Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-9/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 23-án
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Szőts Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Ivák István Propaganda Bt képviselője
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 7 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 63/2017.(VIII.23.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 23-i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételéhez pályázat benyújtása.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
2./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
kiegészítése a munkaruha-juttatás szabályaival.
Előterjesztő: Szőts Csilla óvodavezető
3./ Javaslat az óvodásjorú, általános, középfokú és felsőoktatásban részesülők támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Intézkedési terv a Magyar Államkincstár KEM Igazgatósága 2017. évben végzett pénzügyi
szabályszerűségi utóellenőrzés során tett megállapításokra az Önkormányzat, az Óvoda és
a Közös Hivatal vonatkozásában.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Büszkeségpont pályázat keretében elkészülő szobor avatása időpontjának meghatározása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
6./ Első lakáshoz jutók támogatása és az egyéb lakáscélú támogatás megállapítása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
7./ Egyebek

1./ Szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételéhez pályázat benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A belügyminiszter pályázatot hirdetett az 5 000 fő alatti önkormányzatok részére szociális célú
tüzelőanyag támogatás igénybevételére. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: esetünkben kemény lombos fafajta 14 000 Ft/erdei m3+ÁFA. Az önkormányzat
1000 Ft/erdeim3+ÁFA önrészt köteles vállalni. A települési önkormányzat a szociális tüzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatásának pályázati adatlapjában megadott adatok alapján
önkormányzatunk maximálisan 154 m3 keménylombos tüzifára nyújthat be igényt. A pályázat
benyújtásának határideje: elektronikusan: 2017. augusztus 25. 16 óra. Papír alapon: 2017. augusztus
28. A miniszter a benyújtott pályázatokról legkésőbb szeptember 29-ig dönt. A támogatásól vásárolt
tüzifát 2018. február 15-ig kell kiosztani a rászorulóknak. A támogatás teljes összegének
felhasználásáról legkésőbb 2018. március 31-ig kell elszámolni. A pályázat benyújtásához képviselőtestületi határozat szükséges, mely tartalmazza az önerő biztosítására vonatkozó igazolást is. Javaslat
50 m3 tüziga igénylése.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a pályázat benyújtását a fent megjelölt mértékben.
László Kálmán polgármester
Az első napirenddel kapcsolatban kéri a képviselőket, hogy szavazzanak kézfeltartással.
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 64/2017.(VIII.23.)SZKÖKt határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 50 m3 mennyiségű
tűzifa megvásárlásához támogatást nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Működési célú
támogatások fejezet 9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolód
támogatására.
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 50 m3 mennyiségű
tűzifa vásárlásához 63 500 Ft saját forrást, valamint a szállítási költséget biztosítja az önkormányzat a
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletben.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidők: elektronikus úton: 2017. augusztus 25. 16 óra
papír alapon: 2017. augusztus 28.
2./ napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
kiegészítése a munkaruha juttatás szabályaival.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A Kjt. szociális juttatás körét 79.§.(2) és (3) bekezdése szabályozza: „ A munka- és formaruha juttatásra
jogosító munaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a
kollektív szerződés hiányában az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. Az Mt.
szerint: „ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével, vagy elhasználódásával jár, a
munkáltató munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani. Az éves munkaruha keret 25 000
Ft.Kérem, az elkészült munkaruha szabályzatot elfogadni szíveskedjnek.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 65/2017.(VIII.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét, mely a Munkaruha
szabályzatot tartalmazza.
(A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
Javaslat az óvodáskorú, általános, középfokú és felsőoktatásban részesülők
támogatására 2017/2018. nevelési évben.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az elmúlt évben is nyújtott Szákszend Község Önkormányzata az óvodáztatáshoz és az
iskoláztatáshoz anyagi támogatást. Erre tekintettel javaslom, hogy a település nevelési-oktatási
intézményeiben járó óvodáskorú, iskoláskorú, valamint a közép-és felsőfokú tanulmányokat folytató
tanulók részére differenciált támogatást nyújtson. Minden gyermek, tanuló (aki a helyi oktatási-nevelési
intézménybe jár) és hallgató jogosult a támogatásra rászorultságtól függetlenül. Továbbá azok a szülők
is igényelhetik a támogatást, akiknek a gyermeke sajátos nevelési igényű.
A támogatás mértéke:Ft/fő
 óvodáskorú gyermekek esetében: 5 000 Ft
 1-8 osztály esetében:
10 000 Ft
 a közép-és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében: 15 000 Ft.
A tanulói jogviszonyt igazolni kell. A közép- és felsőoktatásban részesülők esetében a kérelem
beadási határideje: 2017. szeptember 22. Kifizetés időpontja: 2017. szeptember 27.
A támogatás forrása a „pénzbeli hozzájárulás egyes szociális ellátásokhoz” címen juttatott állami
támogatás.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a fentiekben meghatározott mértékű támogatás elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy szavazzanak a fenti napirendi
pontról.
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 66/2017.(VIII.28.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi nevelési-oktatási intézménybe járó
óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek, közép-és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére az
alábbi támogatást nyújt:
 óvodáskorú gyermekek:
5 000 Ft
 1-8 osztályos gyermekek:
10 000 Ft
 közép- és felsőoktatásban részesülők: 15 000 Ft
A támogatás kizárólag az óvodai neveléshez és az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges
eszközökre fordítható. A támogatás forrása „pénzbeli hozzájárulás egyes szociális ellátásokhoz” címen
juttatott állami támogatás.
A közép- és felsőoktatásban részesülők kérelmének benyújtási ideje: 2017. 09.22.
Kifizetés határideje: 2017. 09.27. (8-16 óra)
Továbbá azok a szülők is igényelhetik támogatást, akiknek a gyermeke sajátos nevelési igényű.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Intézkedési terv a Magyar Államkincstár KEM Igazgatósága 2017. évben végzett pénzügyi
szabályszerűségi utóellenőrzés során tett megállapításokra az Ökormányzat, Szákszendi
Közös Önkormányzati Hivatal, Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
vonatkozásában.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyar Államkincstár KEM Igazgatósága 217. június 7-én megkezdte Szákszend Község
Önkormányzatánál, Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalnál, valamint a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvodánál a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés tárgyában – 2015. év időszakot
érintő – utóellenőrzést. Az utóellenőrzés célja a 2015. év folyamán lefolytatott szabálytalanságok,
hiányosságok kijavítására készült intézkedési terv végrehajtását vizsgálja. Az utóellenőrzésről készült
jelentés tartalmát, az észlelt, megállapított hiányosságok, észrevételek vonatkozásában készült, az
intézkedési tervet meg kell ismertetni a képviselő-testülettel.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendről.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2017.(VIII.28.) SZÖKt határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszend Község Önkormányzata,
Szákszendi Közös Önkormányzati hivatal és a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése tárgyában – 2015. évi időszakot érintő –KOM-ÁHI/219-8/2016.
számú Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága által lefolytatott utóellenőrzési
jelentést megismerte, s az abban foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület az utóellenőrzési megállapításokra készített:
 Szákszend Község Önkormányzata
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
intézkedési terveket jóváhagyja és a felhatalmazza a polgármestert az intézkedési tervek Magyar
Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság részére történő megküldésére.
Felelősök: László Kálmán polgármester
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal

5./ napirend
„Büszkeségpont pályázat keretében elkészülő emlékmű avatása időpontjának
meghatározása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzata Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány által kiírt „1956-os forradalom hőseinek emlékére” című KKETTKK-56P-0615 azonosító
számú pályázaton nyert 2 935 510 Ft-ot. A pályázat keretében ekészült a műalkotás, melyet Járkó
Nagy Mihály készített. A tervezett emlékmű, egy laminált, edzett üvegtömb. Befoglaló méreteit tekintve
190x75x18 cm, amely 15 db 12 mm vastag üveglapból készült. Rákosy Ferenc egyéni vállalkozó
végezte a köztéri park kialakítását, mely egy téglalapot ölt. Meg kell határozni az átadás időpontját.
Javaslat:
 2017. szeptember 16.
 2017. szeptember 23.
 2017. szeptember 30.
László Kálmán polgármester
Javasolja a szeptember 30-i dátumot, s amennyiben egyetértenek a képviselők, kéri szavazzanak a
fenti napirendi pontról.
………………../2017.(VIII.28.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „1956-os forradalom hőseinek emlékére”
készült emlékmű avatásának időpontját 2017. szeptember 30. napjában határozza meg.
A döntéshozatalban 5 fő bizottsági tag vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2017.(VIII.28.)SZKökt.határozata
Szákszend Község Önkormányzata az „1956-os forradalom hőseinek emlékére” készült emlékmű
avatásának időpontját 2017. szeptember 30. napjában határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Első lakáshoz jutók támogatása és az egyéb lakáscélú támogatás megállapítása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
- Sebestyén Csilla (Szákszend, Móra u. 44.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Sebestyén Csilla Szákszend, Móra u. 44. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be az első lakáshoz jutók
támogatására. A kérelmező élettárásával él együtt. A nevezett 2016. augusztus 30. napján kelt
adásvételi szerződés értelmében megvásárolta 1/1 tulajdoni hányadban a szákszendi 573 hrsz alatt
felvett (Szákszend, Száki u 36.) szám alatt található 982 m2 alapterületű családi házas ingatlant.
A kérelmezőmegfelel a rendeletben foglalt feltételeknek.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke

A bizottság javasolja Sebestyén Csilla részére a 400 000 Ft támogatás megállapítását a képviselőtestületnek.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2017.(VIII.28.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebestyén Csilla Szákszend, Móra u. 44.
szám alatti lakos részére a szákszendi 573 hrsz alatt felvett, természetben Szákszend, száki u. 36.
szám alatt található 982 m2 alapterületű „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű
ingatlan vásárlásához 400 000 Ft, azaz Négyszázezer forint első lakáshoz jutók támogatásában
részesíti a 4/2016.(III.30.) 3.§.(1) bekezdés a.) pontjában foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Szadeczki-Baka Evelin Szákszend, Fő u. 15. szám alatti lakos első lakáshoz jutók
támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr S chiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Szadeczki-Baka Evelin Szákszend, Fő u. 15. szám alatti lakos lakásvásárlási jogcímen kérelmet
nyújtott be a képviselő-testülethez. A kérelmező férjével, két kiskorú gyermekével és édesanyjával
él együtt. 2017. július 31. napján kelt adásvételi szerződés értelmében a kérelmező férjével ½-1/2
tulajdonban megvásárolta a szákszendi 347 hrsz alatt felvett, Szákszend, Kossuth u. 11. szám alatt
található, „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlant. A nevezett megfelel a
rendeletben foglaltaknak.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását, az előterjesztés szerint.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 70/2017.(VIII.28.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szadeczki-Baka Evelin Szákszend, Fő
u.15. szám alatti lakos részére a szákszendi 347 hrsz alatt felvett természetben Szákszend, Kossuth
u.11. szám alatt található „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan vásárlásához
400 000 Ft, azaz Négyszázezer forint első lakáshoz jutók támogatásábal részesíti a 4/2016.(III.30.)
önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdés a.) pontjában foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

- Anderla Lajosné Szákszend, Ságvári E. u.14. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési
támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Anderla Lajosné (Szákszend, Ságvári E. u.14.) szám alatti lakos lakáskorszerűsítési támogatás iránt.
Kérelmező egyedül él. A családi ház tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, így azt meg kell
javítani. A kérelmező megfelel az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról
szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés b.) pontjában foglalt feltételeknek.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 71/2017.(VIII.28.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Anderla Lajosné Szákszend,
Ságvári E. u. 14. szám alatti lakost az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú
támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdés b.) pontjában
foglaltaknak megfelelően 200 000 Ft összegben.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

7./ napirendi pont:
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében új téma nem merült fel.
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a képviselők aktív közreműködését és
berekesztette az ülést 17 óra 50 perckor.
k.m.f.

