
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.június 17. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Dr. Barnóczki Károly               polgármester  

           Kiss Iván                alpolgármester      

           Barta Zsolt      képviselő   

  Farkas János         képviselő       

 

Tanácskozási joggal  Nagy Géza jegyző                           

 

Meghívottak:    

Pázmándiné Palácsik Éva védőnő   

Sóváriné Paksy Ildikó  óvodavezető 

Zolnai Imre    falugazdász   

    

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő jelezte, hogy később érkezik. Zolnai Imre falugazdász 

jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud a képviselő-testületi ülésen részt venni. 

 

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. Falugazdász és az Agrárkamara helyi munkabizottságának beszámolója 

Előterjesztő: Barta Zsolt képviselő 

2. A Miskolc térségi konzorcium szerződés módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

3. Egyéb kérdések megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester, képviselő-testület, jegyző 



4. Tájékoztató a Szakáldi Manócskák Óvoda és a védőnői szolgálat 2014/2015 – ös évben 

végzett tevékenységéről  

Előterjesztő: óvodavezető, védőnő 

5. Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: Falugazdász és az Agrárkamara helyi munkabizottságának beszámolója 

Előterjesztő: Barta Zsolt képviselő 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Barta Zsolt képviselő: Az agrárkamara helyi munkabizottságának megalakulása óta az elnöki 

teendőket én látom el. A munkabizottság feladata a helyi gazdák munkájának segítése, 

tájékoztatása, gyűlések megszervezése, kapcsolattartás az agrárkamarával, falugazdászokkal. 

Feladat még a helyi gazdák érdekeinek képviselete. A gazdák részére tájékoztatók 

megszervezése. Ebből az eltelt időszakban kettő is volt. Az egyik Nemesbikken, amelynek 

témája a 2015. évi törvényi változások megismertetése volt. Szakáldon 2014. december 09.-én 

szintén volt egy tájékoztató, amelyen már a törvényi változások pontosított megismertetése 

történt az érdeklődőkkel. Dióhéjban körülbelül ennyi az eddig végzett tevékenység. 

 

Kiss Iván alpolgármester: Hol lehet utolérni a falugazdászt. 

 

Barta Zsolt képviselő: A telefonszámát bárkinek meg tudom adni, egyébként Mezőcsáton 

található. 

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő 15:36 perckor megérkezett. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: A külterületek rendbetartásának ellenőrzése nem a 

munkabizottság feladata. 

 

Barta Zsolt képviselő: A gyep, legelő művelési ágba tartozó területeket évente kétszer kell, és 

lehet kaszálni. 

 

Bíró László képviselő: Törvényileg van szabályozva még az is, hogy milyen időpontokban, 

mettől meddig lehet a munkát elvégezni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

ellenőrzi, és ennek alapján történik a területalapú támogatások kifizetése. 

 

Megjegyzés: Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető 15:54 perckor megérkezett. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte az Agrárkamara helyi munkabizottsága 

elnökének tájékoztatóját. 

 

 

 

 

 



2. Napirendi pont 

 

Tárgy: A Miskolc térségi konzorcium szerződés módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi 

 

Megjegyzés: Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető 15:56 perckor távozott. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Ismertette a szerződés módosításának szükségességét, 

amely KEOP – 1.1.1 pályázat benyújtásához szükséges, amelyen eszközbeszerzésre kerülne 

sor. Viszont a szerződés módosításához szükség van a konzorciumot alkotó települések 

képviselő-testületeinek támogató határozatára, ezért kéri a képviselő-testületet támogassák a 

módosítást. 

 

Ismertette  határozati javaslatát. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 5 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (VI.17.)  KT. Határozati javaslata 

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének módosítására és felhatalmazás 

megadása Támogatási Szerződés módosítására. 

 

 

1.Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja és jóváhagyja a megtett intézkedéseket a KEOP 1.1.1-

B/10-11.-2011-0001 és a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001 

projekthez benyújtott műszaki tartalom bővítése tekintetében és 

egyben felhatalmazza a Polgármestert a műszaki tartalom 

bővítés megvalósításához kapcsolódó intézkedések 

meghozására, szerződések megkötésére. 

 

2.Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen 

határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja a Miskolc Térségi 

Konzorcium Konzorciumi Szerződésének módosítását és az új 

egységes szerkezetű Konzorciumi Szerződést azzal, hogy a 

módosított szöveg hatályba lépésének feltétele, hogy a 

Konzorciumot alkotó Önkormányzat képviselő-testülete 

elfogadja. 

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a feltétel teljesülését követően, 

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 

42/2015 (VI.17.)  KT. Határozata 

Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének módosítására és felhatalmazás 

megadása Támogatási Szerződés módosítására. 

 

 

1.Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja és jóváhagyja a megtett intézkedéseket a KEOP 1.1.1-

B/10-11.-2011-0001 és a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001 

projekthez benyújtott műszaki tartalom bővítése tekintetében és 

egyben felhatalmazza a Polgármestert a műszaki tartalom 

bővítés megvalósításához kapcsolódó intézkedések 

meghozására, szerződések megkötésére. 

 

2.Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen 

határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja a Miskolc Térségi 

Konzorcium Konzorciumi Szerződésének módosítását és az új 

egységes szerkezetű Konzorciumi Szerződést azzal, hogy a 

módosított szöveg hatályba lépésének feltétele, hogy a 

Konzorciumot alkotó Önkormányzat képviselő-testülete 

elfogadja. 

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve a feltétel teljesülését követően, 

azonnal 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

Tárgy: Egyéb kérdések megtárgyalása 

Előterjesztő: polgármester, képviselő-testület, jegyző 

 

a.) Szakáld rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében kiépített megfigyelő 

kutak 2015. üzemeltetésére adott árajánlat megtárgyalása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Az árajánlat a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 



dr. Barnóczki Károly polgármester: Ismertette a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási 

Kft. árajánlatát a megfigyelő kutakkal kapcsolatos szolgáltatás éves díjára, amelynek összege 

bruttó 205.740 Ft. 

 

Megjegyzés: Kiss Iván alpolgármester 16:03 perckor távozott, 16:05 perckor visszaérkezett. 

 

Kérte a képviselő-testületet tegyék meg észrevételeiket. 

 

Farkas János képviselő: Javasolta, hogy kérjen be az önkormányzat több árajánlatot, olyan 

cégektől akik ezzel foglalkoznak. 

 

Bíró László képviselő: Támogatta a javaslatot. 

 

Barta Zsolt képviselő: Szintén ezt a megoldást tartja a legoptimálisabbnak. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 5 fő 

 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (VI.17.) KT határozati javaslata 

Szakáld rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében kiépített 

megfigyelő kutak 2015. üzemeltetésére árajánlatok kérése. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáld 

rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében 

kiépített megfigyelő kutak 2015. üzemeltetésére a Három Kör 

Delta Környezetgazdálkodási Kft. árajánlatán kívül további 

árajánlatok beszerzésével bízza meg Szakáld Község 

polgármesterét. 

 

Felelő: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 

43/2015. (VI.17.) KT Határozata 

Szakáld rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében kiépített 

megfigyelő kutak 2015. üzemeltetésére árajánlatok kérése. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáld 

rekultivált települési szilárdhulladék lerakója környezetében 

kiépített megfigyelő kutak 2015. üzemeltetésére a Három Kör 

Delta Környezetgazdálkodási Kft. árajánlatán kívül további 

árajánlatok beszerzésével bízza meg Szakáld Község 

polgármesterét. 

 

Felelő:polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

b.) A szakáldi laktanya területén levő önkormányzati ingatlanban levő lift működtetésének 

kérdése. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester: Tavaly testületi ülésen szóba került a laktanyaépületben 

található lift üzemeltetésének problémája. Akkor a testület úgy döntött, hogy a magas 

fenntartási költségeket figyelembe véve helyeztesse üzemen kívül az önkormányzat. Az 

üzembe helyezés elég költséges. Ezért javasolta, hogy a karbantartásra kérjen be az 

önkormányzat árajánlatokat, és a legjobb árajánlatot adóval kössön az önkormányzat 

szerződést az üzemeltetésre. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelenelevő képviselők száma: 5 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (VI.17.) KT határozati javaslata 

Önkormányzati ingatlanban levő lift üzemeltetésével, és karbantartásával 

kapcsolatos árajánlat kérése. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanban működő lift 

üzemeltetésével, és karbantartásával kapcsolatos árajánlat 

beszerzésével bízza meg Szakáld Község polgármesterét. 

 

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 

44/2015. (VI.17.) KT határozata 

Önkormányzati ingatlanban levő lift üzemeltetésével, és karbantartásával 

kapcsolatos árajánlat kérése. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanban működő lift 

üzemeltetésével, és karbantartásával kapcsolatos árajánlat 

beszerzésével bízza meg Szakáld Község polgármesterét. 

 

Felelős:polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

c.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos kérdések megbeszélése. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester: Valamilyen megoldást kellene találni a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtásra. Van ajtónyitást érzékelő eszköz, amit a rendőrség is ajánl, vagy 

maradunk a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató által átadott készülékeknél, vagy megoldás lenne 

még olcsóbb mobiltelefonok beszerzése feltöltő kártyával működtetve. 6 db-ról lenne szó. 

 

Barta Zsolt képviselő: A legjobb és árban is a legoptimálisabb megoldást kellene megtalálni. 

 

Kiss Iván alpolgármester: Fel kell venni a mobilszolgáltatókkal a kapcsolatot, és flotta 

ajánlatot kérni.  

 

A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a javaslatot. 

 

 

d.) Lélekharang beszerzésének kérdése. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester: Problémát okoz a lakosságnak, hogy Szakáldon a 

templom messze van a temetőtől, és amikor a ravatalozóból viszik eltemetni a halottat, akkor 

a templomi harangszó nem hallatszik el a temetőig. Ezért kéne egy lélekharangot a temetőben 

felállíttatni. Ezért kéne egy árajánlat, és utána lehetne beszélni a lehetőségekről. 

 

A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a javaslatot. 

 



e.) Köztisztviselőkkel szemben 2015. II. félévre meghatározott teljesítmény követelmények 

megfogalmazásáról. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester: Ismertette a köztisztviselők 2015. II. félévre vonatkozó 

teljesítmény követelményeit. Elfogadásra javasolta. 

 

Ismertette határozati javaslatát. 

 

Jelenelevő képviselők száma: 5 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (VI.17.) KT határozati javaslata 

A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők és jegyző 2015. évi II. 

féléves teljesítményértékelési szempontjainak az elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Közös 

Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselőkre és 

jegyzőre vonatkozó 2015. évi II. féléves teljesítményértékelési 

szempontokat 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 

45/2015. (VI.17.) KT határozata 

A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők és jegyző 2015. évi II. 

féléves teljesítményértékelési szempontjainak az elfogadására 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Közös 

Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselőkre és 

jegyzőre vonatkozó 2015. évi II. féléves teljesítményértékelési 

szempontokat elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 



f.) Nagy Géza jegyző bejelentése. 

 

Szóbeli előterjesztés. 

Nagy Géza jegyző: A 2015. május 20.-án megtartott testületi ülésen született egy határozat, a 

40/2015 (V.20.) KT Határozat önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadási körülményeinek 

a megváltoztatására. Ebben a decemberi testületi ülésen Barnóczki Gergely kérelmére 

sertéstartásra bérbe adott, laktanya területén található önkormányzati tulajdonú ingatlannal 

kapcsolatban módosított az önkormányzat az álláspontján. 

Fenntartja a bérbeadást, de a lakosság nyomására sertés tartást nem engedélyez. Más 

mezőgazdasági tevékenységet szorgalmaz. Dr. Barnóczki Károly polgármester érintettségét 

bejelentve nem szavazott, viszont jelen volt a szavazásnál. Mivel Kiss Iván alpolgármester 

igazoltan távol volt, ezért 1 tartózkodás és 1 érintettség bejelentése, valamint 2 igen 

szavazattal kvázi szavazategyenlőség jött létre, mivel a jelen levőt is figyelembe kell venni. 

Ezért újra napirendre kell tűzni ezt a kérdést.  

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolta a kérdés megtárgyalásának elnapolását, a 

következő testületi ülésre, mert akkor a kérelmező is megfelelően módosított, és a 

szomszédokkal egyeztetett kérelmet fog benyújtani. 

 

A képviselő-testület tagjai egyetértettek dr. Barnóczki Károly polgármester javaslatával, és a 

kérdés elnapolása mellett döntöttek. 

 

Megjegyzés: Pázmándiné Palácsik Éva védőnő, és Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető 16:45 

perckor megérkezett illetve visszaérkezett. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Tárgy: Tájékoztató a Szakáldi Manócskák Óvoda és a védőnői szolgálat 2014/2015 – ös 

évben végzett tevékenységéről  

Előterjesztő: óvodavezető, védőnő 

 

Az előterjesztések a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Pázmándiné Palácsik Éva védőnő: Ismertette a 2014/2015. évben végzett védőnői 

szolgáltatást. Jelezte, hogy dr. Barnóczki Károly polgármester elégedetlen azzal, hogy 

Szakáldon kevés időt tölt. Szerinte több időt kellene fordítani a szakáldi lakosokra. Azon 

kívül olyan dolgokat kér, amelyek nem tartoznak a védőnői munkaköréhez például ételosztás, 

ruhaosztás. Elmondta, hogy azért tölt Szakáldon kevesebb időt (Szakáld társulásban van 

Hejőszalontával és Hejőkeresztúrral, amely egyben a központ is) mert Szakáldon egy 

gyermek született, míg Hejőkeresztúrban és Hejőszalontán jóval több. Az előírt gondozási 

időt betartja, és munkaidején kívül is segít, ha szükséges. Ruhaosztást és élelmiszerosztást 

pedig azért nem szervez mert nem szociális munkás. 

Kiegészítésként tájékoztatta még a képviselő-testületet arról, hogy a Szakáldi rendelőben levő 

eszközállomány kritikán aluli, sőt alapvető dolgok nincsenek meg. Erről tájékoztatta dr. 

Barnóczki Károly polgármester urat, aki ígéretet tett a lehetőségeket figyelembe véve, és a 

fontossági sorrendet betartva az eszközállomány pótlására. Nem érzi úgy, hogy kevesebbet 

tenne Szakáldon, mint más körzetben. Szakmai vezetőim munkámat jóra értékelik, ezért 

nyugodt vagyok. 

 



Barta Zsolt képviselő: Egyetértek, mert ismerem a védőnő munkáját, és hozzáállását.  

 

Farkas János képviselő: Elolvastam a beszámolót Szakáldon jelenleg 5 csecsemő van, és 

tényleg kellenek az eszközök. Ezért kérem a polgármester urat, hogy a havi tiszteletdíjam 

terhére 2 db digitális csecsemőmérleget vásároljon az önkormányzat a védőnői szolgálatnak. 

 

Bíró László képviselő: Biztos, hogy megfelelő színvonalú munka folyik, ami a beszámolóból 

is látható. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: Tartalmas beszámolót hallhattunk. A születési 

létszámnak növekednie kellene. Meglepett bizonyos tekintetben az itt hallott kiegészítés. Én a 

korábbi munkámból kifolyólag kértem olyan dolgokat mint például a szűrővizsgálat 

szervezése, amely természetes volt ott ahol dolgoztam. Az eszközállományban valóban nagy 

hiányosságok vannak. Ezért kértem fontossági sorrendben egy listát. Vártam az igényt. Ahogy 

összeszámoltam kb. 400.000 Ft körül lenne a megvásárolandó eszközök ára. Nem kívánok 

senkit megsérteni. Lakossági panasz volt, hogy a védőnő nem tölt elég időt a településen. 

Ezért szóltam. Szeretném, ha a lakosság, a képviselő-testület, vagy én kérek valamit, az 

teljesülne. A pályázattal kapcsolatban (orvosi rendelő felújítása) kértem egy eszközállomány 

listát, de nem kaptam meg. Én ezzel kapcsolatban mást elmondani nem kívánok. Még egyszer 

megköszönöm a tartalmas beszámolót. 

 

Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető: Ismertette a 2014/2015. nevelési évben végzett munkát.  

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester: A hitoktatás bevezetésre került. Milyen felekezetű 

hitoktatás folyik. 

 

Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető: Görög katolikus és Római katolikus hitoktatás folyik az 

óvodában. Amit egy görög katolikus pap és egy római katolikus hitoktató tart. A görög 

katolikus pap tavaly ajándékokat (játék) az idén pedig ruhaneműt gyűjtött nekünk, amit 

szétosztottunk a gyerekek között. Nagyobb betekintést kérnék a képviselő-testülettől. Jöjjenek 

el például a nyílt napra, hogy lássák mennyit foglalkozunk a gyerekekkel. 

 

Bíró László képviselő: Változás lesz az óvodáztatási támogatásban. 

 

Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető: Igen. Szeptembertől hároméves kortól kötelező lesz 

óvodába járatni a gyereket, és a támogatás mint olyan, a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 

Dr. Barnóczki károly polgármester: Megköszönte az óvoda dolgozóinak az eddigi elvégzett 

munkát. 

 

Javasolta a beszámolók elfogadását. 

 

 

Ismertette határozati javaslatát. 

 

Jelenelevő képviselők száma: 5 fő 

 

 

 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (VI.17.) KT határozati javaslata 

A Szakáldi Manócskák óvoda és a védőnői szolgálat 2014/2015.-ös évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi 

Manócskák óvoda és a védőnői szolgálat 2014/2015.-ös évben 

végzett tevékenységéről 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 

46/2015. (VI.17.) KT határozata 

A Szakáldi Manócskák óvoda és a védőnői szolgálat 2014/2015.-ös évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Szakáldi 

Manócskák óvoda és a védőnői szolgálat 2014/2015.-ös évben 

végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:polgármester 

Határidő:azonnal 

 

Megjegyzés: Pázmándiné Palácsik Éva védőnő 17:33 perckor távozott. 

 

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

személyi kérdésben történő döntésre, illetve szociális tárgyú kérelmek elbírálására 17:34 

perckor zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Nagy Géza 

               polgármester                                                                                            jegyző  

 

 

Farkas János 

jkv.hitelesítő 


