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JE GY ZO KONYV

a2018. május 28. napján tartott nyilvános üléséről

JEGYZOKONW
Készült: Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018, május 28.
napján 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az üIés helye: a Közös

Hivataltanácskozó terme

Jelen vannak:
Törő Péter polgármester
Feuerebach Szabolcs alpolgármester
Horváth Zoltán képviselő
Juhász Zsuzsanna képviselő
Kovács Gábor képviselő
Véhman János képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző
Györe Erika jegyzőkönyvvezető
:

Törő Péter polgármester megállapítja, hogy a testületből 6 fő jelen van, később
érkezik Hideg Tamás képviselő, de az ülés határozatképes, ezzel a testületi ülést
megnyitja,
Elmondja,hogy az ülés összehívása írásos meghívóval történt, mely emailban került
kiküldésre.

Törő Péter polgármester: megkérdezte, hogy az ismertetett napirenddel

kapcsolatban van-e kérdése,javaslata, észrevételevalakinek.

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző: javasolja, hogy a testület tárgyalja meg a
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját, ami időközben megérkezett,

Miután egyéb kérdés,javaslat nem hangzott el, a polgármester kérte az előterjesztett
napirend i javaslat elfogadását,

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAPlREND:

1.

A2017. évi költségvetés módosítása |2l2018.(V.30.) ör.)
Előadó: Törő Péter polgármester
(írásos e!őterjesztés)

2.

A2017. évi zárszámadás elfogadása (3/20í8. (V.30.ör.)
Előadó: Törő Péter polgármester
(írásos előterjesztés)

3. A

2017. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző
(írásbeli előterjesztés)

4.

DÁM Önkormányzati Társutás társutási megállapodásának

módosítása

-3_
E|őadó: Törő Péter polgármester
(írásbeli előterjesztés)
5.

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztés.)

b.

Egyebek

í. Napirendi pont

A2017. évi költségvetés módosítása (2l2018.(V.30.) ör.)
Előadó: Törő Péter polgármester
/írásbel i előterjesztés/

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy szükséges a 2017. évi költségvetési
rendelet módosítása, mert időközben érkeztek egyéb támogatások, változtak a

tervezetthez képest a kifizetések stb.

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: elmondja, hogy évközi módosítások
kerültek ennek a rendeletnek a keretében módosításra. Ezek különböző
támogatásokból, testületi döntésekből adódtak, amivel módosítani kellett az eredeti
rendeletet. A módosítások már megküldésre kerültek a Kincstárhoz is, el is fogadták,
így javasolja annak elfogadását.

Juhász Zsuzsanna képviselő: elmondja, hogy az előző ülésen kérte, hogy időben
láthassák a zárszámadást, és ne az utolsó pillanatban kapják meg. Mivel a
kincstárnak is megküldésre került, így igazán semmi értelme ennek az ülésnek.

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: elmondja, hogy a zárszámadást mindig
elóször a kincstárnak kell megküldeni, és csak ha ők mindent rendben találtak akkor
tárgyalhatja a testület.

14 óra 17 perkor megérkezett Hideg Tamás képviselő, így ekkortól 7 fő van
jelen az ülésen
Törő Péter polgármester: elmondja, hogy ezeket a módosítások már megtörténtek,
erről a testületnek a rendetet kell alkotnia.
Javasolja a rendelet elfogadását.

A

Képviselőtestület

4 igen szavazattal, 1 tartőzkodással és 2 ellenszavazattat

alkotta meg az alábbi rendeletét:

Szakály Község On kormá nyzati Képviselő-testü letének
212018. (V.30.)

21

ön kormá n y zatl rendelete
az ön ko rm ányzat 2017 . évi költségvetéséól szóló
2017 . ( l I 1.09.) ön kormán y zati ren delet módosításá ról

(A rendelet a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

-42. Napirendi pont

A 2017. évi zárszámadás elfogadása
Előadó: Töró Péter polgármester
/írásbeli előterjesztés/

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy az előző napirendhez kapcsolódóan a
zárszámadást is el kell fgadnia a testületnek, Ezt is ellenőrizte és elfogadta már a
kincstár.

Juhász Zsuzsanna képviselő: elmondja, hogy kellő információ hiányában ezt

a
rendeletet sem fogadja el. Véleménye szerint több testületi ülést kellene tartani, hogy

a

is

a

döntéshez szükséges
információkat, az önkormányzat működését, mert ennek így nincs semmi értelme.
lsmételten szeretne kérni az önkormányzati vagyonról is egy tételes kimutatást is,
képviselőknek

legyen lehetőségük megismerni

amit eddig nem kapott meg a testület,

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy ha igény van rá, akkor lehet havonta

többször is testületi ülés, majd részletesen elmondta a véleméynétaz önkormányzati
gazdálkodásról és egyéb történtekről,

Mivel egyéb kérdés,hozzászőlás nem hangzott
zárszámadási rendelet elfogadásáról.

A

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

el,

ismerteti javaslatát a

2 tartőzkodással és 1 ellenszavazattal

Szakály Község On kormányzati Képviselő-testü leté nek
3120,|8. (V.30.)

ön kormán y zati rendelete
ö n korm ány zat 2017 . évi zárszámadásá

az
(A rendelet a jegyzőkönyv

ról
mellékletét képezi.)

3. Napirendi pont
A 2017. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes tőjegyző
/írásos előteriesztés/

Dr.Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző: elmondja, hogy az erről szóló írásáos
jelentést mindenki megkapta. A jegyzókönyv szerint csak néhány dolgot kifogásoltak
az ellenőrzés során. Ezek már javításra is kerültek, így javasolja a jelentés
elfogadását.
Juhász Zsuzsanna képviselő: elmondja, hogy nem kaptak jelentéseket eddig, sőt
az ellenőrzés tárgyáról sincs tudomásuk. Van egyáltalán határozat a belsó
ellenőrzésekről?
Dr. Schutzbach Ferenc cízmzetes íőiegyző: válaszában elmondja, hogy ezt tavaly
kellett tárgyalnia a testületnek, Az, hogy miért nem került ez kiküldésre nem tudja.
Ami rendelkezésére áll anyag, azt most ki fogja e-mailben küldeni. Ez a jelentés egy
összefog laló tájékoztatás, javasolja an nak elfogad ását.

Törő Péter polgármester: ismerteti határozatijavaslatát és kéri elfogadását.
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Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:
1 21

20

1

8.

0 tartózkodással és 1 ellenszavazattaI

N .28. l számú határ ozat

Szakály Község Önkormányzati Képvisető-testülete a 2017. éves belső eltenőri
összefoglaló jelentést elfogadta.
Határidő: értelemszerúen.
Felelős: ajegyző.
4. Napirendi pont

DAM Onkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
EIőadó: Törő Péter polgármester
/írásbeli előterjesztés/

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: elmondja, hogy a megállapodás
módosítására azért van szükség, mert Gyönk kilépett a társulásból, miután a
szociális intézményüket átvette tőlük az egyház.
Törő Péter polgármester; ismerteti határozatijavaslatát és kéri elfogadását.

A Képviseló{estület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal
hozta meg az alábbi határozatát:

1 3 l

20

1 8.

N .28. l számú haár ozat

SzakáIy Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és a metléklet
szerinti tartalommat elfogadta a DÁM Önkormányzati Társulás társutási
megállapodás módosításait, és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megáI!apodást.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társu!ási megállapodás
módosítását és az egységes szerkezetű megállapodást aláírja.
Határidő: 2018.június 1 5.
Felelős: a polgármester.
5.Napirendi pont
A gyermekjóléti szolgálat 2017, évi beszámolója
Előadó: Törő Péter polgármester
/írsábel i előterjesztés/

Törő Péter polgármester: ismerteti

a

A

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

elfogadását.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

beszámoló tartalmát

és kéri annak
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1 41

20

1

8.

N

.28.1 szá m

ú h atá r ozat

SzakáIyKözségÖnxormGyermekiólétiSzolgátat
20'17. évi munkájáről

szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.
Határidő

:

7. Napirendi

pont:

Egyebek

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy több, mint 15 millió forintos hiánnyal

küszködik az önkormányzat a korábban már ismertetett okokból.. Yárja a javaslatokat
a képviselőktől, hogy mi a megoldás a hiány pótlására, amit már évek óta görgetnek
maguk előtt.

Juhász Zsuzsanna képviselő: elmondja, hogy nem kapnak sosem információkat a

költségvetésról, így megoldást sem lehet javasolni, Véleményeszerint le kell ülni, és
soronként át kell nézni költségvetést, hogy hol lehet spórolni, költségeket
legfaragni. Jó lenne, ha ismerné a vagyonkatasztert, úgy tudna javaslatot tenni.

a

Törő Péter polgármester: véleményeszerint ez nem megoldás, ekkora összeget
így nem lehet pótolni, és nincs is miből spórolni. A hiány rendezéséhezkb. 20 millió
forint többletbevétel szükséges, Ehhez vár konstuktiv javaslatokat, Kéri a jegyzőt,
hogy a vagyonkatasztert elektronikusan küldesse ki a képviselő asszonynak,

Feuerbach Szabolcs alpolgármester: megkérdezte, hogy az Ürgeváron működő
sertéstelep iparűzési adója nem jelenthet esetleg megoldást?
Ha nem, akkor valamilyen önkormányzati tulajdont kell eladni.

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy az iparűzési adó miután
nagyságrendileg kevesebb - nem jelent megoldást. Viszont korábban beszéltek egy
nagy, rét művelési ágú ingatlan értékesitéséről,ezt érdemes lenne újra elóvenni.

Véhman János képviselő nem támogatja a javaslatot, de többiek a végleges döntés
előtt ismerni szeretnék a lehetőségeket, az árat stb,
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: szerint első lépésbenfel kellene ezt a
rétet értékelteteni,aztán árajánlatokat kéne kérni. Az értékelésés az ajánlatok után
dönthetne a testület arról, hogy eladja-e vagy sem.

A testület ezzel a javaslattal egyhangúan egyetértett, és megbizta a polgármestert
en nek

előkészitésével.

a

Feuerbach Szabolcs alpo!gármester: elmondja, hogy
hagyományoknak
megfelelően június utolsó szombatján kerül megrendezésre a Kaposmenti Fiatalok
Találkozója, Kéri, hogy a rendezvény szervezését- az alapitványon keresztül - az
idén is támogassa a testület, amelynek fedezete tervezve van a költségvetésbe.
TÖrő Péter polgármester: ismerteti határozatijavaslatát és kéri elfogadását.

A

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

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal
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'l

5l 2O'l 8.N .28.1

számú haár ozat

Kaposmenti lliúságért
Szakály Község önkormányzati képviselő_testülete a
_ 750,000,_
Alapítványt _ a Kaposmenti Fiahlót t"latrozója megrendezésében
forinttal támogatia.
Határidó: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

Törő Péter polgármester mivel egyéb kérdés,hozzászőlás
nyilvános uteit tÚ őra25 perckor bezárá,

nem hangzott el, a

Kmf.
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Dr. SchutzbAóA Ferenc
cimzetes rB;egyzO

