
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

- dr. Barnóczki Károly   polgármester 

- Kiss Iván     alpolgármester 

- Barta Zsolt     képviselő 

- Farkas János    képviselő 

-     Bíró László   képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Nagy Géza jegyző 

 

 

Meghívott: Gyurkovics Krisztina  pénzügyi előadó 

 

 

Napirend előtt:  

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester, köszöntötte a megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes 

Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bíró László képviselőt javasolta. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül 

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

meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A képviselő-testület tagjai 3 igen 

szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. 

 

Napirend: 

 

1. Az önkormányzat 2015. éves költségvetésének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester, Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó, 

Nagy Géza jegyző 

 

2. Szakáld Község 2015.-2020. gazdasági programjának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

3. Szociális rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

4. A háziorvosi ellátás helyzetének áttekintése  

Előterjesztő: dr. Barnóczki károly polgármester 



5. Egyéb kérdések 

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

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2015. éves költségvetésének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester, Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó, 

Nagy Géza jegyző 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Ismertette az önkormányzat 2015. éves költségvetését, 

egyben elnézést kért Bíró László képviselőtől, mert nem kapta meg időben az anyagot. 

 

Bíró László képviselő: Indítványozni akarta az első napirendi pont elnapolását a dr. Barnóczki 

Károly polgármester által említett miatt. 

 

Barta Zsolt képviselő: Megint nem lett a lakosság részére meghirdetve a testületi ülés 

időpontja. Már többször jelezte ezt a problémát a polgármesternek. 

Javasolta tételesen végigmenni a költségvetés számszerű adatain. 

Nincsenek feltüntetve a 2014.évi tényadatok, és a terv, így nem tudja a költségvetést 

elfogadni. 

 

Bíró László képviselő: Ügyrendi javaslattal élt,vegye le ezt a napirendi pontot a képviselő-

testület a napirendről, napolja el a döntést, és március 10-ig tárgyalja újra. 

Itt van a sportegyesület, polgárőrség, hagyományőrző egyesület támogatási igénye, ami nem 

lett időben beterjesztve, így nem tárgyalható a költségvetés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

költségvetés tárgyalásának elnapolásáról. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül 

megszavazták a költségvetés elnapolását. 

 

 

2 Napirendi pont 

 

Tárgy: Szakáld Község 2015.-2020. gazdasági programjának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette az önkormányzat 2015-2020. éves ciklusra 

vonatkozó gazdasági programját. 

 

Bíró László képviselő: Nem ártana a település lakosságával megismertetni a gazdasági 

programot. Fogadja el a képviselő-testület a gazdaság programot, de adjuk meg a lehetőséget 



a lakosságnak arra, hogy ötleteivel részt vehessen a program végrehajtásában. Hirdessük 

ki,hogy várja az önkormányzat a település lakosságának ötleteit március 31-ig. Javasolta a 

gazdasági program elfogadását. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: ismertette határozati javaslatát.  

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (II.25)KT határozati javaslata 

Szakáld Község 2015.-2020. gazdasági programjának elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az 

önkormányzat 2015-2020. évre vonatkozó gazdasági programját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül 

megszavazták a javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

11/2015. (II.25)KT Határozata 

Szakáld Község 2015.-2020. gazdasági programjának elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az 

önkormányzat 2015-2020. évre vonatkozó gazdasági programját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Tárgy: Szociális rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Megjegyzés: Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó 16:45 perckor távozott. 

 



Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a szociális rendelet tervezetét. Kérte a 

képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket. 

 

Bíró László képviselő: Javasolta, hogy az állam által adott szociális normatíva összegét 

egészítse ki az önkormányzat ugyanannyival. 

A település támogatás fejezet 9 § (2) bekezdését javasolta úgy módosítani, hogy a támogatás 

mértéke maximum 20.000 Ft legyen, és évente egyszer lehessen igénybe venni. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Az átmeneti segély összege maximum 5000 Ft legyen. A 

11 § (1) bekezdésében a jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-a 

legyen. A szállításnál ne legyen alapul véve a szociális törvény 38§-ban levő számítási 

módszer, hanem fix összeg maximum 5000 Ft legyen tárgyévre megállapítva. 

 

A 14 § (3) bekezdésébe, a megszüntetési okok közé legyen betéve a két hónapnál hosszabb 

idejű térítési díj hátralék is. Javasolta még, hogy a házi segítségnyújtás is legyen térítési díjas, 

ami óránként 200 Ft lenne. Ez havi bontásban 4000 Ft terhet jelentene az ellátottaknak. 

 

Barta Zsolt képviselő: Nem ért egyet a 200 Ft –os térítési díjjal. Aki szociális ellátásra szorul, 

attól nem kell még elvenni. 

 

Bíró László képviselő: Nézzük meg mennyi a hiány, és próbáljuk meg a költségvetésben 

forrást találni rá. 

 

Barta Zsolt képviselő: Az általános rendelkezések elírás van. 

A 6 § (3) bekezdésében „A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról, a 

jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható” szövegrészben 

javasolta az „elszámolva” kifejezésre módosítani. 

 

Mivel más javaslat nem volt, dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő-testület 

tagjait, hogy a módosításokkal szavazzanak a szociális rendelet elfogadásáról. 

 

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül 

megszavazták az önkormányzat szociális rendeletét. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

1/2015. (II.25)KT rendelete 

A pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Tárgy: A háziorvosi ellátás helyzetének áttekintése  

Előterjesztő: dr. Barnóczki károly polgármester 



Dr. Barnóczki Károly polgármester: Folyamatosan sok panasz érkezik a háziorvosi 

szolgáltatással kapcsolatban. A panaszok nem csak Szakáldot, hanem a székhely községet 

Hejőkeresztúrt is érintik. Az ellátás színvonala mindkét településen hagy maga után kívánni 

valókat. Ezt a problémát a két település közös testületi ülésén az érintettek részvételével 

kellene tárgyalni. 

 

Bíró László képviselő: Öt éves szerződése van a településekkel. A kérdés az, hogyan bírhatjuk 

rá, hogy önként mondja fel a szerződést.  

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolta, hogy egyeztessen a két település, és egy közös 

testületi ülésen tárgyaljanak a testületek a problémáról. 

 

A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a javaslatot. 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Tárgy: Egyéb kérdések 

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

 

a.) A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által működtetett jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtással kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a megállapodást, melyben a központ a 

Szakáldra kihelyezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  támogatására 140.000 Ft 

támogatás megfizetését kéri. 

Mivel az összeget soknak tartja javasolja, hogy a megállapodás elfogadása legyen elnapolva. 

A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a napirend elnapolását. 

 

b.) OTIS felvonó Kft. szolgáltatási szerződésének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő az 

önkormányzat tulajdonába adta a 012 helyrajzi számon nyilvántartott, laktanya területén 

található ingatlant, amelyben található egy teherszállító lift is. 

A lift üzemeltetéséhez évenkénti karbantartási, és felülvizsgálati kötelezettség terheli az 

önkormányzatot, amelynek díja 9100 Ft + ÁFA/ hó. Ehhez kapcsolódnak még az eredeti 

szolgáltatási díjak. Ez egy évre kivetítve 109.200 Ft + ÁFA. Ehhez jönnek még az eredeti 

díjak, amelyeknek összege változó. Javítási díj 7100 Ft + ÁFA/óra, kiszállási díj 6500 

Ft+ÁFA/alkalom. 

A lift használaton kívül van, ezért indokolatlan lenne ezeket a költségeket megfizetni. 

 



Bíró László képviselő: Szüneteltetni kéne a lift működtetését, amelyet jelezni kell az illetékes 

hatóságoknak. Akkor nem kell szolgáltatási szerződést kötni. Ha szükség lesz rá, akkor újra 

üzembe lehet helyeztetni, és akkor kell majd ezeket a költségeket megfizetni.  

Javasolta a napirendi pont érdemi tárgya elnapolását. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester egyetértett a javaslattal. 

 

A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a javaslatot, és a napirendi pont elnapolását. 

 

c.) Bíró László képviselő tájékoztatás kérése 

 

Bíró László képviselő: Képviselői tiszteletdíjából 4 db laptopot vásárolt, amelyet átadott 

használatra az önkormányzatnak. Ebből egy a nyugdíjas klub használatába került, amelyet 

Tamás Jánosnak a nyugdíjas klub elnökének tájékoztatása szerint az önkormányzat visszakért, 

az élelmezésvezető részére. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester: Valóban ez volt, de Tamás Jánossal megegyeztek, hogy 

csak március 01. napjáig kérik vissza. Utána visszakapják a nyugdíjasok, mert addig 

megoldódik a probléma, és az élelmezésvezető részére át lesz adva egy személyi számítógép.  

 

Bíró László képviselő: A választ tudomásul vette, és azt kérte, hogy a biztonsági mentés 

legyen már megoldva. 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és az ülést 17:52 perckor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Nagy Géza 

               polgármester                                                                                            jegyző  

 

 

Bíró László 

jkv.hitelesítő 

 


