Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-11/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 5-én 16 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 2 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 4 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
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 76/2017.(IX.5.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.július 5-i munkaterv szerinti ülésén
az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatásáról.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
2./ Pályázati kiírás kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ TOP-4.2.0-15 Szociális alapszolgáltatások infrasrúkturájának bővítése, fejlesztése tárgyú
nyertes pályázat megvalósításával kapcsolatos feladatok.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Zárt ülés
Szegedi László (Szákszend, Győri u.22.) szám alatti lakos fellebbezése a rendkívüli
települési támogatás elutasítása ügyében.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirend
Rendeletalkotás a szociális célú tüzifa támogatásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatására a belügyminiszter pályázata alapján a képviselő-testület
64/2017.(VIII.23.)SZKÖKt. határozata alapján 50 m3 tűzifa vásárlásához nyújtott be igényt. A
támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2017. évi
igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
rendeletben szabályozza a jogosultsági feltételeket. A megvásárolt tüzelőanyagot a települési
önkormányzatnak 2018. február 15-ig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás teljes
összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2018. március 31-ig történhet meg. A kérelmeket a
szociális bizottság bírálja el.
László Kálmán polgármester
Amennyiben fentiekkel kapcsolatban kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak
a 1. napirendi pontról.
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 16/2017.(IX.5.)önkormányzati rendelet
a szociális célú tűzifa támogatásáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális célú tűzifa
támogatásáról szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ napirend
Pályázati kiírása kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot
hirdetett a „kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. A pályázat
célja: a 2 000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési
önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítása. Az igényelhető támogatás mértéke: 1 600 000 Ft.
A pályázat benyújtása elektronikusan és őostai úton lehetséges. Beadási határidő: elektornikusan:
2017. 09.07. 16 óra, postai úton: 2017. 09.08. A pályázati alcélok közül az alábbiakat javaslom:
 a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása
 vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása
 településredezési tervek készítése.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatást az aláírt támogatási szerződést
követően előre utalják az önkormányzat számlára.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2. napirendi pontról.
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 77/2017.(IX.5.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetésről szóló 2016. évi XC.törvény 3. melléklete II.12. pont szerinti Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be az alábi célokra:

1./ Alcél:
 a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
 vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására
 településrendezési tervek készítésére
1 600 000 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: LászlóKálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
TOP-4.2.0-15 Szociális alapszolgáltatások infrastúkturájásnak bővítése, fejlesztése
tárgyú nyertes pályázat megvalósításával kapcsolatos feladatok.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(szóbeli)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-4.2.0-15 Szociális alapszolgáltatások
infrastúkturájának bővítése, fejlesztése tárgyában, melyet megnyert. A szerződés tárgya: Szociális és
gyermekjóléti központ kialakítása Szákszenden. A támogatás vissza nem térítendő. A Projekt
összköltsége:41 millió forint. Az építési beruházás értéke: kb nettó 20 millió forint. A fenti összeg miatt a
beruházás nem közbeszerzésköteles, de legalább 3 ajánlatot kell kérni. Elkészítettük az ajánlati
felhívást a műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint az építési beruházásra vonatkozóan.
Az elkészült ajánlati felhívásokat átnézetjük, mielőtt kiküldésre kerül.
A fentieket a képviselő-testület tudomásul vette.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 17 55 perckor berekesztette
nílt ülést és a testület zárt ülésen folytatja a munkáját.

