
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 20. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Dr. Barnóczki Károly               polgármester  

           Kiss Iván                alpolgármester      

           Barta Zsolt      képviselő       

            Bíró László      képviselő  

  Farkas János         képviselő       

 

 

 

Tanácskozási joggal  Nagy Géza jegyző                           

 

Meghívottak: 

Dr. Kalapos István  rendőr alezredes    

Pázmándiné Palácsik Éva védőnő     

Juhász Istvánné   házi segítségnyújtó    

Hajek Mariann  házi segítségnyújtó    

Farkas Jánosné  egyesületi elnök    

Dr. Szemcsák Miklós házi orvos     

Timkó Róbert               Gordius Kft. ügyvezetője    

Helczman Istvánné      Gyermekjóléti szolgálat 

 

 

Megjegyzés: Pázmándiné Palácsik Éva védőnő, és dr. Szemcsák Miklós háziorvos 

távolmaradását a képviselő-testületi ülésről jelezte. Barta Zsolt képviselő jelezte késését. 

 

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 Bíró László képviselőt javasolta. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

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

megszavazták, Bíró László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a 

meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A képviselő-testület tagjai 4 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. 

 

 

 



Napirend: 

 

1.A település közbiztonsági helyzetének áttekintése.  

Előterjesztő:Dr. Kalapos István rendőr alezredes 

2.A védőnői szolgálat, a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás 

ellátásáról tájékoztatás 

   Előterjesztő: Védőnő, házi segítségnyújtók, gyermekjóléti szolgáltatást végző 

3.Könyvtári pályázat kivitelezésének helyzete 

Előterjesztő: Hagyományőrző Egyesület elnöke, vállalkozó 

4. Házi orvosi tevékenységgel kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, Házi orvos 

5..Egyéb kérdések megtárgyalása 

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

6. Szociális kérelmek megvitatása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

 

Megjegyzés: Barta Zsolt képviselő 15:15 perckor megérkezett. 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: A település közbiztonsági helyzetének áttekintése.  

Előterjesztő:Dr. Kalapos István rendőr alezredes 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Kalapos István rendőr alezredes, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte 

a megjelenteket, és átadta a szót Gabura Ákos rendőr főhadnagynak. Gabura Ákos főhadnagy 

megtartotta a település közbiztonsági helyzetével kapcsolatos tájékoztatást. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselő-testület 

tagjait tegyék meg észrevételeiket. 

 

Barta Zsolt képviselő: Érdeklődött, hogy az úgynevezett falurendőri programban van-e 

előrelépés. 

 

Kalapos István alezredes: A településekre önálló körzeti megbízott kihelyezése szakmailag 

nem indokolt. A Hejőpapin működő rendőrőrs jól látja el a feladatait. 

 

Bíró László képviselő: Megköszönte a rendőrség munkáját. Kiemelte a tulajdon elleni 

bűncselekmények 100%-os felderítési mutatóját. 

 

Kalapos István alezredes: Vannak prioritásom a rendőrségen belül is, amik folyamatosan 

változnak. Mert a fő prioritás a közúti közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, illetve 

a fiatalok kábítószer fogyasztásának visszaszorítása, illetve a prevenció. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Fontos kérdés, hogy távoltartási végzés esetén hova 

menjen arra az időre a kötelezett. Illetve problémát okoz a fémhulladék gyűjtés, és a fiatalok 

körében népszerű crossmotorozás, amely az idősebb lakosokat zavarja. 



A rendőrség tevékenysége kiegyensúlyozott. Ennek kiegészítője a településen belül 

létrehozott mezőőri szolgáltat, illetve polgárőrség. 

 

Barta Zsolt képviselő: A legfontosabb a rendőri jelenlét. 

 

Kalapos István alezredes: A távoltartást csak életközösségen belül rendelheti el a rendőrség. A 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság körzetében nagy számban használjuk. Hogy miért kell itt 

ennyiszer alkalmaznunk, azt nem tudjuk. A rendőrségnek nem kötelessége foglalkozni azzal, 

hogy a távoltartás ideje alatt a kötelezett hol tartózkodik, hol fog tartózkodni. 

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő 15:36 perckor távozott. 

 

A fémgyűjtés komoly probléma, amely teljesen szabálytalan. Az ilyen jellegű cselekmények 

mind illegálisak. 

A motocross egyedi rendőri elbírálást igényel, a megvalósul a csendháborítás, illetve a jármű 

műszaki állapota nem megfelelő. 

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő 15:48 perckor visszaérkezett. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, fogadják el a 

beszámolót. 

 

Ismertette  szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelenlevő képviselők száma : 5 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.20.) KT határozati javaslata 

A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a település 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót 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 támogatta a 

javaslatot. 

 

 

 

 

 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

36/2015. (V.20.) KT határozata 

A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a település 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Megjegyzés: Kalapos István alezredes, Gabura Ákos főhadnagy, és Kiss Iván alpolgármester 

15:50 perckor távozott. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Tárgy:A védőnői szolgálat, a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás, gyermekjóléti 

szolgáltatás ellátásáról tájékoztatás 

Előterjesztő: Védőnő, házi segítségnyújtók, gyermekjóléti szolgáltatást végző 

 

A beszámolók a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezik. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester jelezte, hogy a védőnő nem tudott megjelenni, ezért a 

beszámolót sem tudta elkészíteni. 

 

Ismertette a házi segítségnyújtás beszámolóját, amit a képviselő-testület tagjai is megkaptak. 

 

Farkas János képviselő: Érdeklődött, hogy a telefon költség meg van-e térítve a dolgozóknak. 

Egy szolgálati kerékpár van, amely már nem mai darab. A beszámolóban szó van a szabadság 

és a helyettesítés problémáiról. Ezeket a kérdéseket a képviselő-testületnek meg kell oldani. 

 

Bíró László képviselő: A munkakörhöz szükséges képesítés 6 évre szól, amely 2 éve lett 

megszervezve. Felajánlotta majdani segítségét a képesítés megújításában. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester felkérte Helczman Istvánnét a gyermekjóléti 

szolgáltatással megbízott közalkalmazottat, tartsa meg beszámolóját. 

Helczman Istvánné ismertette a beszámolót. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester javasolta a beszámolók elfogadását. 

 

Ismertette a szóbeli javaslatát. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 4 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.20.) KT határozati javaslata 

a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat beszámolójának 

elfogadására 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Szakáldon működő a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás, 

gyermekjóléti szolgálat 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

37/2015. (V.20.) KT határozata 

a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat beszámolójának 

elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Szakáldon működő a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás, 

gyermekjóléti szolgálat beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Tárgy: Könyvtári pályázat kivitelezésének helyzete 

Előterjesztő: Hagyományőrző Egyesület elnöke, vállalkozó 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a pályázat előzményeit. Jelezte, hogy a 

beruházásnak május 31.-ig kell elkészülnie. 

 

Kérdezte, hogy rendben lesz-e a beruházás. 

 

Bíró László képviselő: Május 31.-ig le kell adni az elszámolást az MVH-hoz. Meg lesz-e a 

teljesítési igazolás. 

 



Timkó Róbert a kivitelező Gordius Kft. ügyvezetője: Az elszámolást augusztus 31.-ig, a 

használatba vételi engedélyt szeptember 30.-ig kell megszerezni. Az engedélyes munkák 

május 31.-ig be lesznek fejezve. Nem fogja veszélyeztetni az MVH az átadást. 

 

Barta Zsolt képviselő: Mennyi lett eddig lehívva a pályázati összegből. 

 

Timkó Róbert a kivitelező Gordius Kft. ügyvezetője : A Gordius Kft. eddig 1,9 millió forintot 

tudott lehívni. Május hónap folyamán lesz egy nagyobb lehívás. 

 

Farkas Jánosné a Hagyományőrző Egyesület elnöke: Maximum május 30.-án meg kell tartani 

a projektben szereplő rendezvényt, mert különben nem lehet lehívni a pályázati összeget. 

 

Barta Zsolt képviselő: Milyen értéket képvisel a pályázatban az eszközbeszerzés. 

 

Timkó Róbert a kivitelező Gordius Kft. ügyvezetője : Kb. 700. 000. Ft a pályázatban szereplő 

eszközbeszerzés értéke. 

 

Barta Zsolt képviselő: Garantálják, hogy az önkormányzatot a késedelmes befejezés esetén 

semmi hátrány nem éri. 

 

Timkó Róbert a kivitelező Gordius Kft. ügyvezetője: Minden rendben lesz a pályázattal. 

 

Megjegyzés: Timkó Róbert a kivitelező Gordius Kft. ügyvezetője 16:20 perckor távozott. 

 

Bíró László képviselő: Kérte kerüljön jegyzőkönyvbe, hogy késedelmes teljesítés vagy a 

pályázat estleges kudarca esetén az önkormányzat beruházással kapcsolatban sem erkölcsi, 

sem anyagi felelősséget nem vállal. 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Tárgy: Házi orvosi tevékenységgel kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, Házi orvos 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy dr. Szemcsák Miklós háziorvos ígérete 

ellenére sem jelent meg  a testületi ülésen. Telefonált, hogy beteghez kellett mennie. A 

lakosság folyamatos panasszal él a háziorvossal szemben. Nem szívesen mennek ki a betegek 

az orvoshoz, és már írásbeli panaszok is érkeztek. 

 

Barta Zsolt képviselő: Akkor kéne a problémáról beszélni ha az érintettek is jelen vannak. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolta, hogy ez eddig a megállapodás módosításában 

szereplő elmaradt bérleti díjat, és egyéb szolgáltatások ellenértékét fizettesse meg az 

önkormányzat a háziorvossal. Adjon neki erre az önkormányzat a határozat kézhezvételétől 

számított 8 napot. 

 

Ismertette szóbeli javaslatát. 



Jelenelevő képviselők száma: 4 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.20.) KT határozati javaslata 

Az orvosi rendelő bérleti díj, és egyéb szolgáltatásai elmaradt megfizetésének 

kötelezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete kötelezi dr. 

Szemcsák Miklós háziorvost, hogy az önkormányzattal kötött 

megállapodás módosítása következtében 2013 évtől felmerült 

415.972 Ft, azaz Négyszáztizenötezer-kilencszázhetvenkettő 

forint elmaradt bérleti díjat, és egyéb szolgáltatások ellenértékét 

a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse be az 

önkormányzat házipénztárába. 

 

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 4 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

38/2015. (V.20.) KT határozata 

Az orvosi rendelő bérleti díj, és egyéb szolgáltatásai elmaradt megfizetésének 

kötelezésére 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete kötelezi dr. 

Szemcsák Miklós háziorvost, hogy az önkormányzattal kötött 

megállapodás módosítása következtében 2013 évtől felmerült 

415.972 Ft, azaz Négyszáztizenötezer-kilencszázhetvenkettő 

forint elmaradt bérleti díjat, és egyéb szolgáltatások ellenértékét 

a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse be az 

önkormányzat házipénztárába. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Tárgy: Egyéb kérdések megtárgyalása 

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



 

 

a.) Tájékoztatás folyamatban levő büntető ügyről. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Szakáld Község 

Önkormányzata által tett feljelentésről, amelyben hűtlen kezelés miatt Nagycsécs Község 

polgármestere + 1 fő ellen folyik eljárás. Az első tárgyalás 2015. év május hó 27. napjára lett 

kitűzve a Tiszaújvárosi Járásbíróságon. 

A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást. 

 

b.) Takácsné Vadas Gabriella kérelme a szakáldi iskolások bogácsi nyaralások segítésére. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

A kérelem a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben a szakáldi általános 

iskolások nyári üdülésének elősegítésére Takácsné Vadas Gabriella kéri, hogy a gyermekek 

szállítását az önkormányzati kisbusszal oldhassák meg. 

 

Javasolta a képviselő-testületnek a kérelem támogatását. 

 

Farkas János képviselő jelezte, hogy 10.000 forinttal támogatja a kirándulást. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester 5000 forintot ajánlott fel. 

 

Batra Zsolt és Bíró László képviselők az alapítványon keresztül szándékoztak támogatást 

nyújtani. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 4 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.20.) KT határozati javaslata 

Szakáldi általános iskolások bogácsi üdülésének a támogatására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a szakáldi 

általános iskolások részére az önkormányzat által üzemeltetett 

mikrobuszt a bogácsi üdülő helyre történő utazásra, és 

visszaútra térítésmentesen biztosítja. 

 

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 4 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

39/2015. (V.20.) KT határozata 

Szakáldi általános iskolások bogácsi üdülésének a támogatására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a szakáldi 

általános iskolások részére az önkormányzat által üzemeltetett 

mikrobuszt a bogácsi üdülő helyre történő utazásra, és 

visszaútra térítésmentesen biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

c.) Fiatalgazda pályázattal kapcsolatos beadvány megtárgyalása. 

Előterjesztő: Nagy Géza jegyző 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Megjegyzés: dr. Barnóczki Károly polgármester érintettsége folytán nem kívánt részt venni a 

napirend megtárgyalásában. 

 

Nagy Géza jegyző ismertette a napirendet. 

2014. decemberi testületi ülésen kérelem érkezett dr. Barnóczki Károly polgármester fiától 

Barnóczki Gergelytől, aki fiatal gazda pályázaton nyerve mangalicatenyésztéssel szeretne 

foglalkozni, és ehhez szerette volna bérbe venni a szakáldi laktanya területén levő 

önkormányzati ingatlant. 

A képviselő-testület 1 tartózkodással támogatta a kérelmet. Ez ellen a szomszédok és a helyi 

lakosok aláírás gyűjtésbe kezdtek, és 100 aláírás összegyűlt, amely ellenzi állattenyésztő telep 

kialakítását területen. 

 

Bíró László képviselő: Javasolta, hogy vizsgálja felül álláspontját a képviselő-testület. 

Maradjon meg a bérlés, de módosuljanak a feltételek. Ne állattartás legyen, hanem 

növénytermesztés. 

Ezáltal nem sérülnek sem a pályázó, sem a szomszédok jogai, hiszen a pályázat módosítható, 

és így Barnóczki Gergely a támogatástól sem esik el. Ezt tartja mindenki számára elfogadható 

megoldásnak. 

 

Nagy Géza ismertette a szóban megfogalmazott határozati javaslatot. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 4 fő 

 

 

 

 



 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.20.) KT határozati javaslata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadási körülményeinek a megváltoztatására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Barnóczki Gergely kérelmezőnek bérbe adott önkormányzati 

tulajdonú ingatlanon állattenyésztő (mangalica) telep 

létrehozását a lakosság kérésére nem engedélyezi. A kérelmező 

az ingatlant továbbra is bérelheti, de a „ Fiatal gazda „ 

pályázaton nyert támogatást növénytermesztési céllal, 

melegházi növények termesztésére használhatja fel az adott 

területen. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

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

    

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

Megjegyzés: Mivel dr. Barnóczki Károly polgármester érintettséget jelentett be, ezért ő nem 

szavazott. 

 

A képviselő- testület tagjai 2 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással támogatta a javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

40/2015. (V.20.) KT határozati javaslata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadási körülményeinek a megváltoztatására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Barnóczki Gergely kérelmezőnek bérbe adott önkormányzati 

tulajdonú ingatlanon állattenyésztő (mangalica) telep 

létrehozását a lakosság kérésére nem engedélyezi. A kérelmező 

az ingatlant továbbra is bérelheti, de a „ Fiatal gazda „ 

pályázaton nyert támogatást növénytermesztési céllal, 

melegházi növények termesztésére használhatja fel az adott 

területen. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

d.) Pályázat benyújtása, rendkívüli költségvetési támogatásra. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 



 

dr. Barnóczki Károly polgármester jelezte a képviselő-testületnek, hogy újra lehet 

forráshiányos önkormányzatoknak rendkívüli költségvetési támogatásra pályázni. 

3,5 millió forintos pályázati támogatás benyújtására tett határozati javaslatát ismertette. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 4 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.20.) KT határozati javaslata 

Költségvetési támogatás pályázat benyújtására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Belügyminisztérium által kiírt költségvetési támogatás 

igénylése pályázat keretein belül 3 500.000 Ft, azaz 

Hárommillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő összegre, 

pályázatot nyújt be. 

 

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 4 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

41/2015. (V.20.) KT határozata 

Költségvetési támogatás pályázat benyújtására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Belügyminisztérium által kiírt költségvetési támogatás 

igénylése pályázat keretein belül 3 500.000 Ft, azaz 

Hárommillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő összegre, 

pályázatot nyújt be. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

e.) Javaslat készenléti hitel felvételére. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 



 

dr. Barnóczki Károly polgármester javasolta, hogy az önkormányzat vegyen fel egy 

úgynevezett készenléti hitelt, amelynek keretein belül pályázati önerőt lehetne képezni.  

 

Bíró László képviselő: Minden pályázathoz elégséges a bankreferencia, amit a számlavezető 

bank minden további nélkül kiad. 

 

Barta Zsolt képviselő: Nem láthatók a járulékos költségei egy ilyen konstrukciónak. Nincs is 

rá szüksége az önkormányzatnak. 

 

Bíró László képviselő: A hitel felvétele csak tűzoltás lenne, ami nem tenne jót a 

költségvetésnek. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolta a kérdés elnapolását. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait szavazzanak. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal támogatta, 2 nem szavazattal elutasította a kérdés 

elnapolására tett javaslatot. Ezért döntés nem született. 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és az ülést 17:28 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Nagy Géza 

               polgármester                                                                                            jegyző  

 

 

Bíró László 

jkv.hitelesítő 

 

 

 

 


