Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám:44-7/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Távollévő képviselők: Bodányi Endre képviselő
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 6 fő jelen van.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 6 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és
tartalmának elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a
következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019.(II.13.)SZKÖkt.
határozata a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 13-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./Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegének megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./Javaslat a 2019.évi költségvetési rendelet megalkotására
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4. A polgármester 2019.évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
5./A Falunap előkészítése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Egyebek

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
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló útfelújítás során felmérték az utat. A falu
elején található első buszmegállót is beletervezték a munkálatokba. A felújítás tekintetében
folyamatos az egyeztetés az önkormányzattal. 2 ütemben valósul meg, ebben az évben 3
km 825 m fog elkészülni. A Mini Bölcsőde kőműves munkái elkészültek, el lehet kezdeni a
festést. A TOP pályázat keretében a volt húsbolt épületének felújítására benyújtott pályázat
felterjesztésre került a minisztériumba. A Községháza épületében eldugult a csatorna,
melynek elhárítása megtörtént. A Vízmű Zrt. átnézte a Faluház rendszerét. A szociális tűzifa
kihordásra került. A Végh Kft.-vel aláírásra került a téli rezsicsökkentés során a
megállapodás. A hatósági igazolások kiállítása folyamatban van, lassan beválthatók lesznek.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2019.(II.13.)SZKÖKt
határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja az elfogadott határozatokat a jegyzőkönyvekből be kell írni (pl: 2/2019.(I.2.), stb.
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegének megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló törvényben előírtak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb
a költségvetési rendelet elfogadásáig megállapítja a saját bevételeinek és a az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét.
Önkormányzatunk várható saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
várható fizetési kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak (Ezer Ft.):

Megnevezés
Helyi adóból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambev.
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények részesedése, privatizációból
származó bevétel
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50%-a

2019.
49 700
0
150
0

2020.
51 500
0
200
0

2021.
52 300
0
220
0

2022.
53 000
0
240
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 123
5 561,5

11 500
5 750

12 000
6 000

12 500
6 250

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

Az önkormányzatunknak nincsen adósságot keletkeztető ügylete jelenleg és a 2019. évben sem
kíván az önkormányzatunk adósságot keletkeztető ügyletet kötni.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének megállapításáról szóló tervezet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019.(II.13.)SZKÖKt
határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évre az azt követő évekre
vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek várható
összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg, valamint a mellékletnek megfelelően határozza
meg az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő bevételek összegét.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Javaslat a 2019.évi költségvetési rendelet megalkotására
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően elkészült
Szákszend Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete. A
kiküldésre került előterjesztés tartalmazza részletesen, hogy terveztük meg Szákszend
Község Önkormányzatának és Intézményeinek bevételeit és kiadásait.

Szákszend Község Önkormányzatának bevételeinek legnagyobb részét a helyi iparűzési adó
és a gépjárműadó átengedett része képezi. A normatív állami támogatás összege
53 779 415 Ft. Szákszend Község Önkormányzatának 3 intézménye van, amelynek
kiadásainak legnagyobb részét a személyi juttatások és a dologi kiadások teszik ki.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2019.évi költségvetési rendeletét 279 011 293
Ft bevétellel és 279 011 293 Ft kiadással fogadja el.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(II.13.) önkormányzati
rendelete a 2019.évi költségvetésről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
A polgármester 2019.évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezései értelmében a főállású polgármestert 25 nap
alapszabadság és 14 munkanap pótszabadság illeti meg. Az ütemezését a Képviselőtestület hagyja jóvá. Az önkormányzati választás évében a polgármestert 32 nap szabadság
illeti meg. A polgármester szabadságolási ütemterve a következő a 2019.évre:
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

napok
július 8-31.
augusztus 10., 21-30.
szeptember 9-13., 16.
-

összesen nap

18 nap
8 nap
6 nap

Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester 2019.évi szabadságolási
ütemtervét az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019.(II.13.)SZKÖKt
határozata
Szákszend
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szákszend
község
polgármestere 2019.évi szabadságolási ütemezését az 1.számő melléklete szerint hagyja
jóvá.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: folyamatosan
5./ napirend
A Falunap előkészítése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Idén is megrendezésre kerül a Falunap. Pénteken lenne diszkó, szombaton pedig maga a
falunap. A diszkót Rauch Géza szervezné ebben az évben is. A megállapodás tartalmazza a
diszkó utáni rendrakást is, ezért ő felel. A biztosítást az önkormányzat nem tudja vállalni.
A Falunapon szerepelnének műsorral az óvodások, modern táncos előadás és tűzijáték is
lenne. Felléphetne labdazsonglőr, óriásbábos. A műsor 15.00-től 21.30-ig tartana. A tűzijáték
előtt 19.30-tól 21.30-ig felléphetne a Kale Lulugyi együttes.
Kiss László képviselő
Lehetne streetball bemutató. Be lehetne vonni a nézőket a labdaügyességi gyakorlatokba. A
focipályát előkészítem hozzá.
László Kálmán polgármester
Összeállítjuk a műsort, megkötjük a szerződéseket.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
6./ napirend
Egyebek
- A 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának
meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján a fenntartó dönt az óvodába
jelentkezés módjáról és az óvodai általános felvétel időpontjáról. A nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezik az óvodai
beiratkozás szabályairól és időpontjáról. A rendelet szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév
április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az intézményvezetővel történő egyeztetésnek
megfelelően a 2019/2020-as nevelési évben a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvodában 2019. április 24-május 3-ig 8-16 óráig legyen lehetőség a gyermekek
beíratására.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2019/2020-as nevelési évben a
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában 2019. április 24-május 3-ig 8-16 óráig
legyen lehetőség a gyermekek beíratására.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2019.(II.13.)SZKÖKt
határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás
időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2019. április 24. (kedd) 8-16 óra
2019. május 3. (péntek) 8-16 óra
2. Az óvoda felvételi körzetét Szákszend község teljes közigazgatási területében határozza
meg.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beiratkozás időpontjának és
módjának helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2019.március 20.
-Javaslat a bölcsődei beiratkozás 2019/2020. évre vonatkozó időpontjának és felvételi
körzetének meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
bölcsődébe való jelentkezés módjáról és időpontjáról a fenntartó jogosult dönteni. Az
intézményvezetővel történt egyeztetés. A 2019/2020-as nevelési évben a Szákszendi Mini
Bölcsődében 2019. április 24-május 3-ig 8-16 óráig legyen lehetőség a gyermekek
beíratására. A bölcsőde felvételi körzete a Szákszend közigazgatási területe.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2019/2020-as nevelési évben a
Szákszendi Mini Bölcsődében 2019. április 24-május 3-ig 8-16 óráig legyen lehetőség a
gyermekek beíratására.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2019.(II.13.)SZKÖKt
határozata

1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei beiratkozás
időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2019. április 24. (kedd) 8-16 óra
2019. május 3. (péntek) 8-16 óra
2. A bölcsőde felvételi körzetét Szákszend község teljes közigazgatási területében határozza
meg.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beiratkozás időpontjának és
módjának helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2019.március 20.
-Propaganda 17. Bt. vállalkozási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Lászlló Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A 2019. március 29-án a Képviselő-testület elfogadta a Propaganda 17. Bt 2018.évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Meghívott: Kovács Laura igazgatási ügyintéző
Megérkezett a Propaganda 17 Bt. 2019-es évre vonatkozó vállalkozási szerződése, amelyben a
hírügynökségi tevékenység ellátásáráért összességében havi nettó 50 000 Ft-ot kér.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Nem fogadjuk el a szerződést. Alkalmanként eseti megbízásos szerződést megkötését
támogatjuk. A következő testületi ülésre ajánlatot kell kérni.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Honlapjának kezelésére megbízási szerződést kötöttünk Szigetvári
Vilmos egyéni vállalkozóval. A Propaganda 17 Bt. jöjjön ki bölcsőde, óvoda, önkormányzat
és a szociális központ egyes eseményeire.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
-Riasztórendszer kiépítése árajánlat
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A Községháza épületében a riasztórendszer kiépítésére a JU-TI-Vill Bt.-től (2900 Komárom,
Igmándi út 39.) érkezett árajánlat a következő:
• központi kezelő doboz: 45 000 Ft
• mozgás érzékelő 9 db 6 000 Ft/db
• akkumulátor 2 db: 14 000 Ft
• transzformátor: 4 000 Ft
• munkadíj: 45 000 Ft
• Összesen: 162 000 Ft+ÁFA
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hogy a JU-TI-Vill Bt. (2900 Komárom,
Igmándi út 39.) által a riasztórendszer kiépítésére benyújtott 162 000 Ft+ÁFA összegű
árajánlatot fogadja el.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(II.13.)SZKÖKt
határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a JU-TI-Vill Bt. (2900
Komárom, Igmándi út 39.) által a riasztórendszer kiépítésére benyújtott 162 000 Ft+ÁFA
összegű árajánlatát. A képviselő-testület felhatalmazza László Kálmán polgármestert a
szerződés megkötésére és aláírására.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2019.(II.13.)SZKÖKt
határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a JU-TI-Vill Bt. (2900
Komárom, Igmándi út 39.) által a riasztórendszer kiépítésére benyújtott 162 000 Ft+ÁFA
összegű árajánlatát. A képviselő-testület felhatalmazza László Kálmán polgármestert a
vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
-Szákszendi Mini Bölcsőde, Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ ünnepélyes átadása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A Szákszendi Mini Bölcsőde és Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ átadójára 2019.március 14-én kerül sor a március 15-i ünnepséggel egybekötve. A
Faluházban tartanánk meg az ünnepséget. Meg kell hívni:
•
•
•
•
•
•

Dr. Berczik Ábelt, az államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati
költségvetésért felelős helyettes államtitkárt,
Dr. Juhász Jánost, Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezetőjét,
Popovics Györgyöt, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét,
Kancz Csabát, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját,
Czunyiné Dr. Bertalan Juditot, országgyűlési képviselőt,
Dr. Veres Zoltánt, Komárom-Esztergom Megye megyei jegyzőjét.

-Dr. Balogh Tibor Egészégügyi Alapítvány támogatása
Előterjesztő: lászló Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Dr. Balogh Tibor Egészségügyi Alapítvány javára a személyi jövedelemadó 1 százalékának
felajánlásáról szóló plakátot szeretnék, ha kitennénk a hivatalba. Az alapítvány az Oroszlányi
Szakorvosi-és Ápolási Intézetet támogatja.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a képviselők közreműködését
és berekesztette a nyílt ülést 16 óra 55 perckor.
k.m.f.
Deákné dr Sciffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

