Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 44-1/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 9-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 7 fő
Távollévő képviselők:Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Meghívott: Kovács Laura igazgatási ügyintéző
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, majd
megnyitja az ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő
testületi képviselőből 7 fő jelen van.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 5 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és
tartalmának elfogadásáról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(I.9.)SZKÖkt.
határozata a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 9-i rendkívüli
ülésén az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló
20/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Köznevelési intézményekben meghatározott térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Bölcsődei ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018.(V.23.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos problémák megtárgyalása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszend, Petőfi Sándor utca 120/2 helyrajzi szám alatti ingatlan címének megállapítás
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

1./ napirend
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló
20/2016.(XII.15.) ónkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat biztosítja a szociálisan rászorulók részére az étkeztetést. A szolgáltatást a
Kölyök Kft (Tatabánya, Gál ltp. 223.) főzőkonyhájáról történő beszállírtással szerződés
alapján került biztosítására. A szociális étkeztetés térítési díjának megállapítását szabályozó
29/1993.(II.17.) Korm. rendelet értelmében az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási
önkorltség (nyersanyag- és rezsi költség) és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás
különbözeteként kell meghatározni. A 2019. évi állami támogatás összege megegyezik a
2018. évi támogatással, vagyis a szociális étkeztetés ellátotti létszáma alapján 55 360
Ft/fő/év. A térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 1-éig állapítja meg. A szociális étkezők
jelenleg – az önkormányzati rendelet szabályozása szerint 4 kategóriába sorolva fizetik a
térítési díjat. A szolgáltató 8 %-os emelést irányozott el.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazt és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.9.)önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról
szóló 20/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szákszend Község Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a személyes
gondoskodást ellátások térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását, az
írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ napirend
A köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 19/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán poklgármester
Az élelmiszer nyersanyagok piaci árának emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek
(normák), valamint a térítési díjak éves felülvizsgálatára sor került. Az óvodások térítési díja
– jogszabályi előírás alapján – az étkeztetés nyersanyagköltségével azonos összegű.
Két gyermek kivételével étkező gyermekek jogszabály alapján ingyenes étkeztetésre
jogosult.
Az intézményi gyermek étkeztetéshez az önkormányzat állami támogatásban részesül, mely
a felmerülő kiadásainak részben kompenzálja.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 képviselő vett részt.

A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(I.9.) önkormányzati
rendelet a köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 19/2016.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köznevelési
inézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
módosítását, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ Bölcsődei ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018.(V.23.)
szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A gyermekvédelmi törvény tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében a
gyermekétkeztetés szabályait. A képviselő-testület rendeletben állapítja meg az intzézményi
térítési díjakat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 2019. január 1-től szükséges látja a
térírtési díjak kisebb mértékű emelését.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri, hogy
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Képviselő-testületének 3/2019.(I.9.) önkormányzati rendelete a
bölcsődei ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018.(V.23.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bölcsődei ellátások
igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítását, az írásos
előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyarország 2019. évi kölzponti költségvetéséről szóló törvény 2018. október 1-jén lépett
hatályba, így a tervezés során már rendelkezésre álltak a költségvetési törvényben az
önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcímei és összegei.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás 2018. évben: 55 760 520 Ft volt,
2019-ben 53 766 665 Ft, ez 3.7 %-os csökkenét mutat. A települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása a tavalyi évhez képest emelkedést mutat, 4 %-os
mértékben. A települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása: 6 116 000 Ft, ez
az elmúlt évhez viszonyítva 37 %-os csökkenést mutat, vagyis növekedett a foglalkoztatottak
aránya, és csökkent hátrányos helyzetű családok száma.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása 2018. évhez képest 11%-kal nőtt. Működési célú támogatások ÁHB (védőnői
szolgálat): 3 965 900 Ft.

Az új bölcsőde működtetésére még nem kapott az önkormányzat normatívát. 2018. évi
normatíva elszámolásnál már megjelentek kiadások, s ezt követően kapja meg az
önkormányzat a működési támogatást.
Az önkormányzat kiadásai között szerepel személyi juttatások, dologi költségek, valamint a
civil szervezetek részére nyújtandó támogatások, 500 000 Ft,
A református egyházközség a templom felújításához támogatási igény nyújtott be.
A 2019. évre a következő fejlesztések és beruházások várhatóak. A Magyar Falu Program
keretében a szákszendi elágazástól a falu végéig két ütemben útfelújítás lesz. Az első
ütemben 3 km 825 m-es szakaszt újítanak fel 2019-ben.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A támogatások nyújtásakor vegyük figyelembe az önkormányzat likviditását.
Kiss László képviselő
A futballöltöző elé terasz és féltető építésére pályázatot nyert. Szertárt is szeretnének
kialakítani. Az önrészhez 800 000 Ft-ot kért az önkormányzattól.
László Kálmán polgármester
A költségvetés előzetes tárgyalása során ezzel még ne foglalkozzanak. Az iskolában az
öltözők előtt az önkormányzat vállalhatná a padlóburkolást.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
5./ napirend
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos problémák megtárgyalása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok
képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon
belül állapodhatnak meg.
A Közös Hivatal Kömlődi Kirendeltsége látja el kirendeltség önkormányzati ügyeit. A saját
költségvetésüket a kirendeltségnek kell meghatároznia. Az állami normatíva elosztáson folyik
a vita. Hivatalos levél érkezett a Kömlődi Kirendeltségtől, amelyben kérik közös képviselőtestületi ülés tartását Kömlődön egyeztetés céljából. A megkeresést vissza kell utasítani. A
továbbiakban ügyvéden keresztül fog történni a kapcsolattartás, hogy ne legyen támadható
az önkormányzat.
Hartmann Imre alpolgármester
Nem támogatja a közös testületi ülést, mivel nem tudnak megegyezni.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és spotbizottság elnöke
Nem akarja a közös testületi ülést, mivel nem fog megegyezés születni. Nem felejti el, hogy
a képviselő-testületünkkel fogadtatták el az álláshely megszüntetését.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Az állami normatíva 36 869 millió Ft. Az elosztásáról nincs megegyezés, Kömlőd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete ragaszkodik az állami normatíva 50-50 %-ban
történő felosztásához. a hatályos

László Kálmán polgármester
A Kömlődi Kirendeltség nem fogadja el a zárszámadást és a költségvetést. Udvarias
levélben értesítjük őket, hogy nem kívánunk együttes képviselő-testületi ülést tartani.
Amennyiben a fentiekkel kapsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri
szavazzanak a 5. napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat nékül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(I.9.)SZKÖkt.
határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván az állami normatíva
megosztása tárgyában együttes testületi ülést tartani, mivel a fenti témában kibékíthetetlen
ellentét van a két képviselő-testület között. Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ragaszkodik az állami normatíva 50-50 %-ban történő elosztásához, míg
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntarjta a hatályos
Megállapodásban rögzített lakosságszám szerinti felosztást.
Fel kell hívni a Közös Hivatal Kömlődi Kirendeltség Aljegyzőjét, hogy készítesse el a 2019.
évi költségvetést, s azt határozatban fogadtassa el az önkormányzatának képviselőtestületével, mivel a kirendeltség költségvetése beépül a közös hivatal költségvetésébe.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Szákszend, Petőfi Sándor út 120/2 helyrajzi szám alatti ingatlan címének megállapítása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az új intézmény működési engedélyeztetési eljárása során derült fény, hogy az
ingatlannyilvántartás szerint Petőfi Sándor utca (120/2 helyrajzi számon) szerepel. 1984-ben
került sor a két településrész egyesítésére. Mindkét településrészen volt Petőfi Sándor utca,
ezért az akkori községi tanács úgy döntött, hogy a szendi Petőfi Sándor utca nevet Kiss
utcára változtatja. Sajnos nem került sor az ingatlannyilvántartásban az átvezetésre.
A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet
meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük és
meghatározza a címképzés – ezen belül a házszám megállapításának – folyamatát is,
valamint a központi címregiszterbe (a továbbiakban:KCR) bejegyzett cím módosításának és
törlésének szabályait. A Kor. rendelet értelmében a nyilvántartás naprakészen tartásáról a
jegyző, mint címképzésért felelős szerv gondoskodik.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 6.napirendi
pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(I.9.)SZKÖKt
határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Szákszend
Petőfi utca neve Kis utcára változzon.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a
Központi Címregiszterben vezesse át. A változásról tájékoztassa a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalát és valamennyi közszolgáltatást nyújtó
céget, szervezetet, valamint tájékoztassa az érintett lakosságot helyben szokásos módon
történő közzététellel.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend pont nem volt, a polgármester megköszönte a közreműködést és
berekesztette az ülést.

