
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 28. napján 

megtartott rendkívüli testületi ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Dr. Barnóczki Károly               polgármester  

Kiss Iván     alpolgármester  

  Farkas János         képviselő  

  Bíró László      képviselő      

 

Tanácskozási joggal:  Nagy Géza jegyző             

 

Megjegyzés: Barta Zsolt képviselő távol maradt.               

 

Napirend előtt: 

Dr. Barnóczki Károly polgármester, köszöntötte a megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. 

Az rendkívüli testületi ülést megnyitotta. Előzetesen elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülés 

összehívására telefonon került sor. Ezért írásbeli meghívó nem került kiküldésre. A rendkívüli 

testületi ülésen két napirendi pont van, amelynek szoros a határideje. A szociális tűzifa 

pályázaton való részvétel határozatának módosítása kerül megtárgyalásra 1. napirendi 

pontként. Erre azért van szükség, mert a részvételi szándék kinyilvánítása idején még nem 

tudta az önkormányzat, hogy Szakáld Község kikerül a halmozottan hátrányos helyzetű 

települések közül. Az erről szóló kormányrendelet ideiglenesen 2015 december 31.-ig törölte 

Szakáld települést erről a listáról. Mivel ez kapcsolódik a szociális tűzifa pályázathoz, így 

most már önerőt is fel kell mutatnunk, és ezt szükséges a határozatban szerepeltetni. Ennek 

benyújtási határideje szeptember 30. napja, a hiánypótlásra történő felszólítás, pedig 25.-én 

pénteken érkezett meg. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Iván alpolgármestert javasolta.  

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

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

megszavazták, Kiss Iván alpolgármestert a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a 

telefonos egyeztetés alkalmával megbeszélt napirend megtárgyalását. A képviselő-testület 

tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. 

 

 

 

Napirend: 

 

1. Szociális tűzifa pályázaton való részvételt kinyilvánító határozat módosítása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

2. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 



Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

1. Napirendi pont 

 

Tárgy: Szociális tűzifa pályázaton való részvételt kinyilvánító határozat módosítása. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy a napirend előtt elmondottakon kívül 

összegszerűen 170.180 Ft önerőt kell az önkormányzatnak biztosítania. Ez 134 m
3 

fát jelent 

amelynek m
3
-e 1000 Ft+Áfa önerőt igényel. Ezt kell a testületnek határozatával elfogadni. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát.  

 

Jelelevő képviselők száma: 4fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (IX.28.)  KT. Határozati javaslata 

Szociális tűzifa pályázaton való részvételre 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális 

tűzifa pályázaton való részvételt támogatja. Az önkormányzat a 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához a 170.180 Ft, azaz 

egyszázhetvenezer-egyszáznyolcvan forint önerő megfizetését 

vállalja. A szállítási költséget finanszírozza. Az önkormányzat a 

szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

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 támogatták a 

javaslatot. 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

76/2015 (IX.28.)  KT. Határozata 

Szociális tűzifa pályázaton való részvételre 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális 

tűzifa pályázaton való részvételt támogatja. Az önkormányzat a 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához a 170.180 Ft, azaz 

egyszázhetvenezer-egyszáznyolcvan forint önerő megfizetését 

vállalja. A szállítási költséget finanszírozza. Az önkormányzat a 

szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 



 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy csatlakozási szándékát a 2015/2016-os 

pályázathoz október 01.-ig kell az önkormányzatnak jelezni. Ezért szükséges a határozat 

meghozatala, amelyről már volt szó előzetesen. Bíró László képviselő jelezte hogy ő 5000 Ft 

támogatást javasol személyenként. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette szóbeli 

határozati javaslatát. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 4fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

…../2015 (IX.28.)  KT. Határozati javaslata 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

2015/2016-os tanévben részt vesz a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázaton. A felsőoktatási intézményben tanuló és az ösztöndíj 

pályázat feltételeinek megfelelő Szakáldi állandó lakóhellyel 

rendelkező diákok részére 3000 Ft/hó, azaz háromezer forint/hó 

forrást biztosít. 

 

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 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatták a javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

77/2015 (IX.28.)  KT. Határozata 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

2015/2016-os tanévben részt vesz a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázaton. A felsőoktatási intézményben tanuló és az ösztöndíj 



pályázat feltételeinek megfelelő Szakáldi állandó lakóhellyel 

rendelkező diákok részére 3000 Ft/hó, azaz háromezer forint/hó 

forrást biztosít. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

megköszönte a részvételt és az ülést 15:43 perckor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly       Nagy Géza 

               polgármester                                                                                            jegyző  

 

 

Kiss Iván 

jkv.hitelesítő 

 


