Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. fenruár 15-én 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
Igazoltan távol: Bodányi Endre képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Szőts Csilla Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Ivák István a média képviselője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 10 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 12/2017.(II.15.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 15-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./ Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ A főállású polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
5./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Javaslat a települési címer-tervezet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

8./ Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
9./ ÉDV Zrt Alapszabályának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Egyebek
2./ 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 lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a
legfontosabb feladat a 2017. évi költségvetés összeállítása volt. A Faluházban egy da ablak
kicserélésre került, amennyiben műszakilag megfelel a többi is eszerint cserélik ki. 2017. február 17-én
lesz az iskolai szmk által szervezett farsang megrendezésre. A védőnő ügyében beszélt a császári
polgármesterrel, közös megegyezéssel 2017. április 1. napjától töltheti be a munkakört községben.
Biztosítják a kéthavi helyettesítést a zavartalan működés érdekében.
Kéri a képviselőket, amennyiben akérdés, vélemény nem merült fel, úgy szavazzanak az alábbi
határozati javaslatról.
……../2017. (II.15.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 2/2017.(I.5.), 5-8/2017.(I.24.)SZKÖkt. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2017.(II.15.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 2/2017.(I.5.), 5-8/2017.(I.24.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A költségvetési rendelet módosítása szükséges a központi normatívák, valamint a többletbevételek,
illetve a feladatellátás során felmerülő költségek átcsoportosítása miatt.
I.Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:
Működési célú támogatások:
 működési célú kiegészítő támogatások (bérkompencázió+járulékok,
 egyéb működési célú támogatások
 közfoglalkoztatottak támogatásának többlet bevétele miatti előirányzat növelés
Felhalmozási célú támogatás

 könyvtár érdekeltség növelő támogatás
 település fejlesztési támogatás
Működési bevételek
 kiszámlázott ÁFA
 Laktanya épület értékesítés miatti többlet
 kamat bevételek
Ingatlanok értékesítése
 Laktanya épület értékesítés miatti előirányzat növelés
II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése
Közös Önkormányzati Hivatal
Finanszírozási bevételek
 intézményi finanszírozás
 bérkompenzáció+járulékok
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Finanszírozási bevételek
 intézményi finanszírozás
 bérkompenzáció+járulékok finanszírozása miatti többlet támogatás
III. Önkormányzat bevételi előirányzatának csökkenése
Egyéb felhalm. célre átvett pénzeszköz
Bevételi előirányzat nem teljesülése miatti csökkenés.
IV. Önkormányzat kiadási előirányzatainak növekedése
Személyi juttatás (törvény szerinti illetmények, bérkompenzáció, foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, egyéb jogviszonyban lévő dolgozók szem. juttatása.
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
 szakmai anyag
 könyvtári könyvek beszerzése
 közüzemi díjak
 egyéb szolgáltatások
 ÁFA fizetése
Ellátottak pénzbeni juttatásai
 szociális tűzifa beszerzése
Egyéb működési célú támogatások
Mikulás, karácsonyi csomag
Beruházások
Felújítások
Finanszírozási kiadások
V.Intézményi kiadások előirányzat növekedése
Közös Önkormányzati Hivatal
 jutalmak
 jubileumi jutalom
 bérkompenzáci+járulékok
Mukadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
 informatikai szolgáltatás
 egyéb szolgáltatások
Beruházások
 Kömlődi kirendeltség bőrfotel
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Személyi juttatás (helyettesítés, bérkompenzáció)
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
 vásárolt élelmezés
VI. Intézményi kiadási előirányzatok csökkenése

Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
 illetmények
 béren kívüli jutttatások
 külső személy juttatása
Dologi kiadások
 egyéb kommunikációs szolgáltatások
 karbantartás, kisjavítás
 kiküldetés
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
személyi juttatás
dologi kiadás (közüzemi díjak)
Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításának az elfogadását:
314 521 046 Ft bevétellel
314 521 046 kiadással.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak a 2. napirendi pont elfogadásáról.
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 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet
Szákszend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 1/2016.(II.11.) önkormányzati
rendeletének módosítása.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szákszend Község Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítását, a
mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
Az önkormányzat saját bevételének, valamint 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
A stabilitásról szóló törvény az államadósság számításával kapcsolatban meghatározza az adósságot
keletkeztető ügylet és annak értékébe beszámítandó tételeket, valamint az önkormányzat saját
bevételéhez viszonyított értékét. Az Áht. 29/A.§-a alapján az önkormányzatnak a költségvetési
rendeletének elfogadásáig határozatban kell megállapítania saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét.
Kempf István bizottság ügyrendi és pénzügyi elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 3. napirendi pont elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(II.15.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat várható saját
bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
Helyi adóból származó
bevétel
Bírság, pótlék, díjbevétel
Tárgyi eszközök,
imm.javak, vagyon értékű
jog vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesed.
értékesítése
Vállalat értékesítéséből,
privatizációból szárm.bev.
Kezességvállalással
kapcs. megtérülés
Saját bevétel összesen
Saját bevételek 50%-a
Fizetési kötelezettség
összesen

24 300

24 300

24 300

24 300

300
0

300
0

300
0

300
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 600
12 300
0

24 600
12 300
0

24 600
12 300
0

24 600
12 300
0

4./ napirend
A főállású polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A főállású polgármester illetményét a Mötv. 71§-a határozza meghatározza, a Képviselő-testületnek
mérlegelési jogköre nincs. Ennek ellenére a képviselő-testületnek határozatban deklarálnia kell a
polgármestert megillető illetményt. Ezzel személyesíthető a törvényi rendelkezés. A polgármester
illetménye: 498 600 Ft, költségtérítése pedig: az illetmény 15%-a, azaz 74 790 Ft.
Kempf István ügyrendi és a pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a polgármester illetményének és költségvetésének elfogadását.
Hartmann Imre alpolgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(II.15.)SZKökt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§.(4) bekezdés c.) pontja értelmében László Kálmán Zoltán
polgármester illetményét 2017. január 1. napjától havi 498 600 Ft, azaz Négyszázkilencvennyolcezerhatszáz forintban, a költségtérítését havi: 74 790 Ft-ban, azaz Hetvennégyezer-hétszázkilencven
forintban állapította meg.

Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
5./ napirend
Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§.(3) bekezdése értelmében 2017. évre
vonatkozó költségvetési rendelet tervezetet 2017. február 15-ig kell a képviselő-testület elé benyújtani.
Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezett számai egyeztetésre kerültek
az óvodavezetővel, a képviselő-tstület tagjaival és a pénzügyi bizottsággal.
Szákszend Község Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási főösszege, az önkormányzat,
a közös önkormányzati hivatal és az óvoda összesített bevételei és kiadásai az alábbiak szerint
alakulnak:
Költségvetési bevételek: 279 725 157 Ft
Költségvetési kiadások: 279 725 157 Ft.
Az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási (2015,
2016, 2017, évre), valamint az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemterv.
Kempf István az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását, a mellékletekkel együtt.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a
napirendről.
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 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Szákszend Község
Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6./ napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§.(3) bekezdése, és a 83.§.(2) bekezdés b.)
pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodák nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§.(7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárvatartásáról,
legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást
megelőzően a szülőket tájékoztatja.
Az óvodavezető javaslata alapján az óvoda nyári zárvatartása:
2017. augusztus 1- 2017. augusztus 31. napjáig tart.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke

A bizottság javasolja az óvoda nyári zárvatartását a megjelölt időpontban.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(II.15.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda nyári zárva tartását az alábbiakban határozza meg:
2017. augusztus 1. napjától – 2017. augusztus 31. napjáig.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./napirend
Javaslat a település címer-tervezet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 4.§.(1) bekezdése kimondja, hogy: A helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzat
címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében
a Kormány Nemzeti Címer Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) működtet. 2017. január 17-én
megkerestem a Nemzeti Címer Bizottságot, a címer-tervezet véleményeztetése céljából. 2017. január
25-én Miniszterelnökség Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős dr Latorczai Csaba helyettes államtitkár
kérte, a település rövid leírását, valamint a régi pecsétábrákat. Javaslatában a vörös mezős címer az
irányadó. A kért adatokat megküldtem.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a vörös mezőben lévő címer-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 hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(II.15.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szákszend település vörös
mezős címer-tervezettel. A címer rövid leírása:” vörös mezőben középütt lebegő helyzetű Luther-rózsa
(zöld levelű és ötszirmú fehér rózsa, középen kereszttel ékített vörös szívvel megrakva), balsól arany
apostoli kettőskereszt, jobbról nyolcágú arany csillag kíséri.”
A képviselő-testüet felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelősök: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
8./ napirend
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)

Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A közszolgálati tisztsáégviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C.§-a
alapján a főállású polgármester évi huszonöt alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra
jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot a ütemezetésben foglaltaknak megfelelően
kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester 2017. évre járó szabadsága: 39 nap.
Hartmann Imre alpolgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és -1- tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(II.15.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy László Kálmán
polgármester 2017.évben 39 munkanap szabadságra jogosult.
2. A képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§.(2) bekezdése alapján – a határozat mellékleteként
jóváhagyja.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
9./ napirend
ÉDV Zrt Alapszabályának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az ÉDV Zrt alapszabályát módosította a közgyűlés kizárókagos hatáskörébe tartozó feladatok
vonatkozásában, melyek a következők:
 számviteli törvény szerint éves beszámoló elfogadása, ideértve az osztalékfizetésről való
döntést,
 az éves üzleti terv, a középtávú stratégiai, a három éves (gördülő terv) jóváhagyása,
 250 millió forint, vagy azt meghaladó becsült értékű ügyekről éves (közbeszerzési terv)
jóváhagyása,
 az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés
módosítása, javadalmazás megállapítása) gyakorlása az ügyvezető felett, továbbá a részére
történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározása,
 döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,
 a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének
elhatározása,
 törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
 döntés a gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben
részesedés megszerzéséről és átruházásáról.
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 hozta:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017.(II.15.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÉDV Zrt - társaság Alapszabályának módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalását, a melléklet szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./ napirend
Egyebek
Területbérlés nyári élő-szerepjátékos tábor helyszínéhez.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Lengyeltóti Kristóf kérelemmel fordult 2017. február 8-án a képviselő-testülethez, hogy a Borisz
Sztrugackij orosz író Piknik az árokparton című sci-fi regényéből nyári élő-szerepjátékos táborhoz
szeretne területet bérleni az önkormányzattól. Korábban Tázlár-Ládahomok Volt Lőtér, natura 2000-es
természetvédelmi területen tartották meg a tábort. Próbáltam felvenni a kapcsolatot a Bócsai Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjével, hogy a táborról konkrétumokat szerezzek be, sajnos nem értem el.
László Kálmán polgármester
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy napolják el a fenti napirendet a következő testületi ülésre.
A képviselő-testület a fentiekkel egyetértett.
Kérdések
Kiss László képviselő
20 fő kisbuszra szeretne pályázni a Szákszendi Sportegyesület. Amennyiben a pályázat kiírása
megtörténik, úgy annak benyújtásához kérne szakmai segítséget.
László Kálmán polgármester
Sajnos még nem írtak ki erre pályázatot.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést 16 óra 50
perckor.

k.m.f.

