Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
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 86/2018.(IX.27.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember-i munkaterv szerinti
ülésén az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Tájékoztató a 8144 számú közút állapotáról és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről.
Előterjesztő: Barabás Zsolt Magyar Közút Nzrt. KEM Igazgatóság igazgatója (szóbeli)
3./ Tájékoztató az Öveges József Általános Iskola 2017/2018. évi nevelési-oktatási tevékenységéről.
Előterjesztő: Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
4./ Szákszend Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) számú
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő:Deákné dr Schiffner Márta jegyző (szóbeli)
8./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési éve munkatervének
elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek
kiírása.

Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Kolonics József (Szákszend, Kis u.12.) lakáskorszerűsítési kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
12./Szociális és gyermekjóléti központ beindításával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
13./Szákszendi elágazás térfigyelő kamerával való ellátásának kérdése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester (szóbeli)
14./Egyebek

Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
1./ napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 87/2018.(IX.27.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 55/2018.(VI.21)-57/2018.(VI.21.), 61-68/2018.(VI.21.), 70-71.(VII.4.), 74/2018.(VII.4.),
79-84/2018.(VIII.30.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.

Szákszendi Közös Önkormányzati
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Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
3. napirend
Tájékoztató az Öveges József Általános Iskola 2017/2018. évi nevelési-oktatási
tevékenységről.
Előterjesztő: Palotainé Papp Éva igazgató
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Öveges József Általános
Iskola 2017/2018. évi nevelési-oktatási tevékenységéről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés
szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
5./ napirend
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban -5- fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2018. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés
szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
7./ napirend
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztők: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a hatályos
Megállapodásban rögzített a támogatás elosztását, figyelmbe véve a Mötv. 85.§.(11) bekezdésben
foglaltakat.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
8./napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési événekj munkatervé
nek elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évre összeállított munkatervét elfogadta.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Szákszendi Közös Önkormányzati
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Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
9./ napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek
kiírása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018/2019.évi pályázatiu 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 rokkant nyugdíjas, munkanélküli, egyedülálló és az egy főre
jutónettó 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 elváltal,
• állami nevelt, gyámolt,
• fogyatékossággal élő,
• családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
• eltartója munkanélküli vagy nyugellátásban részesül,
• nem részesül kollégiumi ellátásban,
• jogosult részére megállapított legkisebb összeg havonta minimum 2000 Ft, maximum 5000 Ft.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus 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 benyújtania 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 jövedelméről.
3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló dokumentum.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2018. november 6.
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2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
10./ napirendi pont
Ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Teberi Tamara (Szákszend,
Száki u. 75.) szám alatti lakos vételi szándékát, a szákszendi belterületi 1469 hrsz-ú, 2312 m2 nagyságú
ingatlanra, 1 109 760 Ft összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-13/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
11./ Kolonics József (Szákszend, Kis u. 12.) lakáskorszerűsítési kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2018.(IX.27.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kolonics József (Szákszend, Kis
u. 12.) szám alatti lakos lakáskorszerűsítési kérelmét méltányosságból. A nevezett részére 100 000 Ft
támogatást nyújt, melynek kifizetése a benyújtott számla ellenében történik.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
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Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 27-én megtartott munkaterv szerinti
ülésének jegyzőkönyvéből:
12./ napirend
Szociális és gyermekjóléti központ beindításával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 5 fő bizottsági tag vett részt.
A képviselő-testület - 5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szákszendi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (2856 Szákszend, Petőfi u. (120/2 hrsz) vezetésére,
magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtsásáról szóló
257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és űködésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCs.M. rendelet, valamint a személyes
gondoskást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet alapján a határozat
mellékletét képező pályázati kiírás szerint.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a kormányzati
személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) , valamint Szákszend
község honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a családsegítő munkakör
betöltésére a gyermekvédelemről szóló 1997. évi törvény rendelkezései szerint.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati, személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint Szákszend község honlapján
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

