
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 

megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak:   dr. Barnóczki Károly   polgármester 

   Kiss Iván                      alpolgármester 

                                   Barta Zsolt                    képviselő                   

                                   Bíró László                   képviselő  

                                   Farkas János                 képviselő 

 

Megjegyzés: Nagy Géza jegyző szabadságon van, a jegyzőkönyvvezetői feladattal Farkas 

Zsuzsanna köztisztviselőt bízta meg. Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó meghívott, az 

ülésen nem jelent meg. 

 

 

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. 

Jelenlevő képviselők száma: 5 fő 

 

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag megszavazták Bíró László 

képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a meghívóban szereplő napirendi 

pontok megtárgyalását. A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

napirendek tárgyalását elfogadták. 

 

 

 

Napirend: 

 

 

 

1. A házi segítségnyújtás térítési díjával kapcsolatos kérdések megbeszélése. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, 

2. Falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatos döntések megvitatása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, Kiss Iván alpolgármester 

3. Egyéb kérdések 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, képviselő testület 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Napirendi pont 

     Tárgy: A házi segítségnyújtás térítési díjával kapcsolatos kérdések megbeszélése. 

Előterjesztő: dr Barnóczki Károly polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Dr. Barnóczki Károly ismertette az első napirendi ponttal kapcsolatos felvetéseket. Elmondta, 

hogy eddig lehetett önkormányzatok költségvetésében hiányt tervezni, most már nem.  

A házi segítségnyújtás során keletkezett hiányt valamilyen módon pótolni kell. 

Sajnos a visszajelzések alapján,a szolgáltatást igénybe vevő személyek abban az esetben ha 

díjköteles lesz a házi segítségnyújtás nem fogják a továbbiakban igényelni a szolgáltatást.  

Ha nincs meg  a kötelező 9 fős létszám, akkor nincs állami finanszírozás,az önkormányzat 

pedig önerőből ezt nem tudja fenntartani. .  

Megkéri a képviselő testület tagjait, mondják el véleményüket ezzel kapcsolatosan. 

 

Barta Zsolt képviselő: Nem fogják vállalni az idősek. Más településen is így van ez? 

 

Bíró László képviselő: A START közmunkaprogramból komoly bevételeket lehetne szerezni. 

Véleménye szerint a támogatás egy részének vissza kellene folynia az önkormányzat 

költségvetésébe, ami 20-25 % lenne. 

 

Farkas János képviselő: Munkabérből, és járulékokból nem lehet bevételt termelni. 

 

Barta Zsolt képviselő: A munkabérből is lehet bevétel. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester elmondja, hogy 20 fő közmunkásra kap az önkormányzat 

támogatást, amelyből 15 főre 100 %, 5 főre pedig 90%-os finanszírozást biztosít az állam. 1,8 

millió Ft a dologi támogatás amelyből 2,5 Ha területen kell gazdálkodni. A megtermelt 

növényeket az önkormányzat főzőkonyháján kell feldolgozni és felhasználni.  

 

A térítési díj nem fedezi teljes egészében a kiadásokat. Rendkívüli önkormányzati támogatást 

kapott az önkormányzat a Belügyminisztériumtól amiből az elmaradt számlák kerültek 

kifizetésre. 

Körülbelül 400 ezer Ft a kiegyenlítetlen számlatartozás. 

 

Bíró László képviselő : Mindenképpen vissza kellene jönnie a pénzeinknek. 

A következő testületi ülésre kéri a START  Közmunkaprogram  dokumentációját  

áttekintésre. 

Megjegyzi továbbá, hogy a program támogatására kapott pénzösszeg 20-25 %-át 

mindenképpen termelje vissza az önkormányzat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr. Barnóczki Károly polgármester : Javasolta, hogy a házi segítségnyújtás térítési díjáról 

elfogadott önkormányzati rendeletet, hejezze hatályon kívül. továbbá a felsorolt pontok 

bevételeiből gazdálkodja ki az önkormányzat  a jövőbeni  hiányt. 

-Start Közmunkaprogram 

-Rendkívüli önkormányzati támogatás 

-Falugondnoki busz értékesítése 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

Jelenlevő képviselők száma: 5 fő 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testületének…....../2015 (III.31.)  KT 

Határozati javaslata költségvetési hiány csökkentésére 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő Testülete 2015.évben költségvetése egyensúlyban 

tartását, az alábbi plusz bevételekkel oldja meg. 

-START Közmunkaprogram 

               -Rendkívüli önkormányzati támogatás 

   -Falugondnoki busz értékesítése  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Jelenlevő képviselők száma:5 fő 

A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal,egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatták a 

javaslatot. 

 

 

 Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testületének 19/2015 (III.31.) KT 

Határozata költségvetési hiány csökkentésére 

Szakáld Község Ökormáyzata Képviselő-Testülete 2015.évben költségvetése egyensúlyban 

tartását az alábbi plusz bevételekkel oldja meg 

-START Közmunkaprogram 

-Rendkívüli önkormányzati támogatás 

-Falugondnoki busz értékesítése 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont:  

Tárgy: falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatos kérdések megbeszélése  

Előterjesztő:dr Barnóczki Károly polgármester  

Szóbeli előterjesztés 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, az új falugondnoki 

busz pályázatról, amelyre most lehet pályázni. 

Elmondta, hogy a jelenlegi busz kötelező használati és üzemeletetési ideje (5 év) lejárt. Az 

üzemeltetése költséges, és az üzemanyag  fogyasztása is jelentős. 

 

 



Az új gépjármű kiválasztása esetén elsődleges szempont lenne a fogyasztás, illetve az, hogy 8 

személyesnél több ne legyen, mert a jelenlegi buszt kizárólag a falugondnok Kiss Iván 

alpolgármester jogosult vezetni. A kevesebb férőhelyes gépjárművet viszont a falugondnok 

akadályoztatása esetén más is el tudná vezetni, így megoldott lenne a helyettesítés is. 

Javasolta hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot falubusz beszerzésére. 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

Jelenlevő képviselők száma:5 fő  

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2015. (III.31) KT. Határozati javaslata 

„A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” című 

pályázat benyújtására 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap „vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztése” jogcímére. 

A pályázat keretében a meglévő falugondnoki szolgáltatás fejlesztése történik meg az új busz 

beszerzésével. A fejlesztést a szolgáltatás színvonalának megőrzése teszi indokolttá. A 

jelenleg használt, műszakilag folyamatosan avuló falubusz megbízhatósága egyre csökken, 

miközben a karbantartási költségei nőnek. 

A buszbeszerzésre a Képviselő- testület 8 millió Ft-ot irányoz elő, melyből 2,6 millió Ft az 

önkormányzati önerő (ÁFA) 

A fenti összeget az önkormányzat az eladásra kerülő falugondnoki busz árából kívánja 

fedezni. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Jelenlevő képviselők száma:5 fő 

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal,1 fő tartózkodással  támogatták a javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20 /2015. (III.31) KT. Határozata 

„A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” című 

pályázat benyújtásáról 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap „vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztése” jogcímére. 

A pályázat keretében a meglévő falugondnoki szolgáltatás fejlesztése történik meg az új busz 

beszerzésével. A fejlesztést a szolgáltatás színvonalának megőrzése teszi indokolttá. A 

jelenleg használt, műszakilag folyamatosan avuló falubusz megbízhatósága egyre csökken, 

miközben a karbantartási költésgei nőnek. 

A buszbeszerzésre a Képviselő- testület 8 millió Ft-ot irányoz elő, melyből 2,6 millió Ft az 

önkormányzati önerő (ÁFA) 

 

 



A fenti összeget az önkormányzat az eladásra kerülő falugondnoki busz árából kívánja 

fedezni. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.Napirendi pont  

Tárgy: Egyebek 

Előterjesztő: dr Barnóczki Károly polgármester, képviselő-testület 

 

a) 

Barta Zsolt képviselő kérése: Barta Zsolt képviselő kérte, hogy az önkormányzat jelezze a 

hulladék elszállító vállalat felé, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákok elszállítása is pénteki 

napokon történjen, mert sokan nem tudják követni a szállítási napokat. 

Továbbá a pénzügyi helyzetről szeretné, ha polgármester úr tartana tájékoztatót. 

 

b)  

dr. Barnóczki Károly polgármester bejelentése: Dr Barnóczki Károly polgármester 

tájékoztatta a képviselő testület tagjait, hogy az önkormányzat részt vehet a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében „ a rendkívüli 

szociális támogatás igénylése” pályázatban. Javasolta,hogy pályázzon az önkormányzat. 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

Jelenlevő képviselők száma:5 fő 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testületének  

……./2015. (III.31) KT. Határozati javaslata 

 

 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében 

„ a rendkívüli szociális támogatás igénylése pályázatban való részvételre. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete a Belügyminisztérium által a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli 

szociális támogatás igénylésére kiírt pályázatban részt kíván venni. 

Az erre szolgáló adatlapokat a Magyar Államkincstár  Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei 

Igazgatóság Államháztartási Irodájához benyújtja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

Jelenlevő képviselők száma.5 fő 

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

javaslatot 

 

 

 

 

 



 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testületének  

21/2015. (III.31) KT. Határozata 

 

 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében 

„ a rendkívüli szociális támogatás igénylése pályázatban való részvételre. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő- testülete a Belügyminisztérium által a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli 

szociális támogatás igénylésére kiírt pályázatban részt kíván venni. 

Az erre szolgáló adatlapokat a Magyar Államkincstár  Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei 

Igazgatóság Államháztartási Irodájához benyújtja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 Mivel több bejelentés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Dr. Barnóczki Károly polgármester 

a szociális tárgyú kérelmek elbírálására 18 óra 27 perckor zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

                                                                      K.m.f. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly                                                                                Bíró László  

     Polgármester                                                                                       jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

                                                            Farkas Zsuzsanna 

                                                           Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

    

  

 

 

  

 


