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a2019. január 09. napján tartott nyilvános üléséről

JEGyzőrcöNw
Készült: Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019, január
napján 14 őrai kezdettel megtartott rendkivüli nyilvános üléséről.

Az ü!és helye: a Közös

09.

Hivataltanácskozó terme.

Jelen vannak:

Törő Péter polgármester
Feuerebach Szabolcs al polgármester
Hideg Tamás képviselő
Horváth Zolán képviselő
Juhász Zsuzsanna képviselő
Kovács Gábor képviselő
Véhman János képviselő,
Tanácskozási joggat jelen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző
Györe Erika jegyzőkönyv vezető
Törő Péter polgármester megállapítja, hogy a testületből mind a 7 íőjelen van, az
ülés határozatképes, ezzel a testületi ülést megnyitja.
Elmondja,hogy az ülés összehívása írásos meghívóval történt, amely az
előterjesztésekkel együtt kerü lt kikü ldésre.

Törő Péter polgármester: megkérdezte, hogy a javasolt napirenddel kapcsolatban
van-e kérdése,javaslata, észrevétele valakinek. Javasolja, hogy az egyebek
napirend i pontnál beszéljenek a termőföld értékesítési
lehetóség ről.

Miután egyéb kérdés,javaslat nem hangzott el,
előterjesztett nap rend i javaslat elfog adását.

a polgármester kezdeményezi az

i

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPlREND:
1. A í2.000.-Ft_os rezsicsökkentés végrehajtása
Előadó: Törő Péter polgármester.
(szóbeli előterjesztés.)

2.

Döntés a HőgyésziTV digitális átállásának hozzájárulásáról
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztés.)

3. Egyebek
1. Napirendi pont

A 1 2.000.-Ft-os rezsicsökkentés végrehajtása
Előadó: Törő Péter polgármester
/szóbeli előterjesztés/
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a Kormány döntése értelmébena
háztartások részesülnek a 12.000.-Ft-os támogatásban, amelyhez a pénzt már
megkapta az önkormányzat, A következő lépésaz kell legyen, hogy vállalkozóval kell
megállapodást kötni, akitől majd elvihető lesz a kért 12.000.-Ft értékűtüzelő anyag.
A jogszabály értelmében ennek az elszállítási költsége a lakosokat terheli.
Közösen kellene gondolkodni azon, hogy mi is legyen a legjobb megoldás, mert a
lakosság már várja ezt a támogatást, de azt nem igazán fogadják el, hogy nekik kell
gondoskodniuk a hazaszállításáról is. Ebből még nagyon sok priobléma fog majd
adódni, hiszen mindenki arraszámít, hogy az önkormányzatházhoz viszi nekik.
Kéri, hogy mindenki mondja el ezzel kapcsolatban a javaslatát.
Törő Péter polgármester: elmondja, hogy

Hideg Tamás képvise!ő: véleménye szerint közeli vállalkozóval kell megállapodást
kötni, és mindenki maga gondoskodjon a szállításról, vagy fizesse azt meg a
vállakozónak.

a tamási Pech Tiborral kellene
szerződést kötni, ő felvan erre készülve és házhoz is szállítja igény szerint afát.

Véhman János képviselő: elmondja, hogy

Kovács Gábor képviselő: ő is azzal ért egyet, hogy minél közelebbi vállalkozóval
kössenek szerződést, és majd tőle elhozza mindenki,
Horváth Zolán képviselő: szintén ezzel a megoldással ért egyet, javasolja, hogy ha
lehet akkor a gázpa|ackokra helyi vállalkozóval kösseenek szerződést.

Juhász Zsuzsanna képvise!ő: elmondja, hogy lehet azt is, hogy idehozatják helybe
az összes fát, de annak a szállítási költségét ki fizeti íT]eg, és ki fogaj majd
igazságosan elsozta ni azt?

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy tárgyalt már a hőgyészi Márton Antal
vállalkozóval, akinek meg van ehhez minden engedélye, és tud is ennyi tát
biztosítani, de ki fogja kihordani a lakosságnak? mert a lakosság elvárja, hogy az
önkormányzat

hordja ki nekik házhoz, Sehogyan sincs jó megoldás.

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző: elmondja, hogy a Márton Antal
válllalkozóval kell szerzódést kötnie az önkormányzatnak, ó kap egy listát a
jogosultakról, és mindenki megoldja valahogy az elszállítást, mert ez nem az
önkormányzat feladata, és nem is kell ebbe belefolyni semmiképpen.
Véhman János képviselő: javasolja, hogy kérdezzékmeg a Paczolay Lászlóékat,
hogy ők esetleg vállalnák-e, akár kihordással együtt.

Törő Péter polgármester: megkérdezte a vállalkozót telefonon, de ók nem vállalják
ezt. Véleményeszerint ide kell hozatni az összes fát a hivatalba, és ki kell hordani,
ez nem fog az önkormányzatnak pénzébekerülni.

A képviselők ezzel a javaslattal nem értenek egyet. Javasolják, hogy Márton Antallal
kössenek szerződést, és onnét mindeki elhozza majd. A pellet és szén beváltására
Pech Tiborral kössenek szerződést, a gázpalackok beváltására pedig legyen a
szerződés kötve a nagydorogi vállalk ozóval,
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TÖró Péter polgármester: mivel, egyéb kérdés,észrevétrelnem hangzott
ismerteti határozati javaslatát:

A

képviseló-testület 5 igen szavazaftal,
hozta meg az alábbi határozatát:
1

l 20 1 9 . l 1.09 . l

el,

1 tartőzkodássat és 1 ellenszavazattat

számű haár ozat

§zakály Község ÖnkormányzatíKépviselő-testülete a 12.000.-Ft összegű rezsicsökkentés

során benyújtott tüzifa igény beváltására szerződést köt Márton Antal hőgyészi

vállalkozóvaI.
A benyújtott pellet és szén igény beváItására szerződést köt Pech Tibor tamási
vállalkozóval.
Agázpalack igényekre szerződést köt Grófi Major Kft.7044 Nagydorog, Kiss E.a27.
szám alatti vállalkozással.
Utasítja a polgármestert a szerződ,ések megkötésére.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

2. Napirendi pont

Döntés a Hőgyészi TV d ig itál is átál !ásának hozzáiáru lásáról
Előadó: Törő Péter potgármester
/szóbe!i előterjesztés/
Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a helyi műsorok eddig is a hőgyészi Tv-n
keresztül voltak elérhetóek. Mivel a Tarr Kft-nél megszűnik az analóg adás
mindenkinek át kell állnia a digitálisra. Ehhez azonban a helyi tv-t működtetőnek új
beruházást kell végrehajtania, amihez kéri, hogy Szakály 170.0oo.-ft egyszeri
támogatással járu ljon hozzá,

Feuerbach Szabolcs alpolgármester: elmondja, hogy jelenleg ez a legolcsóbb
megoldás, mert ő megérdeklődte, hogy mínden más megoldás sokkat drágább lenne,
Javasolja, hogy támogassák ennek az új rendszernek a kiéíptését,és marad
továbbra is a helyi csatorna.

Törő Péter polgármester: javasolja
határozati javaslatát.

A

a

képviselő-testület 6 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

támogatást

az

átálláshoz, ismerteti a

0 tartózkodással és 1 ellenszavazattat
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20

1 9 .l

1.09 . l

számű határ ozat

Szakáty Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyszeri

í70.0OO._Ft

összeggel támogatja a Hőgyész TV digitális átálláshoz szükséges beruházást.
Határidő : értelemszerűen.
Felelős: a polgármester
3. Napirendi pont

Egyebek

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy korábbi testü]eti ülésen már szóba került
az önkormányzati tulajdonú rét eladása. Kőszegi László jelezte igényét,hogy venne
ebból a területből 2,5 ha-t,valamint a Bartók utcában is lenne egy 0,5 ha terület, amit
szintén szeretne megvásárolni. A két terület 3ha lenne, és ezért ajánlott 4.800.000.Ft-ot, valamint vállalja az összes az eladáss al járó költséget is,
lsmerteti határozati javaslatát akét terü let elad ására vonatko zóan.

A

képvise]ó{estület 5 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

2 ártózkodással és 0 e|lenszavazattal

3 12019.11.09./szám

ú határozat

SzakátyKözségÖnt<ormöntarrót,hogyértékesíti
a tulajdonát képező szakályi

0411 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlanból_

megosztás után kialakítandó- 2,5389 ha nagyságú részt Kőszegi László 7090
Tamási, Károlyi M.u.7. szám alatti lakos részérea kölcsönösen kialkudott
160FUm2 vételárért.
A megosztás és az adásvéte! költségei a vevőt terhelik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: a polgármester

A

képviselő{estület 5 igen szavazattal, 2 tartőzkodással és 0 ettenszavazaltal
hozta meg az alábbihatározatát:
412019.1'.09./számú határozat

SzakályKözségÖnxormaöntarrót,hogyértékesíti

a tulajdonát képező szakályi

O253l2 hrsz-ú legelő művetési ágú, 4737 m2
nagyságú ingatIant Kőszegi László 7090 Tamási, Károlyi M.u.7. szám alatti
lakos részérea kölcsönösen kialkudott 160FUm2 véte|árért.
Az adásvétel köItségei a vevőt terhelik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: a polgármester

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy az idei évben lesznek majd olyan
pályázati lehetőségek, amelyekhez nem kell majd önrész. Figyelemmel kísérik

ezeket a kiírásokat.

Az Alisca Terra is

ajánlott

egy közös pályázati lehetőséget az

hulladéklerakók megszüntetésére. Ennek a támogatása maximum

terjed.

3

illegális
millió forintig

A benyújtáshoz valószínűleg kell majd testületi döntés, ezért ismerteti határozati
javaslatát.

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

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

5l2019./1.09./számú hatá rozat
Szakáty Község Önrorm
dönött arról, hogy az
pályázatot
Alisca Terráva! közösen
nyújt be az illegális hulladéklerakók

megszüntetésére, 3 millió forint összegű támogatásra.

Törő Péter polgármester mivel egyéb kérdés,hozzászőlás nem hangzott el,
nyilvános ülést í5 őra 10 perckor bezárta.

K.m.f,

Dr. Sch

címzetes

a

