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JEcyzőxöttw
KészÜIt Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2o1g, május
napján 14 őrai kezdette! megtartott nyitvános üléséről.

Az ü!és helye: a Közös

09.

HivataItanácskozó terme.

Jelen vannak:
Törő Péter polgármester
Feuerbach Szabolcs a!polgármester
Hideg Tamás képviseló
Horváth Zolán képviseló
Juhász Zsuzsanna képviseIő
Kovács Gábor képviselő
Véhman János képviselő,

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes tőjegyző
Györe Erika jegyzőkönywezető
TÖrP Péter polgármester megáIlapítja, hogy a testületből
határozatképes, ezzel a testületi ülést megnyitja.

7 íőjelen van, az

ülés

az ü!és összehívása írásos meghívóval történt, amely az
előterjesztésekkel együtt kerü It ki kü ldés re.
Ezt követően megkérdezte, hogy a javasolt napirenddel kapcsolatban van-e kérdése,
javaslata, észrevételevalakinek.
Miután egYéb kérdés,javaslat nem hangzott el, a polgármester kezdeményezi az
előterjesztett nap rend i javas lat elfog ad ását.
Elmondja,hogy

i

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadtá el:
NAP!REND:
1. A 20í8. évi költségvetés módosítása (3/20í9. (V.lí.) ör.)
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásos e|őteriesztés)

2. A

2018. évi zárszámadás elfogadás a (4t2019. (V. í í .) ör.)

Előadó: Törő Péter polgármester.

(Írásbe! i előterjesztes)

-

3. A 20í8. évi belső ellenőri összefogta!ó jetentés etfogadása.
Előadó: Dr. SchuEbach Ferenc címzetes fójegyző.
(Írásbel i előterjesztés)

4.

Döntés társulási ügyben.
Előadó: Töró Péter polgármester.
(Írásbe!i etőterjesztés} -
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5.

Egyebek.

1. N3pirendi pont
A 20í8. évi költségvetés módosítása (3/20í9. (V.lí.) ör.)
Elóadó: Törő Péter polgármester.
(Írásos előteriesztés)

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a napirendhez tarlozó írásos anyag
kiküldésre került.

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy
a tavalyi évben történt váItozások kerültek átvezetésre a költségvetés rendeletben,
ezért van szükség a rendelet módosítására.

Törő Péter polgármester: mivel kérdés,észrevételnem hangzott el,

javaslatát, és kéri a rendelet elfogadását

A

képviselő-testület 4 igen szavazattal,
alkotta meg az alábbi rendeletét:

ismerteti

2 taítőzkodással és í ellenszavazatlal

Sza kály Község Ö n ko rmányzati Ké pv is ó-testü Ieté nek
312019. (V.í í.) önkormányzati rendeIete
az ön ko rm ányzat 2018. évi költségvetéséól szó ló
1 12018. (ll1.2í .) ön kormányzati rendelet módosításáról
!

/

a rendelet a jegyzőkönyv mel!ékIetétképezi/

2. Napirendi pont
A 2018, évizárszámadás elfogadása(412019. (V.íí.)ör.)
Elóadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbeli előteriesztés)

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy az ezze| kapcsolatos írásáos
előterjesztés is kiküldésre került.
Mivel kérdés,észrevétel nem hangzott el, ismerteti javaslatát, és kéri a rendelet
elfogadását

A

képviselő-testület 4 igen szavazattal,
alkotta meg az alábbi rendeletét:

2 tartőzkodással és 1 ellenszavazattal

Sza kály Község Ön kormányzati Képv is ő-testü letének
412019. (V.1 1.) önkormányzati rendelete
az ön korm ányzat 2018. évi zárszámadásáról
!

/

a rendelet a jegyzőkönyv me!!ékletétképezi/
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3. Napirendi pont
A 20í8. évi belső ellenóri összefoglaló jelentés elfogadása.
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyzó
(Írásbet i előterjesztés)

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző: elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos
előterjesztés is kiküldésre került. Ezt évente kötelezően tárgyaInia kell a testületnek,

Juhász Zsuzsanna képvisető: elmondja, hogy több éven keresztül kértékés nem

kapták meg ezeket a jegyzőkönyveket.
tartalmát a testület.

Nem érti, hogy miért nem ismerheti meg ezek

Dr. Schutsbach Ferenc címzetes főjegyző: válaszában elmondja, hogy 2 éve,
mióta ő a jegyző mindent megkap a testület, a korábbiakról viszont nem tud
nyilatkozni, hogy miért nem kapták meg, de ha kérik akkor pótlólag előveszik őket is
kiküldik a képviselők részére.

Törő Péter polgármester: ismerteti határozatijavaslatát és kéri elfogadását,

A

képviselő-testület 7 igen szavazatta!,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodássa! és 0 ettenszavazattal

18l2O19.N.O9./szám ú határozat

Szakály Község önror
belső ellenőri összefogtaló jelentést és azt elfogadta.

egÉrgyalta a 20í8. évi

Határidő: értelemszerűen
Fele!ős: a polgármester
4. Napirendi pont
Döntés társu!ási ügyben

Előadó: Törő Péter polgármester
(lrásbeli előteriesztés)

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy Szakálynak is cétszerű a többi
Önkormányzathoz hason!óan a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási
kistérséghez csatlak oznia.
lsmerteti határozati javaslatát.

A

kéPviselő-testület 7 igen szavazatta],
hozta meg az atábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 eltenszav azatta|

_51 9 l
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9.N.O9./szám ú hatá rozat

szakály község Öntorm
határozott, hogy a DélBalatoni Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulásban a Siófok és
környéke hu!ladékgazdálkodási kistérséghez csatlakozik.
Határidó: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

5.Napirendl pont
Egyebek

Dr. SchuEbach Ferenc címzetes íőiegyzőz elmondja, hogy a lejeárt határidjeű
határozatokról szó!ó beszámoló írásos előterjesztése véletlenül elmaradt, ami most

kerül pótlásra.
Határozatonként átbeszélték az idei évi döntéseket.
Kiegészítéskéntelmondja, hogy a gyepmesteri feladatok ellátásával kapcsotatosan
megkapák a pontos összeget, tehát évi 168.930.-Ft-ot ke|l az idei évben fizetni a
Társulás felé ezért a szolgáltatásért.
Kérdésvolt a képviseIők részéről az Agrokémiával kapcsolatos iparűzési adó
jelenlegi állása, Az írásos előterjesztésben is látható, hogy jelenleg egálban vagyunk
velük, tehát nincs túlfizetés. Elvileg az új önkormányzat majd tiszta lappal indulhat.

Juhász Zsuzsanna képvise!ő: megkérdezte, hogy az idei évi elöirányzatok jelenlegi
állása ismert?

Dr. SchuEbach Ferenc címzetes íőiegyző: elmondja, hogy a jelenlegi ASp
rendszerből nem egyszerű ezeket az adatokat kinyerni, hogy
rendelkezésre álljanak. Ugy kell legyűjteni ezt.

az ilyen

adatok

Horváth Zolán képviselő: elmondja, hogy a műfüves melteti parkban sajnos sok a
nem odavaló viselkedésű fiatal tartózkodik nap mint nap, felmerül a drogozás
lehetősége is. Valamit tenni keIlene, hogy ne lássák ott őket az óvodás és iskolás

gyerekek,

TÖrő Péter polgármester: válaszában etmondja, hogy jelezni fogják ezt a problémát
a rendőröknek.
Megkérdezte ajelen lévő paczolay csabát van-e kérdése,észrevétele.

Paczolay Csaba helyi lakos: megkérdezte, hogya TAM-BAU -nak kifizetett földút
javítás során melyik utak kerültek javításra, és miért az önkorm ányzat fizette azt,
amikor tudomása szerint azt a földközösségi tulajdonosoknak kellett volna
megtennie?

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy ezek önkormányzati tulajdonú földutak
voltak, és ennek a karbantartása önkormányzati feladat. Egyébkéntazokről az
utakrólvan szó, amit annak idején a te gépeid is csináltak.

Paczolay Csaba helyi lakos: megkérdezte a potgármestert, hogy lgaz-e a
híresztelés,hogy nem fog újra indulni a polgármester- választáson, él azért mert

-6e]számolási problémák vannak az önkormányzatnát, sok fiktív számta van, és ez
lenne az oka?
TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy valóban nem fog indutni a polgármester
választáson, Az a legnagyobb baj, hogy sok irigy ember van, sok a roószindulat
egyesekben. Jöhet bármilyen vizsgálat ezzel a feltételezzésel kapcsotatban, azt meri
vállalni, mert itt nincs semmi titok. Akinek ilyen információja van az tegyen
feljelentést.

Feuerbach Szabolcs alpolgármester: kéri a továbbiakban a zárt üléls elrendelését.
Paczotay Csaba helyi lakos távozott az üIésrő!.

Törő Péter polgármester: nem tartja indokoltnak

a

zárt ülés elrendelést, így

nyilvános ülésen folytatják a tárgyalást a továbbiakban is.

Feuerbach Szabolcs alpolgármester: elmondja, hogy a hagyományoknak
megfelelően idei évben is megrendezésre kerü! június utolsó szombatján a

Kaposmenti Fiatatok Találkozója.
Részletesen ismerteti a rendezvény tervezett prog ramját, fellépőit.
Elmondja, hogy
rendezvény költségvetése 1.600.000.-ft, amihez adtak be
de
annak
az eredménye augusztusba várhatómajd. Ezért kéri, hogy a
Páyázatot,
képviselőtestület 1.100.000.-Ft visszatéríendő támogatást adjon
rendezúény
szervezéséhez az Alapítványnak, és ha megkapták a támogatást, akkor ezt
visszafizetlk az önkormányzatnak. Minden kifizetés számtás lesz, így mindennel
pontosan el fognak tudnis számolni.

a

a

Hideg Tamás képviselő: véleményeszerint ne visszatérítendő legyen a támogatás,
mert hátha nem tudják majd visszadani azt, lnkább majd jövőre nem keIl akJior az
önkormányzatttól támogatás.

Feuerbach Szabolcs a!polgármester: véleményeszerint

ha

támogatást akkor adják azt vissza, és jövőre majd az új testület dönthet

lÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy érdeklődött
és azt mondták, hogy nyugodtan reÁae=zéimeg azt.

a

megkapják
a
-

eról,

pályázattal kapcsolatban,

TÖró Péter polgármester: ismerteti határoztaijavaslatát és kéri elfogadását.

A

kéPviselő-testület 7 igen szavazafta!,
hozta meg az alábbi határozatát:

Szakály Község

0 tartózkodássa! és 0 ellenszavazattal

20 l 2019,N.09./szám

Önror

ú határozat

í.100.00O.-Ft összegű
vissztéfitendő támogatást ad a Kaposmenti tliúságértAlapítvány részérea
Kaposmenti Fiatalok Találkozőiának megrendezésérg , azzal a feltételle!, hogy a

PálYázati támogatás elszámolásáva! egyidejűleg

önkormányzat részére.
Határidő: érteIemszerúen.
Felelős: polgármester.

azt visszafizeti

az

-7Feuerbach Szabolcs alpolgármester: tájékoztatásu! elmondja, hogy a következő
rendeznény a Gyermaknap és a Lovasnap lesz június 1.-én. Az idei évben is jó

programokkal várják az érdfeklődőket a foci pályán.

A

Nyugdíjas Egyesület tagjai két nyugdíjas ta!álkozóra is szeretnének elmenni,
aminek a költsége 100.000-Ft lenne. Ekkora összegű támogatást kérnek a testülettő!.
Törő Péter polgármester: ismerteti határoztaijavaslatát és kéri elfogadását.

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi halározatál:

Szakály Község

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattaI

21 l 2019.N.09./szám

Önr

ú határozat

támogatást nyújt a Szakályi Nyugdíjas Egyesület részére.
Határidő: érteIemszerűen.
Felelős: a polgármester.

íO0.000.-Ft összegű

Törő Péter polgármester: eImondja, hogy a Falu program keretében lehetőség van
két pályázat benyújtására is. Az egyik a Művelődési Ház teljes felújítása lenne, fűtés
korszerűsítésse l, n apelemekkel, nyí lászárók cserejéve!.
A másik lehetőség a ravataloző elé egy tetó és az épület felújítása. A pályázatírók
már dolgoznakezeken a projekteken, a támogatás 100%-os.
Törő Péter polgármester: ismerteti határozati javaslatokat.

A

képviseló-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

szakály község

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

22l 2019.N.O9./szám ú hatá

önror

rozat

Művelődési Ház teljes felújítására.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester

A

képviselő-testület 7 igen szavazaltal,
hozta meg az alábbi határozatát:

szakáIy község

23 l 201

önrorm

pályázatot nyújt be a

0 tartózkodással és 0 ettenszavazattal

9.N.09./szám ú hatá rozat

ravatalozó felújítására és egy elótető elkészítésére.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester

pilyázatot nyújt be a

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy idén is lehetőség van REKI támogatás
be

nyújtására, ismerteti

A

képviselő{estület

en

nek hatá rozati javas latát.

7 igen szavazattal, 0 tartózkodássat és 0 eIlenszavazattal

hozta meg az alábbi határozatát:

_824l 201 9.N.09./szám ú hatá rozat
Szakály Község öntor
a Magyarország 2o1g.
évi központi köttségvetéséről szó!ó 2018. évi L. törvény alapján támógatási
igényt kíván benyújtani a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására.
Határidő: értelemszerűen.
FeleIős: a polgármester.

Törő Péter polgármester mivel egyéb kérdés,hozzászőlás nem hangzott el,
nyilvános ülést 15 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.t.

a

