Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám:44-7/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 7-én
15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Távollévő képviselők: Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
Kovács Laura igazgatási ügyintéző
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, majd
megnyitja az ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő jelen
van, két fő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudnak részt venni.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 3 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 26/2019.(II.7.)SZKÖkt.
határozata a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 7-i rendkívüli
ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1./ Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos kérdések
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Iskolai felvételi körzetek kialakítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Karácsonyi csomag vásárlására vonatkozó 108/2018.(XI.14.)SZKÖkt. határozat
módosítása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
1./ napirend
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos kérdések
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A Kömlődi Kirendeltség 4 köztisztviselője fizetési meghagyást nyújtott be a Szákszendi
Közös Önkormányzati Hivatallal szemben. 2019.február 1-jén érkezett meg a 5/2019.(I.31.)
sz.Kömlőd Községi Önkormányzat határozata. Átadom a szót Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
úrnak.
Meghívott: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
Köszönöm a meghívást. Köszöntöm a Képviselő-testületet és a megjelenteket. A Szákszendi
Közös Önkormányzati Hivatal 2013-ban jött létre Szákszend és Kömlőd községek
önkormányzatainak megállapodásával. A Megállapodás 9.1 pontja alapján egyértelmű, hogy
a közös hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladatokkal arányban
finanszírozza. Az állami finanszírozással le nem fedett működési költségeket az érintett
önkormányzatok viselik. A Kömlődi Kirendeltség az állami normatívát 50-50 %-ban kívánja
felosztani. A kirendeltség 4 köztisztviselője egyenként 227 300 Ft-os fizetési meghagyást
nyújtott be a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatallal szemben. A fizetési meghagyások
a cafeteria és ruházati költségtérítés kifizetésére irányulnak. A 2015.január 30-án kelt
Közszolgálati Szabályzat kimondja, hogy a cafeteria és ruházati költségtérítés tekintetében a
kiadásokat az adott önkormányzatok viselik. Ezt nem biztosította a Kömlődi Kirendeltség.
Három fizetési meghagyás tekintetében benyújtottam az ellentmondást. Az utoljára érkezett
meghagyással szemben pedig benyújtásra fog kerülni.
Milyen megoldás lehetséges, amely rábírja a Kömlődi Kirendeltséget arra, hogy a
jogszabályoknak megfelelően járjon el? A működésük ellentétes az adott évi költségvetési és
számviteli törvénnyel. Megoldásként merülhet fel az Állami Számvevőszék általi vagy a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal általi vizsgálat. A Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti osztálya nem foglal állást hatáskör hiányára hivatkozva. Kancz
Csaba kormánymegbízott úr esetleg megállapító vizsgálatot indíthat, amelynek eredményét
mindkét félnek el kell fogadnia. A bíróságon megállapítási keresetet lehet benyújtani.
László Kálmán polgármester
Köszönöm szépen az ügyvéd úrnak.
Meghívott: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
A fizetési meghagyást magánszemélyként nyújtották be a Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatallal szemben, ebben a Kömlődi Kirendeltség nincs benne.
Bodányi Endre képviselő
Mennyire vonatkozik ez ránk?
László Kálmán polgármester
Magánszemélyként nyújtották be a munkáltató ellen.
Meghívbott: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
A keresetet el kell utasítani, mivel ellentétes a Közszolgálati Szabályzattal és a
Megállapodással. A kérés fedezetét Kömlőd Község Önkormányzatának kell biztosítania. A
cafeteria adható juttatás, amelynek fedezetét a költségvetésben kell biztosítani. Kömlőd
Község Önkormányzata 2017.évben biztosította a fedezetét.
László Kálmán polgármester
2018.év végén Kömlőd Község
ajándékutalványt biztosított.
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Meghívott: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
Nyomást kell gyakorolni a Kömlődi Kirendeltségre, hogy a költségvetési és számviteli törvény
rendelkezéseit tartsa be.
Bodányi Endre képviselő
Perköltséget ki viseli?
Meghívott: Dr.Antalóczy Alfréd ügyvéd
A pernyertességtől függ. A bíróság a 4 ügyet egyesíti.
Kempf István képviselő
Érthetetlen ez a helyzet. Több társulásban vettük eddig részt, de ilyen helyzet még nem
fordult elő.
Meghívott: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
A közös képviselő-testületi ülés tartása felvetődött már? Leülni, megvitatni, hogy miért
gondolkodnak így?
László Kálmán polgármester
Kömlődön három testületi ülésen vettem részt. Szerintem nem változtatnak a véleményükön.
Hartmann Imre alpolgármester
Szákszend Község Önkormányzata jogkövető magatartást tanúsít, nem értjük, hogy mi a
probléma?
Meghívott: Dr.Antalóczy Alfréd ügyvéd
A közös képviselő-testületi ülésen nem a normatíva elosztásáról kell dönteni, hanem arról,
hogy egy független szakértőt fel kell kérni, akinek a döntését elfogadja mindkét fél. Kérelmet
lehetne benyújtani az Állami Számvevőszékhez, Pénzügyminisztériumhoz. A döntésüknek
pedig alá kellene vetnie magát mindkét félnek.
László Kálmán polgármester
Részt vettünk Kömlődön képviselő-testületi ülésen a Jegyző Asszonnyal. Ragaszkodunk a
normatíva költségvetési törvényben meghatározott felosztásához. Az Mötv.-ben és a
megállapodásban is lakkoságszám arányosan van meghatározva az elosztás. A benyújtott
fizetési meghagyásokkal szemben ellentmondás került benyújtásra.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A megállapodás kötelező erővel bír.
Meghívott: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
A Megállapodás egy polgári jogi szerződés Kömlőd Község Önkormányzata és Szákszend
Község Önkormányzata között. Ha szerződésszegést követ el egyik fél, akkor bíróságra
lehet vinni az ügyet. Ha megítélik a 4 személynek a ruházati költségtérítést, az kárként
jelenik meg. Jogot lehet rá alapítani.
Bodányi Endre képviselő
Ha a bíróság megítéli nekik, akkor ki fizeti ki?
László Kálmán polgármester
A munkáltató

Meghívott: Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd
Ha megítélik nekik, akkor a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalnak kell kifizetnie. Ha
kötelezik a közös hivatalt, akkor fel lehet lépni, mivel a Megállapodás alapján őket is terheli.
A Megállapodás alapján a Kömlődi Kirendeltségnek is fizetnie kell.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról. A Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozat
4. és 5. pontjára a választ levélben küldjük meg.
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 27/2019.(I.29.)SZKÖKt
határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Kömlőd
Község Önkormányzat Képviselő-testülete által benyújtott állami normatíva megosztására
vonatkozó számítási módot. Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló
2018.évi L.törvény szerinti számítási mód alapján a hivatali létszám: Szákszend 4,635 fő;
Kömlőd 3,415 fő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
85.§ (11) bekezdése kimondja, hogy a közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz
tartozó önkormányzatok-eltérő megállapodásuk hiányában- lakosságszámuk alapján
biztosítják. Megállapodás hiányában is lakosságszám arányosan kerül elosztásra az állami
normatíva. A közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartásáról szóló
Szákszenden 2016.január 22-én kelt megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 9.1 pontja
szerint a közös önkormányzati hivatal működési költségeit az állam -az adott évi központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott
feladatokkal arányban-finanszírozza. Az állami finanszírozással le nem fedett működési
költségeket az érintett települések viselik.
A Megállapodás 9.3.3. pontjában foglaltak szerint a közös önkormányzati hivatal
működéséhez a központi költségvetés által biztosított támogatás megosztása lakosságszám
arányban történik.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a
Megállapodás módosítását az 1.pontban foglalt indokok alapján. A társult települések
Megállapodást elfogadó Képviselő-testületi határozatai kötelező erővel bírnak addig,
ameddig nem kerül sor módosításra.
3. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Kömlődi
Kirendeltség költségvetését, mivel az nem tartalmazza az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében lévő kötelező tartalmi elemeket, valamint nem
alkalmazta a megállapodásban rögzített lakosságszám szerinti állami normatíva
megosztását a költségvetés tervezésénél.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: Azonnal

László Kálmán polgármester
Beleegyezik-e a Képviselő-testület, hogy Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd általános jogkörrel
Szákszend Község Önkormányzatát és intézményeit képviselje?
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 28/2019.(I.29.)SZKÖKt
határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Antalóczy Alfréd
ügyvédet
Szákszend
Község
Önkormányzata
és
intézményeinek
általános
meghatalmazással történő képviseletére. A képviselő-testület felhatalmazza László Kálmán
polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirend
Iskolai felvételi körzetek kialakítása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nemezeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§.(8) bekezdése alapján a
köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az
érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A települési önkormányzat a véleményéről
február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés és vélemény nem merül fel, úgy szavazzanak
3. napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 29/2019.(II.4.)SZKÖkt.
határozata
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 támogatja a Szákszendi Öveges József Általános Iskola (2856 Szákszend, Száki utca
95.) 2019/2020. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Szákszend település teljes
közigazgatási területére vonatkozóan.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályát értesítse.
Felelős. László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Karácsonyi csomag vásárlására vonatkozó 108/2018.(XII.14.)SZKökt.határozatának
módosítása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző

Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az idősek karácsonyi csomag vásárlásárólm döntött a képviselő-testület a 2018. december
14-i rendkívüli testületi ülésén. A végleges elszámolás során pontosításra került a csomag
bekerülési összege, mely: 851 160 Ft. A fentiek miatt került sor az önkormányzati határozat
módosítására.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 3. napirendi pontról.
…………../2019.(II.7.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2018.(XII.14.)
SZKÖKt.határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2018.(XII.14.)
önkormányzati határozatban foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a településen élő
népesség-nyilvántartás adatai alapján a 164 fő 70 éven felüliek részére a karácsonyi csomag
vásárlását 5 190 Ft értékben, tartós élelmiszer formájában. A karácsonyi csomag bekerülési
értéke: 851 160 Ft.
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 30/2019.(II.7.)SZKÖKThatározata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2018.(XII.14.) önkormányzati
határozatban foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a településen élő népességnyilvántartás adatai alapján a 164 fő 70 éven felüliek részére a karácsonyi csomag vásárlását
5 190 Ft értékben, tartós élelmiszer formájában. A karácsonyi csomag bekerülési értéke: 5 190 Ft.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 16 óra 40
perckor berekesztette.
kmf.

