
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.július 15. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Dr. Barnóczki Károly               polgármester  

           Bíró László      képviselő   

  Farkas János         képviselő       

 

Tanácskozási joggal  Nagy Géza jegyző                           

 

Meghívott:    

Farkas Jánosné Hagyományőrző Egyesület Elnöke   

Balázs János   Dél-Borsodi Leader Egyesület 

Timkó Róbert   Gordius Kft. 

 

 

Megjegyzés: Kiss Iván alpolgármester, és Barta Zsolt képviselő igazoltan távol. 

 

 

Napirend előtt: 

Dr. Barnóczki Károly polgármester, köszöntötte a megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 3 fővel határozatképes. 

Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bíró László képviselőt javasolta. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül 

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

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

szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. 

 

 

Napirend: 

 

1. A település esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata.  

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, jegyző 

 

2. Tájékoztatás a falubusz és a könyvtár pályázat kivitelezésével kapcsolatban. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, Bíró László képviselő, Egyesület elnöke 

 

3. Egyéb kérdések.  

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 



4. Szociális kérelmek elbírálása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: A település esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata.  

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, jegyző 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a felülvizsgált esélyegyenlőségi programot. 

Kérte a testület tagjait, mondják el véleményüket. 

 

Bíró László képviselő: Átfogó, sokrétűen tájékoztató munka. Menetközben, ha változnak 

bizonyos körülmények, tudjuk-e módosítani. 

 

Nagy Géza jegyző: Igen. 

 

Farkas János képviselő: Aggasztó a népesség fogyása. Jó hogy az átlag életkor a fiatalabb 

korosztály felé tendál. Valamilyen akció tervet kéne készíteni, hogy a fiatal családok itt 

maradjanak, esetleg betelepüljenek. 

 

 Dr. Barnóczki Károly polgármester: Kulcskérdés, hogyan lehet az ifjúságot itt tartani. Fontos 

egy jövőkép kialakítása. Kötve van a kezünk, mert az anyagi lehetőségeink eléggé 

határozottak, és kötelező feladataink ellátása az elsőrendű feladat. 

 

Javasolta az esélyegyenlőségi program elfogadását. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

Szakáld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az egyenlő 

bánásmódról, és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, 

többször módosított 2003. évi CXXV. Törvény 31.§-a alapján a 

határozat mellékletét képező Szakáld Község 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. 

számú felülvizsgálatát, az abban foglalt módosításokat 

elfogadja, és jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 



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

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

51/2015 (VII.15.)  KT. Határozata 

Szakáld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az egyenlő 

bánásmódról, és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, 

többször módosított 2003. évi CXXV. Törvény 31.§-a alapján a 

határozat mellékletét képező Szakáld Község 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. 

számú felülvizsgálatát, az abban foglalt módosításokat 

elfogadja, és jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tárgy: Tájékoztatás a falubusz és a könyvtár pályázat kivitelezésével kapcsolatban. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester, Bíró László képviselő, Egyesület elnöke 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Változtattunk az eredeti elképzelésünkön, mert az 

eredetileg megvásárolni kívánt OPEL VIVARO, helyett a Miskolc Autóház Kft. által 

kedvezőbb Volkswagen T5 Kombi 2.0 CR tdi modellt kívánjuk megvásárolni, amelynek mind 

a műszaki, mind a finanszírozási feltételei sokkal kedvezőbbek. Eladnánk a jelenlegi Renault 

típusú buszunkat, vagy beszámítanánk. 

 

Bíró László képviselő: A Volkswagen Transporternek kedvezőbbek a műszaki paraméterei. 

Kedvezőbb fogyasztási normákkal rendelkezik, és az Opeltől nagyobb motorteljesítménye is 

van. A Miskolc Autóház Kft. 3,7 millió forint összegben beszámítaná a Renaultot, és a 

Porsche Bank az Áfa értékét is megfinanszírozná éves 8%-os kamattal. A másodlagos piacon 

ár alatt tudnánk jelenlegi falubuszunkat értékesíteni. Interneten rákeresve egy ilyen 1999-es 

évjáratú Renault 1,9 millió forint + Áfa.  

Kérdés, hogy kényszerből értékesítsük-e, vagy kitartsuk az árat, hogy később kedvezőbben 

értékesíthessük. 

Megfontolás tárgya, hogy az Áfa finanszírozást hogyan oldjuk meg. 

 



Dr. Barnóczki Károly polgármester: Kérdés, hogy az Áfát milyen módon finanszírozzuk 

önerőből, az autó beszámítási lehetőségének igénybevételével, vagy hitelszerződéssel, 

melynek futamideje 5 év. 

 

Farkas János képviselő: Értékesíteni kell a Renaultot és abból finanszírozzuk az Áfát. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Mindenesetre most a típus módosításához a képviselő-

testületnek határozatot kell hoznia. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

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

című pályázaton beszerzendő falugondnoki busz típusmódosítására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete „ A vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztése” 

című pályázaton az eredetileg megvásárolni szándékolt OPEL 

típusú 9 személyes gépjármű helyett Volkswagen T5 Kombi RT 

2.0 tdi gépjárművet kíván beszerezni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

52/2015 (VII.15.)  KT. Határozata 

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

című pályázaton beszerzendő falugondnoki busz típusmódosítására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete „ A vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztése” 

című pályázaton az eredetileg megvásárolni szándékolt OPEL 

típusú 9 személyes gépjármű helyett Volkswagen T5 Kombi RT 

2.0 tdi gépjárművet kíván beszerezni. 

 



Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: A könyvtár pályázattal kapcsolatban májusban már volt 

egy tájékoztatás. A képviselő-testület nem volt megelégedve a kivitelezéssel. Akkor volt egy 

bejárás is. Az átadási határidő július 31.-re lett módosítva. A végleges átadást, műszaki 

átadást, használatba vételi engedélyt augusztus 31.-ig kell az elszámoláshoz prezentálni az 

irányító hatóság felé. Vajon rendben lesz-e? 

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő 15:50 perckor távozott. 

 

Timkó Róbert a kivitelező Gordius Kft. ügyvezetője 15:51 perckor megérkezett. 

 

Bíró László képviselő 15:52 perckor visszaérkezett. 

 

 

Timkó Róbert: A munkákat folyamatosan végezzük. Festünk, burkolunk. A beruházás július 

31.-re meg fog valósulni. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Sem a testületnek, sem a lakosságnak nem tetszik a 

kivitelezés. Ebből a pályázati összegből megvalósulhatott volna a födém csere is. Egy 

megvalósítási helyen 20%-ban lehet eltérni a tervezettől. Ezzel a födémmel nem lesz normális 

a kivitelezés. Ha az orvosi rendelő pályázaton nyer az önkormányzat, akkor ott megvalósul a 

tetőcsere, és a nyílászárók cseréje is. A könyvtár meg a tetőszerkezete nem fog megfelelni az 

eredeti funkciójának. Az egész közösségi tér küllemét le fogja rontani a fal, és a nyílászárók. 

 

Timkó Róbert: Javasolja, hogy a héjazat legyen lecserélve léccel, cseréppel. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a kivitelezővel együtt 

a helyszínen tekintse meg a munkálatokat. 

 

Megjegyzés: A helyszíni bejárás idejére 16:10 perctől szünetet rendelt el. A bejárás 16:40 

perckor befejeződött. A képviselő-testület folytatta munkáját. 

 

Timkó Róbert a Gordius Kft. ügyvezetője a bejárásról távozott, ezért a jelenléti ívet sem írta 

alá. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Tárgy: Egyéb kérdések megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

a.) Szakáldi szépkorú lakosság kérelme 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 



dr. Barnóczki Károly polgármester jelezte, hogy a szakáldi szépkorúak szóbeli kéréssel 

fordultak hozzá, melyben kérték, hogy az önkormányzat térítés ellenében kaszálja le az 

ingatlanjaik udvarát. 

 

Bíró László képviselő: Javasolta, hogy az önkormányzat határozzon meg egy önköltséges 

négyzetméter árat, és erről tájékozódjanak Kiss Iván alpolgármesternél, aki végez ilyen 

tevékenységet. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Elég-e hozzá határozat. 

 

Nagy Géza jegyző: Ezt helyi rendeletben kell leszabályozni. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Akkor dolgozzunk ki egy ilyen rendeletet. 

 

 

 

b.) Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft ajánlatának elfogadása Szakáld, 

rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében kiépített megfigyelő kutak 2015. 

évi üzemeltetésére. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy ez egy kötelező feladat, amelyet a 

Környezetgazdálkodási Kft. el tud látni.  

 

Az ajánlat a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Árajánlatot kért a Borsodvíz Zrt.-től is, de ők válaszukban jelezték, hogy a profiljukban ilyen 

tevékenység nem szerepel. Ez az egy ajánlat érkezett ennek a kötelező feladatnak az 

ellátására, ezért javasolta ezt elfogadni. 

Javasolta még, hogy csökkentett árban próbálja meg az önkormányzat a szerződés 

megkötését. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft megbízására Szakáld, rekultivált 

települési szilárdhulladék lerakója környezetében kiépített megfigyelő kutak 2015. évi 

üzemeltetésére. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 3530 

Miskolc, Földes Ferenc u. 6.szám alatti székhelyű Három Kör 

DELTA Környezetgazdálkodási Kft.-t bízza meg a Szakáld, 

rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében 

kiépített megfigyelő kutak 2015. évi üzemeltetésére. 



Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ajánlati lapon 

szereplő bruttó 205.740 Ft, azaz bruttó Kettőszázötvenezer- 

hétszáznegyven forintos ajánlat csökkentésének lehetőségéről, 

kezdjen tárgyalásokat a céggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

53/2015 (VII.15.)  KT. Határozata 

Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft megbízására Szakáld, rekultivált 

települési szilárdhulladék lerakója környezetében kiépített megfigyelő kutak 2015. évi 

üzemeltetésére. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 3530 

Miskolc, Földes Ferenc u. 6.szám alatti székhelyű Három Kör 

DELTA Környezetgazdálkodási Kft.-t bízza meg a Szakáld, 

rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében 

kiépített megfigyelő kutak 2015. évi üzemeltetésére. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ajánlati lapon 

szereplő bruttó 205.740 Ft, azaz bruttó Kettőszázötvenezer- 

hétszáznegyven forintos ajánlat csökkentésének lehetőségéről, 

kezdjen tárgyalásokat a céggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

c.) Élelmezésvezető szakirányú végzettsége megszerzésére irányuló támogatás megtárgyalása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a tanulmányokkal kapcsolatos tudnivalókat. 

Elmondta, hogy a 2 éves képzés díja 180.000 Ft lenne, amelynek teljes kifizetését az 

önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve nem tudja vállalni. Az élelmezésvezető pedig 

anyagi helyzetére hivatkozva szintén nem tud átvállalni belőle semmit. Csak úgy tudná a 

tanulmányait elvégezni, ha 100 %-ban finanszírozná az önkormányzat. 

 



Nagy Géza jegyző: Javasolta, hogy valamilyen megoldás szülessen, mert a konyhára 

élelmezésvezető kell, aki szakirányú végzettséggel is rendelkezik. 

 

Farkas János képviselő: Próbáljunk meg átcsoportosítani más képzésre szánt összegből, és 

próbáljuk meg 100%-ban finanszírozni. Feltételként szabjuk meg, hogy tanulmányi szerződés 

keretében, minimum a képzés idejét, amely 2 év, a dolgozó köteles az önkormányzat 

állományában eltölteni. Tehát a tanulmányok befejezése után még minimum 2 évig az 

alkalmazásunkban lesz.  

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

Élelmezésvezető szakirányú képesítés megszerzésének finanszírozása 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Szakáld 

Község Önkormányzatánál foglalkoztatott élelmezésvezető 

szakirányú képesítésének megszerzéséhez szükséges 180.000 

Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint tandíj megfizetését 

átvállalja. 

Ennek fejében az élelmezésvezető az oktatási időn felül, amely 

2 év, köteles minimum 2 évet az önkormányzat alkalmazásában 

eltölteni. Ennek pontos részleteit tanulmányi szerződésben 

fektetik le. 

 

Felelős: polgármester,jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

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

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

54/2015 (VII.15.)  KT. Határozata 

Élelmezésvezető szakirányú képesítés megszerzésének finanszírozása 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete Szakáld 

Község Önkormányzatánál foglalkoztatott élelmezésvezető 

szakirányú képesítésének megszerzéséhez szükséges 180.000 

Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint tandíj megfizetését 

átvállalja. 



Ennek fejében az élelmezésvezető az oktatási időn felül, amely 

2 év, köteles minimum 2 évet az önkormányzat alkalmazásában 

eltölteni. Ennek pontos részleteit tanulmányi szerződésben 

fektetik le. 

 

Felelős: polgármester,jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

d.) Belépési javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

önkormányzati szekciójába. 

Előterjesztés: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A megkeresés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester, ismertette a megkeresést. 

Javasolta az önkormányzati szekcióba való belépést. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkormányzati 

szekciójába való belépésre. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete belép a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

önkormányzati szekciójába. Felhatalmazza a polgármestert az 

ezzel kapcsolatos belépési nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkormányzati 

szekciójába való belépésre. 



 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete belép a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

önkormányzati szekciójába. Felhatalmazza a polgármestert az 

ezzel kapcsolatos belépési nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

e.) Szakáldi „Kéknefelejcs” Nyugdíjas Klub költségvetési támogatása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A költségvetés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a nyugdíjas klub kérelmét, és javasolta, hogy 

2015. második felére a nyugdíjasok 100.000 Ft támogatást kapjanak az önkormányzattól. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

A Szakáldi „Kéknefelejcs” Nyugdíjas Klub támogatására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi 

„Kéknefelejcs” Nyugdíjas Klubbot 2015 második félévében 

100.000 Ft. azaz egyszázezer forint önkormányzati 

támogatásban részesíti, amelynek kifizetése számla ellenében, 

az önkormányzat házipénztárából történik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

56/2015 (VII.15.)  KT. Határozata 

A Szakáldi „Kéknefelejcs” Nyugdíjas Klub támogatására. 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi 

„Kéknefelejcs” Nyugdíjas Klubbot 2015 második félévében 

100.000 Ft. azaz egyszázezer forint önkormányzati 

támogatásban részesíti, amelynek kifizetése számla ellenében, 

az önkormányzat házipénztárából történik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

f.) Szemcsák Miklós háziorvossal kapcsolatos bejelentés. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Szemcsák Miklós háziorvos levele, és feladat ellátási megbízási szerződése a jegyzőkönyv 

6. számú mellékletét képezi. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette dr. Szemcsák Miklós háziorvos levelét, 

amelyben elzárkózik a rendelő elmaradt bérleti díjának 415. 972 Ft összegnek az 

önkormányzat részére történő megfizetésétől. 

 

Bíró László képviselő: A feladat ellátási megállapodásban egyértelműen meg van határozva, 

hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Mivel a megállapodásban rögzített díjakat nem 

fizette, ezért egyértelmű, hogy tartozik. Ezt a költséget pedig meg kell fizetnie. 

Ezért javasolta a háziorvos ismételt felszólítást, díjhátralékának rendezésére. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

Háziorvosi rendelő elmaradt térítési díjának megfizetésére. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete újból 

felszólítja dr. Szemcsák Miklós háziorvost, hogy a 2013. 

november 04.-én megköttetett feladat ellátási megbízási 

szerződés alapján Szakáld Község Önkormányzata részére az 

orvosi rendelő használatáért,  

2013.09.01. – 2015.05.31.-ig elmaradt 415.972 Ft, azaz 

négyszáztizenötezer-kilencszázhetvenkettő forint összeget az 

önkormányzat részére fizesse meg. 

 

Felelős: polgármester,jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

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

   



Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

57/2015 (VII.15.)  KT. Határozata 

Háziorvosi rendelő elmaradt térítési díjának megfizetésére. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete újból 

felszólítja dr. Szemcsák Miklós háziorvost, hogy a 2013. 

november 04.-én megköttetett feladat ellátási megbízási 

szerződés alapján Szakáld Község Önkormányzata részére az 

orvosi rendelő használatáért,  

2013.09.01. – 2015.05.31.-ig elmaradt 415.972 Ft, azaz 

négyszáztizenötezer-kilencszázhetvenkettő forint összeget az 

önkormányzat részére fizesse meg. 

 

Felelős: polgármester,jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

g.) Javaslat Szakáld Község Önkormányzata és a „TENTEX-TEAM” Termelő, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. közötti megállapodás elfogadására. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

A megállapodás a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a megállapodást. Javasolta annak elfogadását. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelelevő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VII.15.)  KT. Határozati javaslata 

Szakáld Község Önkormányzata és a „TENTEX-TEAM” Termelő, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. között létrejött megállapodást elfogadja. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete  a 

„TENTEX-TEAM” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

között létrejött megállapodást elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 



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

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 
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Szakáld Község Önkormányzata és a „TENTEX-TEAM” Termelő, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. között létrejött megállapodást elfogadja. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete  a 

„TENTEX-TEAM” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

között létrejött megállapodást elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

szociális tárgyú kérelmek elbírálására 17:36 perckor zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Nagy Géza 

               polgármester                                                                                            jegyző  

 

 

Bíró László 

jkv.hitelesítő 

 


