
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

- dr. Barnóczki Károly   polgármester 

- Kiss Iván     alpolgármester 

- Barta Zsolt     képviselő 

- Farkas János    képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Nagy Géza jegyző 

 

Meghívott: Gyurkovics Krisztina  pénzügyi előadó 

 

Megjegyzés: Az ülésen megjelent Faragó Lajos a Kárpátok Gyermekei Közhasznú Egyesület 

nevében, és ismertette egyesületük tevékenységét, valamint ehhez kacsolódó kérelmüket. 

 

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 Farkas János 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, azzal a változással, hogy a Kárpátok 

Gyermekei Közhasznú Egyesület tájékoztatását a napirend előtt hallgassa meg a képviselő-

testület. A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendek 

tárgyalását elfogadták. 

 

 

1.Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015(IV.29.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 1/2015(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosító 3/2015(III.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésére. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

2. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2015(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

3. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2015(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról. 



Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

4. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.04.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

5. Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015.(IV.29.) önkormányzati 

rendelete a Mezei őrszolgálatról. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester                   

6. Egyéb kérdések 

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

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester felkérte Faragó Lajost, a Kárpátok Gyermekei Közhasznú 

Egyesület képviselőjét, mutassa be az egyesületet, céljukat, és kérésüket tolmácsolja a 

képviselő-testület felé. 

 

Faragó Lajos: A Kárpátok Gyermekei Közhasznú Egyesület 2010. szeptemberében alakult, de 

főleg karitatív tevékenységet végez. Ezen kívül rengeteg sporteseményen veszünk részt, 

illetve szervezünk a fiatalság számára. Ennek egyik formája az airsoft, amelyet szervezett 

keretek között oktatunk. Ez a fiatalokat fegyelemre neveli. Ennek érdekében szeretné az 

egyesület az önkormányzat tulajdonában levő régi laktanya területén, ezt a tevékenységet 

folytatni. Természetesen bérleti díj ellenében. Ennek érdekében fordultak az 

önkormányzathoz, és bíznak a pozitív hozzáállásban.  

 

Bíró László képviselő: Részéről semmi akadálya nincs, tudja támogatni. 

 

Barta Zsolt képviselő: Van a területen egy életveszélyes épület. Azzal mi lenne. 

 

Faragó Lajos: Előzetesen már bejártuk a területe, szerintük az épület nem életveszélyes. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. 

 

Megjegyzés: Faragó Lajost a Kárpátok Gyermekei Közhasznú Egyesület képviselője 15:26 

perckor távozott. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015(IV.29.) 

önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 

1/2015(II.25.) önkormányzati rendelet módosító 3/2015(III.04.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. szánú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a bevezetés, és a hatályon kívül helyezés 

hátterét.  

Javasolta, hogy az egyeztetések alapján a rendelet kerüljön visszavonásra. 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a hatályon kívül helyezéssel egyet ért szavazzon igennel. 



   

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

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

3/2015 (III.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015(IV.29.)  

önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról 

szóló 1/2015(II.25.) önkormányzati rendelet módosító 3/2015(III.04.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tárgy: Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2015(IV.29.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosítására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. szánú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta miért 

szükséges a 2014. éves költségvetés módosítása. 

 

Javasolta a módosító rendelet elfogadását. 

 

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

   

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, 2 fő tartózkodással támogatta az önkormányzat 

2014. éves költségvetésének módosítását. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2015(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítására. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

 

 



 

3. Napirendi pont 

 

Tárgy: Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2015(IV.29.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. szánú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette az önkormányzat 2014. éves költségvetése 

végrehajtásáról szóló előterjesztést. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait tegyék meg észrevételeiket. Az esetleges kérdések 

megválaszolására Gyurkovics Krisztina gazdálkodási előadó is várja az észrevételeket. Mivel 

észrevétel nem érkezett, javasolta a képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. éves 

zárszámadásának elfogadását.  

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a zárszámadási rendelet elfogadásával egyet ért 

szavazzon igennel. 

   

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, 2 fő tartózkodással elfogadta az önkormányzat 

2014. éves zárszámadását. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2015(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

4. Napirendi pont 

 

Tárgy: Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015(IV.29.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.04.) 

önkormányzati rendelet módosítására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette szóbeli előterjesztésében, hogy a rendelet 

módosítása azért szükséges, mert a szövegben pontosításokra van szükség. A számszaki 

adatok nem változtak. 

 

Javasolta a módosító rendelet elfogadását. 

 

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

   



Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 4 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással elfogadta a módosító 

rendeletet. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015(IV.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.04.) 

önkormányzati rendelet módosítására. 

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Megjegyzés: Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó 16:05 perckor távozott. 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Tárgy: Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015.(IV.29.) 

önkormányzati rendelete a Mezei őrszolgálatról. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester emlékeztette a képviselő-testület tagjait a költségvetés 

tárgyalására, amikor felvetődött, hogy az önkormányzat költségvetési egyensúlya megtartása 

érdekében, többek között, mezőőri hozzájárulást kéne bevezetni. 2 fő Bíró László képviselő, 

és Barta Zsolt képviselő ezt nem támogatta. Felvetődött, hogy kérdezzék meg a gazdákat. 

Elkészült a rendelet tervezete, amit a testület tagjai megkaptak.  

Kérte mondják el véleményüket. 

 

Bíró László képviselő: Nem támogatja az új adónem bevezetését. Felesleges még jobban 

megadóztatni a magyar gazdákat. A mezőőri szolgálat, egy szolgáltatás, és nem kötelező 

önkormányzati feladat. Ha az önkormányzat nem tudja finanszírozni, akkor semmi nem 

indokolja a fennmaradását. A létrehozása óta a fenntartás egy részét a képviselői 

tiszteletdíjából finanszírozta. A gazdákat megkérdezte, és nem látják értelmét a fenntartásnak. 

 

Barta Zsolt képviselő: Szintén nem változott az álláspontja, ő sem támogatná egy ilyen 

adónem bevezetését. 

 

Farkas János képviselő: Nem szeretné, ha megszűnne ez a szolgáltatás, és vele együtt egy 

ember munkahelye. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolta, hogy halassza el az önkormányzat a mezőőri 

hozzájárulás bevezetését. Ő is tájékozódott, és a gazdák egyértelműen nem szeretnék ezt az új 

adónemet.  

 



Bíró László képviselő: Javasolta, ha más anyagi forrásokból az önkormányzat ki tudja 

gazdálkodni, a fenntartáshoz még hiányzó összeget, akkor ő sincs ellene a fenntartásnak. 

 

Kiss Iván alpolgármester: Ha nincs rá igény, és hajlandóság, akkor nem kell erőltetni. 

 

Bíró László képviselő: Újra jelzi, hogy a bevezetés ellen fog szavazni. El kell halasztani a 

mezőőri hozzájárulás bevezetését. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő testület tagjait, aki a mezőőri 

hozzájárulás bevezetésével egyet ért szavazzon igennel. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

A képviselő- testület tagjai 5 nem szavazattal, egyhangúlag elutasította a Mezőőri 

hozzájárulás bevezetéséről szóló rendelet tervezetet. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

 …/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet tervezete 

 a Mezei őrszolgálatról. 

 

(A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Tárgy: Egyéb kérdések 

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

 

 

a.) ÉMÁSZ RT. Új szolgáltatási szerződésének a megtárgyalása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette az ELMÜ-ÉMÁSZ –MÁSZ társaságcsoport új 

közszolgáltatási szerződését, amelyben kedvezőbb kondíciókkal kívánja a település részére a 

villamos energia szolgáltatást. 

Javasolta a szolgáltatási szerződés elfogadását. 

 

Bíró László képviselő: Ha kiadást spórolhat meg az önkormányzat, akkor ezen nem szabad 

gondolkodni. Alá kell írni. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

 

 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

ÉMÁSZ RT új közszolgáltatási szerződésének az elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az ÉMÁSZ 

RT új közszolgáltatási szerződését, az abban garantált díjakkal 

elfogadja. 

Felhatalmazza dr. Barnóczki Károly polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

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 támogatta a 

javaslatot. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

26/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

ÉMÁSZ RT új közszolgáltatási szerződésének az elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az ÉMÁSZ 

RT új közszolgáltatási szerződését, az abban garantált díjakkal 

elfogadja. 

Felhatalmazza dr. Barnóczki Károly polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

b.) Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés biztosítása támogatására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester szóbeli előterjesztésében ismertette a pályázattal 

kapcsolatos Magyar Államkincstár által küldött levelet. 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, hogy támogassa a pályázat benyújtását. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 



 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

Nyári gyermekétkeztetés biztosítására pályázaton való részvételre. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete részt vesz a 

„nyári gyermekétkeztetés biztosítás támogatására” kiírt 

pályázaton. A pályázathoz szükséges dokumentumokat 

határidőn belül benyújtja. A pályázati kiírásban feltüntetett 

követelményeknek megfelel. 

 

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 támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

27/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

Nyári gyermekétkeztetés biztosítására pályázaton való részvételre. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete részt vesz a 

„nyári gyermekétkeztetés biztosítás támogatására” kiírt 

pályázaton. A pályázathoz szükséges dokumentumokat 

határidőn belül benyújtja. A pályázati kiírásban feltüntetett 

követelményeknek megfelel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

c.) A Szakáldi Manócskák Óvoda kérelme 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben az óvoda vezetője az óvoda 

év végi kirándulásához az önkormányzat tulajdonában levő busz igénybevételének 

engedélyezését kérte 2015. június 02.-03.-ra.  

Javasolta támogatni a kérelmet. 

 



Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

A Szakáldi Manócskák Óvoda kérelmének támogatására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi 

Manócskák Óvoda kérelmét támogatja. Az önkormányzat 

tulajdonában levő buszt 2015. június 02.-án, 03.-án kirándulás 

lebonyolításához az óvoda rendelkezésére bocsátja. 

 

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 támogatta a 

kérelmet. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

28/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

A Szakáldi Manócskák Óvoda kérelmének támogatására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi 

Manócskák Óvoda kérelmét támogatja. Az önkormányzat 

tulajdonában levő buszt 2015. június 02.-án, 03.-án kirándulás 

lebonyolításához az óvoda rendelkezésére bocsátja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

d.) Goodwill Consulting Kft. felhívása gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása pályázatban való részvételre. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester felolvasta a tájékoztatót. Javasolta, hogy vegyen részt az 

önkormányzat a pályázatban 

.  

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 



Jelen lévő képviselők száma: 5fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” pályázatban való 

részvételre. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete részt kíván 

venni a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása” pályázati kiíráson. 

 

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 támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

29/2015. (IV.29.) KT határozati javaslata 

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” pályázatban való 

részvételre. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete részt kíván 

venni a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása” pályázati kiíráson. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

szociális tárgyú kérelmek elbírálására 16:42 perckor zárt ülést rendelt el. 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Nagy Géza 

               polgármester                                                                                            jegyző  

 

 

Farkas János 

jkv.hitelesítő 


