Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 44-18/2019.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2019. október 3-án megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
Az ülés helye: Községháza
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2019.(X.3.)SZKÖkt. határozata a
napirendről

1./ Javaslat Szákszend Község Településszerkezeti Tervének módosítására
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Javaslat Szákszend Község Helyi Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Kovács Laura jegyző
3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati
feltételeinek kiírására
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Beszámoló a 2014-2019. önkormányzati ciklusról
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
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Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2019. október 3-án megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
Az ülés helye: Községháza
1./ napirend
Javaslat Szákszend Község Településszerkezeti Tervének módosítására
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2019. (X.3.) önk. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szákszend Község Településszerkezeti
tervének a területhasználati módosítások érdekében úgy dönt, hogy
1. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VII. 8.) Ök. határozatával (a
továbbiakban: Ök. hat.) elfogadott Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT) az
alábbiak szerint módosítja:
1.1 Az Ök. hat 1. mellékletét képezi a „T-1, T-2/M” jelű szerkezeti tervet módosító fedvényterv.
1.2 Az Ök. hat 2. mellékletét képezi a „T-1, T-2/V” jelű területfelhasználások változásait
bemutatató tervlap.
1.3 A 055/22 hrsz.-ú telken és környezetében a különleges mezőgazdasági üzemi terület,
vízgazdálkodási területek és a véderdő területe a tervezet használatnak megfelelően korrigált
és így jelenik meg a Településszerkezeti Terven
2.

A tervezett területfelhasználási változások következtében új beépítésre szánt terület nem jön létre,
de korrekciók történnek a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területhatárok mentén. Az Ök.
határozattal elfogadott 2011. évi TSZT módosítás során a biológiai aktivitásérték (a továbbiakban
BAÉ) értéke nem volt határozatba foglalva ezért jelen módosítás során a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM

rendelet szerinti biológiai aktivitásérték (a továbbiakban BAÉ) számítás eredménye +0,20. Ennek
eredményeként megállapítható, hogy a BAÉ érték +0,20 tartaléktöbblettel rendelkezik.
3.

Szákszend Község Településszerkezeti Tervének 1. pontban leírt módosításai a határozat
elfogadását követő napon alkalmazandó.
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jegyzőkönyvéből:
Az ülés helye: Községháza
3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati
feltételeinek kiírására
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2019.(X.3.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2019/2020. évi pályázati felhívását az általa
meghatározott feltételek alapján az alábbiak szerint teszi közzé:
A pályázó:
• a rossz anyagi körülmények között él, a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg,
• ha a szülő öregségi vagy rokkantnyugdíjas, munkanélküli, egyedülálló és az egy főre jutó
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át,
• árva vagy félárva
• családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több
• szülei külön élnek vagy elváltak
• állami nevelt, gyámolt
• fogyatékossággal élő
• családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van
• eltartója munkanélküli vagy nyugellátásban részesül
• nem részesül kollégiumi ellátásban
• a jogosult részére megállapított legkisebb összeg havonta minimum 2000 Ft, maximum 5000
Ft.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektornikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER Bursa rendszer) pályázati regisztráció szükséges. A személyes

és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtani a pályázónak.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony – igazolás, amelyen a felsőoktatási
intézmény igazolja, hogy a pályázó a kiírásnak megfelelő képzésben vesz részt.
2. Igazolás a pályázó és a vele közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző egy főre
jutó havi nettó jövedelemről.
3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló dokumentum.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 5.
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Szákszend Község Képviselő- testületének 2019. október 3-án megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
Az ülés helye: Községháza
4./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2019.(X.3.)SZKÖkt. határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50§.(8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva egyetért az Öveges József
Általános Iskola (2856 Szákszend, Száki u. 95.) 2020/2021. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét
Szákszend település teljes közigazgatási területére vonatkozó kijelöléssel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztályát értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 31.
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Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2019. október 3-án megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
Az ülés helye: Községháza
5./ Beszámoló a 2014-2019. önkormányzati ciklusról
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2019.(X.3.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az László Kálmán polgármester
beszámolóját a 2014-2019. önkormányzati ciklusról.
Felelős: polgármester
Határozat: azonnal

