
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.március 04. 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: Bíró László képviselő igazoltan távol. 

 

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 Farkas János képviselőt javasolta. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

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

megszavazták Farkas János 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. Az önkormányzat 2015. éves költségvetésének megtárgyalása. 

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

Nagy Géza jegyző 

 

2. Egyéb kérdések 

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

 

 

 

 

 



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 költségvetésének 

tervezetét. 

Kérdezte, hogy tételesen végig menjenek-e rajta, vagy a képviselők az előzetesen kiküldött 

adattáblák alapján, megteszik észrevételeiket. 

 

Barta Zsolt képviselő: Nézzük végig tételesen. 

 

Dr. Barnóczki károly polgármester tételesen ismertette a költségvetési táblák adatait. 

 

Barta Zsolt képviselő: Miért kell a mezőőri szolgálathoz hozzájárulni, és mit jelent a 

hozzájárulás. 

 

Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó: A mezőőri szolgálathoz az állam ad 900 ezer forint 

támogatást, de ez nem fedezi a költségeket. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Ezért javasoljuk a mezőőri hozzájárulás bevezetését, 

amely 1000 Ft/hektár/év lenne. 

 

Barta Zsolt képviselő: Egy ilyen adó jellegű hozzájárulás bevezetésénél minden gazda 

véleményét ki kéne előzetesen kérni. 

 

Farkas János képviselő: Hajdúnánáson, az ilyen jellegű támogatás aranykoronánként van 

bevezetve. 

 

Barta Zsolt képviselő: Ne tegyük kötelezővé, azt ami nem kötelező. A házi segítségnyújtás 

sem lesz ingyenes. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasoljuk az ellátás óradíját 200 Ft-ban megállapítani. 

Az napi 1 órával számolva, mert ennyi az egy főre jutó kötelező gondozási idő, 

személyenként havonta 4000 Ft költséget jelent. 

 

Barta Zsolt képviselő: Akkor a lakosok nem fogják igénybe venni. 

 

Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó: Felemelnénk a szociális étkeztetés térítési díját 10 %-

kal, a gyermekétkeztetés sem lenne mindenkinek ingyenes, csak a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekeknek. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolta még költségkímélési szempontokat figyelembe 

véve, a falugondnoki busz bevásárló útjainak csökkenését, és az utasok részére 200 ft-os 

hozzájárulás bevezetését. 

 



Barta Zsolt képviselő: A mezőőri szolgálat nem kötelező önkormányzati feladat. Meg kell 

kérdezni a gazdákat igénylik-e a szolgáltatást így is, hogy hozzájárulást kell fizetni érte. 

 

Farkas János képviselő: Mindenhol, ahol bevezették fizetnek a gazdák hozzájárulást, mert az 

állami támogatás nem elég a fenntartásra. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait szavazzák meg a 

módosításokkal a házi segítségnyújtáshoz való hozzájárulással, a gyermekétkeztetéshez való 

hozzájárulással, a falugondnoki bevásárló áratok utaztatásához való hozzájárulás 

bevezetésével, a mezőőri szolgáltatáshoz való hozzájárulással tervezett 2015. éves 

önkormányzati költségvetést. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4ő 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással elfogadta a módosításokkal az 

önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetését. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

2/2015. (III.04.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Megjegyzés: Gyurkovics Krisztina pénzügyi előadó 18:08 perckor távozott. 

 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tárgy: Egyéb kérdések 

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

 

 

a.) Javaslat Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására. 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki károly polgármester ismertette a napirendet, melyben jelezte, hogy a Mezőcsát 

és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítására van 

szükség, és ezt a társult önkormányzatoknak határozatban kell rögzíteni. Az eredeti 

megállapodásban alelnök 2 szerepel, de a jogszabály csak egy alelnököt ismer el. 

 

Ismertette határozati javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4ő 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (III.04)KT határozati javaslata 

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás  

Társulási megállapodásának módosítására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Mezőcsát 

és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el. 

 

1. A társulási megállapodás 4.4. pontja az alábbiakra változik: 

A társulási tanács az önkormányzatok választási ciklusának 

idejére a saját tagjai sorából minősített többséggel egy fő 

alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz 

javaslatot. 

 

2.A társulási megállapodásban szereplő „alelnökök” szövegrész 

„alelnök” szövegrészre változik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

   

Jelen lévő képviselők száma: 4ő 

 

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

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

18/2015. (III.04)KT határozati javaslata 

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás  

Társulási megállapodásának módosítására 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Mezőcsát 

és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el. 

 

1. A társulási megállapodás 4.4. pontja az alábbiakra változik: 

A társulási tanács az önkormányzatok választási ciklusának 

idejére a saját tagjai sorából minősített többséggel egy fő 

alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz 

javaslatot. 

 

2.A társulási megállapodásban szereplő „alelnökök” szövegrész 

„alelnök” szövegrészre változik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 



 

b.)Barta Zsolt önkormányzati képviselő kérdése. 

 

Barta Zsolt képviselő jelezte, hogy az adó kintlévőségről, még mindig nem kapott 

információt. Kérdezte mennyi adóhátralék van. 

 

Nagy Géza jegyző: Kb. 4 millió forint. 

 

Barta Zsolt képviselő: Inkább ebből kéne fedezni a költségvetésben levő hiányokat, nem 

pedig a lakosságra újabb terheket róni. 

 

Nagy Géza jegyző: Folyamatosan egyeztetünk a hátralékosokkal, de a gépjárműadó 60%-át 

például azonnal át kell utalnunk a Magyar Államkincstárnak. A kintlévőség ¾ része pedig a 

gépjárműadóból adódik. 

 

Megjegyzés: Barta Zsolt képviselő 18:20 perckor távozott. 

 

 

c.) Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015(III.04) önkomrányzati 

rendelete. 

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

önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a rendeletet, melyben a házi segítségnyújtással 

kapcsolatos szolgáltatás díja lett meghatározva. 

 

Javasolta elfogadásra. 

 

 

Jelen lévő képviselők száma: 3ő 

 

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

módosítást. 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének  

3/2015(III.04) önkormányzati rendelete. 

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

önkormányzati rendelet módosítására. 

 

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 



d.) Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015 (III.04.) önkormányzati 

rendelete. 

A gyermekétkeztetés térítési díjáról. 

 

Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a rendeletet, melyben a költségvetéshez 

kapcsolódóan a gyermekétkeztetés térítési díjai lettek meghatározva. 

 

Javasolta elfogadásra. 

 

 

Jelen lévő képviselők száma: 3ő 

 

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

rendeletet. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

 4/2015 (III.04.) önkormányzati rendelete. 

A gyermekétkeztetés térítési díjáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

 

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

megköszönte a részvételt és az ülést 18:42 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Nagy Géza 

               polgármester                                                                                            jegyző  

 

 

Farkas János 

jkv.hitelesítő 

 


