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JEcyzóröruw
Készült: Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2o1g. március 20.

napján 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a Közös Hivataltanácskozó terme.

Jelen vannak:
Törő Péter polgármester
Feuerbach Szabolcs alpolgármester
Hideg Tamás képviselő
Juhász Zsuzsanna képviseló
Kovács Gábor képviselő
Véhman János képviselő,

Távol maradt:
Ho rváth Zolán képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző
Hajba Csaba teryező
Györe Eri ka jegyzőkönyvvezető

Törő Péter polgármester megállapítja, hogy a testületből 6 fő jelen van, Horváth
Zoltán képviselő igazoltan van távol, az ülés határozatképes, ezzel a testületi ülést
megnyitja.
Elmondja,hogy az ülés összehívása írásos meghívóval történt, amely az
előterjesztésekkel együtt került kiküldésre.
Ezt követően megkérdezte, hogy a javasolt napirenddel kapcsolatban van-e kérdése,
javaslata, észrevétele valakinek.
Miután egyéb kérdés, javaslat nem hangzott el, a polgármester kezdeményezi az
előterjesztett nap i rend i javaslat elfog adását.

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

NAP|REND:
1. A településfejlesztési koncepció tervezetére beérkezett vélemények és az

azokra adott válaszok elfogadása.
Elóadó: Törő Péter polgármester.
(Írás bel i e!őterjesztés.)-

2. A község településfejlesztési koncepciójának elfogadása.
E!őadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbel i el őteriesztés.)-

3. A Würtz Áaam Általános tskoIa és Alapfokú Művészeti lntézmény
átszervezé_sének véleményezése.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Í r ásb eli et őte rj e s ztes. ) 

-
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4. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írás bel i előterjesztés.)-

5. Egyebek.

1. Napirendi pont
A településfejlesztési koncepció tervezetére beérkezett vélemények és az
azokra adott válaszok elfogadása.
Előadó: Törő Péter polgármester.

(Írásbel i előterjesztés.)

Törő Péter polgármester: köszöntötte Hajba Csaba tervezőt, aki a
településfejlesztési koncepciót készíti, Az írásos előterjesztést mindenki megkapta,
amennyibe!1 az anyaggal kapcsolatban kérdés lenne, úgy azt most a tervezőnek
feltehetik. Átadta a szót Hajba Csaba tervezónek.

Hajba Csaba tervező: köszöntötte a képviselőket, és elmondja, hogy a rendezési
terv elkészítésének az elsó szakasza lezajlott, Megtörtént a törvényben előírt
szervek, hatÓságok megkeresése, a koncepcióval kapcsolatos véleményezési eljárás
is lezajlott. Kifogások nem voltak, néhány szerv kért a koncepcióba javítást,
módosítást, de lényegében nem kellett változtatni a koncepción. A
képviselótestületnek most ezeket a beérkezett véleményeket és az azokra adott
válaszokat kellene elfogadnia, majd a község településfejlesztési koncepcióját.
Ha ezek elfogadásra kerültek, akkor kezdődik meg a második szakasz, amelyben a
rendezési tervet kell elkészíteni és az ahhoz kapcsolódó térképeket, valamint az erre
épülő helyi építési szabályzatot.

TÖrő Péter polgármester: mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, ismerteti
határozati javaslatát, és kéri elfogadását

A kéPviseló-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodássat és 0 ellenszavazaltal
hozta meg az alábbi határozatát:

1 1 l 2019.1ll I.20./szám ú határozat
szakály község önrorm te a polgármester áttal
ismertete|il., az egyeztetési eljárás során beérkezett véleményekkel, vatamint az
azokra adott válaszokkal, illetve a partnerségi egyeztetés összegzésévet jelen
határozat 1. mellékletében fogla|tak szerint egyetért, azokat elfogádja
Határidő: azonna!
Felelős: a polgármester

2. Napirendi pont
A község telepü lésfej lesztési koncepciójának elfogadása.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írás bel i etőterjesztés. )-
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Hajba Csaba tentező ismerteti a koncepció készitésének menetét, annak részeit.
TÖrő Péter polgármester: mivel kérdés, észrevétrel nem hangzott el, ismerteti
határozati javaslatát, és kéri elfogadását

A képviseló-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattat
hozta meg az alábbi határozatát:

1 212019.1l! 1.20./szám ú határozat
szakály község önt<orm te az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVllt. törvény 9/A § (1) bekezdéseés a településfejlesztési koncepciórót, az integrált telepütésfejlesztési
stratégiáró! és a településrendezési eszközökről, vatamint egyes
településrendezési saiátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.)
Kormányrendelet 5. § (í) bekezdése felhatalmazásával élve az alábbi döntést
hozza:
Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakály
község telepüIésfejlesztési koncepcióját az atábbi
meIlékletekke! jóváhagyia:

Megalapozó vizsgálat:
Telepü lésfej lesztési koncepció:

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Hajba Gsaba tervező távozott az ülésről.

1. melléklet
2. melléklet

3. Napirendi pont
ffiÁltalános!skolaésAlapfokúMűvészetitntézmény
átszervezéséne k véleményezése.
EIőadó: Törő Péter polgármester.
(Írás bel i etőteriesztés.)-

TÖrő Péter polgármester: szóbeíí kíegészítésként elmondja, hogy az iskolában
szeretnék növe\n\ a művészett oktatást és az oktathatö létszámot is növelni
szeretnék. Ehhez kérték a testület támogatását,
lsmerteti határozati javaslatát és kéri elfog adását.

A kéPviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszav azallal
hozta meg az alábbi határozatát:

13l 2019.1ll 1.20./szám ú hatá rozat
szakály község önxor egtárgyalta a Tamási
Tankerületi Központ által a Würtz Adám Altalános lskola Szakátyi Tagiskolájára
vonatkozó átszervezésijavaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1.1 Támogatja a Szakályi Tagiskolába (7192 Szakály, Kossuth utca 3.) az
alaPfokú művészeti oktatás- zeneművészeti ág (tanszakok: rézfúvós tanszak,
fafúvós tanszak, akkordikus tanszak) felvételét.
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2.1 Támogatja a Szakátyi Tagiskotába (7192
alapfokú művészetoktatáshoz kapcsotódóan
létszám növe!ését 20 íőről40 főre.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: a polgármester

Szakály, Kossuth utca 3.) az
a maximális gyermek, tanulói

4. Napirendi pont
Együttm úködés megál lapodás fel ülvizsgálata
Előadó: Törő Péter polgármester
(!rásbel i előteriesztés)

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi önkományzattal
kötött együttműködési megállapodást évente kötelező felülvizsgálni. Javasolja a
vá ű ltozatlan tartalommal történő hatályban tartását.

A kéPviselŐ{estület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 eItenszavazattal
hozta meg az alábbi határozatát:

1 41 20 1 9.1 ll1.20.1 számú hatá rozat
Szakály Köz.9ég Önr e a Szakályi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal ZOtS. aprílt 14. napiávaI kötött Együttműködési
megál lapodást fet ü lvizsgá lta és vá ltozatta n tartalom mal hatályban ta rtja.

Határidő : értelemszerűen.
Felelős: a polgármester

5.Napirendi pont
Egyebek

JÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy akik a sportparkot készítették vállalnák a
Szabdság utcai ,,Schmidt-féle" telken a játszótér elkészítését. őt elvégzik a
fÖldmunkát, a füvesítést és hoznak oda játszótéri játékokat is 70o.ooo.-Ft+Árn
összegért.

Juhász Zsuzsanna képvise!ő: megkérdezte, hogy erre nincs pályázati lehetőség? A
költségvetésben van erre pénz? Mert szerinte ez nem volt betérvezve az idei évi
költségvetésbe.

Véhman János képvise!ő: véleménye szerint ebbe az összegbe ez a tervezett
munka nem fog beleférni, ez sokkal többe kerül, mert a csak a földmunka
többszázezer forintot tesz ki.

TÖró Péter polgármester: elmondja, hogy megállapodott velük, szerződést kötnek ,

és bele kell férjenek ebbe az összegbe. Ennyiért vállalták el, lesznek játékok is, bár
nem engedélyezettek, de később majd ]ehet bövíteni őket. Ezegyjó lehetőség most,
és az utcában lévő gyerekek örülni fognak ennek.
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Juhász Zsuzsanna képvise!ő: ismételten megkérdezte, hogy hova fog ez beleférni
a költségvetésbe? Honnan lesz erre fedezet?

TÖrő Péter polgármester: válaszában elmondja, hogy bele fog férni a
költségvetésbe, de pályázati lehetőség jelenleg nincs rá.
lsmerteti határoztai javaslatát és kéri elfogadását,

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tarlőzkodássa! és 0 ellenszavazattal
hozta meg az alábbi határozatát:

.. 15l2019.1ll1.20.1számúhaározat
Szakály Község Onkormányzati Képvisetó-testülete a Szakály Szabadság
u.179. szám alatti ingatlanon játszóteret építtet 7O0.0OO.-rt+Árl összegért a
Nagy-Út Bau Bt-vel.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: polgármester.

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy a faluban kóborló kutyák egyre több
Problémát okoznak. Több bejelentés is érkezett, hogy betörtek az udvarokba, és
megfojtották az ott lévő baromfiakat. Jelenleg 10 családnál okoztak kárt. A Jegyző Úr
folytatja már az ezzel kapcsolatos eljárást, azonban a kutyákkal mindenképpen tenni
kell valamit. A OÁVt Társulásnak van megállapodáóa a egy budapesti cég
székesfehétvári telephelyével, akik meghatározott alkalommal kijönnek és
összeszedik a kóborló, gazdátlan kutyákat. Tehát lehetóség van a gyepmesteri
feladatok ellátására szerződést kötni, aminek ugyan díja van, de a megoldása
kötelező önkormányzati feladat.
lsmerteti határoztai javaslatát és kéri elfogadását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodássa! és 0 ellenszavazattaI
hozta meg az alábbi határozatát:

1 61 2019./l l 1.20./s zámú hatá rozat
!1axa!y Község Önt<or a oÁru Önkormányzatí
Társulás (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.| és társulást fenntartó meghatárózott
Önkormányzatok által az ALPHA-VET Kft-veI (1194 Bp. Hoffher Albert u. 3840.)a gYepmesteri és áIlatmentési tevékenység e!látásra vonatkozóan 2o15.
október 30. napjával kötött és 2019. március í. napjávat módosított megbízási
szerződést magára nézve elfogadja. A megbizási szerződésben meghatározott
tevékenységet - 2019. március 2'l. napjától határozatlan időtartamra - igénybe
veszi és az abban meghaározott kötelezettségeket váIlatja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtéte!ére és
dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy a TAM-BAU Kft-vel meggyalultatta a
község rossz állapotú földútjait, ez 600.000.-Ft-ba került, Kéri a testületet hozzon
határozatot ennek a kifizetéséról, hiszen ez is önkormányzatifeladat.
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Véhman János képviselő: elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, mert miért utólag
kell megszavazni ezeket a dolgokat, Ez sem szerepet a költségvetésbe, és így
meg i nt h iá n nyal fogja az önkorm ányzat az évet zárni,

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy ez kötelező feladat, a környéken másnak
nincsenek ilyen gépei. A munkát elvégezték, így aztki kellfizetni.

Juhász Zsuzsanna képviselő: elmondja, hogy nem utólag kell a képvíselőket
tájékoztatni és megszavaztatni dolgokat velük. Véleménye szerint ez így
törvénytelen, hiszen minden munkához 3 db árajánlatot kell kérni, és arról a
testületnek döntést kell hoznia. Ezekre kell hogy legyen fedezet a költségvetésben,
mert ez nem egy vállalkozás, hanem egy költségvetési szerv, ami tervszerűen kell
gazdálkodjon és nem ad hoc módon. ÚlabUan a testület nem kap semmiről
tájékoztatást, és utólag szavaztat meg mindent a polgármester, és véleméyne szerint
ez így törvénytelen,

Törő Péter polgármester: ismerteti határozati javaslatát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodássa! és 2 ellenszavazattal
hozta meg az alábbi határozatát:

17 l 2019./l l !.20./s zámű hatá rozat
Szlkály Község Önror a község földútjainak
javításáért 600.000.-Ft megbízási dijat fizet meg számta ellenében a rRÚ_eRu
Kft-nek.
Határidő: értelemszerúen.
Fele!ős: polgármester

TÖrő Péter polgármester: javasolja, hogy készíttessenek egy új urnafalat a
temetőbe, mert a jelnelegi már majdnem betelt. A jelenlegi mellet elférne egy 15
férőhelyes. Javasolja, hogy Hideg Tamás készítse ezt el,

Hideg Tamás képviselő: elmondja, hogy 270.OOO,-Ft-ba kerülne, és az
ö n ko rm á nyzta n a k ke l lene az alapját e l készíten i.

Juhász Zsuzsanna képvise!ő: elmondja, hogy ehhez is kell 3 db árajánlatot kérni,
és majd utána dönthet róla a testület. Kéri, hogy a korábbi évekhez hasonlóan legyen
ismételten a napirendi pontok közt a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló,
hogy tudják követni, milyen döntések születtek.

TÖrő Péter polgármester: elmondja, hogy napirendre fogják venni, és kérnek 3 db
árajánlatot is.

Törő Péter polgármester mivel egyéb kérdés, hozzászótás nem hangzott el, a
nyílvános ülést í5 órakor bezárta.

K.m.f.t.
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