ezért meg 

kellene szervezni egy összejövetelt, amelyen konzultálhatna a két település közös pályázatok 

megvalósításáról. A kérdés, hogy mi menjünk hozzájuk, vagy hívjuk meg őket. 

 

Farkas János képviselő: Mi menjünk hozzájuk egy előzetes egyeztetés alapján. 

 



Dr. Barnóczki károly polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület személyenként 5000 

Ft-tal járuljon hozzá az utazás költségéhez, és február második felében legyen meg a 

képviselő-testületek találkozója. 

 

A képviselő-testület tagjai támogatták a javaslatot. 

 

 

d.) Ivóvíz minőségével kapcsolatos észrevétel. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester bejelentette, hogy a lakosság részéről több panasz érkezett 

a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatban. A víz zavaros, tisztálkodásra, fogyasztásra a 

lakosok szerint alkalmatlan. A csatorna fedelek kb. 30 %-a tönkre ment. Mivel ezt is a 

Borsodvíz Zrt. üzemelteti levélben kéne megkeresni őket, és kérni, hogy az ivóvíz hálózatot 

havi szinten tisztítsák, illetve a hibás csatornanyílásokat javítsák meg.  

 

A képviselő-testület tagjai támogatták a levelet. 

 

 

e.) Balogh Attiláné kérelméről tájékoztatás. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Balogh Attiláné 

3596 Szakáld, Rákóczi u. 16. szám alatti lakos, az értesítés ellenére sem nyújtott semmiféle 

információt villanyszámla tartozásáról. A képviselő-testületi ülésen személyesen nem jelent 

meg, hogy helyzetéről tájékoztassa a testületet, pedig értesítve lett. Így javasolta, hogy az 

önkormányzat ne foglalkozzon tovább az ügyével. 

 

A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a javaslatot. 

 

 

f.) Lőrincz Károlyné szakáldi lakos kérelme. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki károly polgármester. 

 

Szóbeli előterjesztés. 
 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben Lőrincz Károlyné 3596 

Szakáld. Alkotmány u. 6. szám alatti lakos kérte, hogy támogassa az önkormányzat abban, 

hogy meglátogassa, Miskolcon kórházban fekvő testvérét, illetve a falugondnoki busszal 

meglátogassa A Nemesbikki Református Szeretetotthonban levő édesanyját. 

 

 

Javasolta, hogy a testület támogassa abban, hogy amikor a falugondnoki busz Miskolcra megy 

elmehessen, és meglátogathassa nővérét, amikor pedig Hejőbábára megy a gyógyszereket 

kiváltani, akkor menjen át vele Nemesbikkre az édesanyjához.  

 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 



 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (I.28.) KT határozati javaslata 

Falugondnoki busz igénybevételének támogatására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Lőrincz 

Károlyné 3596 Szakáld. Alkotmány u. 6. szám alatti lakos 

kérelmét támogatja. Lehetővé teszi a kérelmezőnek, hogy a 

falugondnoki busszal meglátogassa Miskolcon kórházban levő 

testvérét úgy, hogy a Miskolcra hivatalosan közlekedő buszra 

részére helyet biztosít. Támogatja továbbá abban, hogy a 

Hejőbábára gyógyszertárba közlekedő busszal édesanyját 

Nemesbikken meglátogathassa. 

 

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 

10/2015. (I.28.) KT határozata 

Falugondnoki busz igénybevételének támogatására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Lőrincz 

Károlyné 3596 Szakáld. Alkotmány u. 6. szám alatti lakos 

kérelmét támogatja. Lehetővé teszi a kérelmezőnek, hogy a 

falugondnoki busszal meglátogassa Miskolcon kórházban levő 

testvérét úgy, hogy a Miskolcra hivatalosan közlekedő buszra 

részére helyet biztosít. Támogatja továbbá abban, hogy a 

Hejőbábára gyógyszertárba közlekedő busszal édesanyját 

Nemesbikken meglátogathassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



Mivel szociális kérelmek nem voltak, dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte a 

részvételt, és az ülést 17:23 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly                                    Nagy Géza 

       Polgármester                                                                      jegyző  

 

 

Farkas János 

jkv.hitelesítő 
 

 
 

 

 

 


