Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-5/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 22-én
16 órakor megtartott munkaterv szerinti 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
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Schvarczné Stieber Rita KÖH aljegyzője
Szőts Gyöngyi Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Horváthné Stier Katalin Öveges József Általános Iskola igazgatóhelyettes
Ivák István újságíró
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 12 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Oroszlányi Város Rendőrkapitányság beszámolója
elmarad, ennek helyébe 6. napirendi pont lépne, „Beszámoló a KÖH tevékenységéről. 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 20/2017.(III.22.) )SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 22-i 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./ Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
3./ Törvényességi felhívás Szákszend Község építési szabályzat egyes rendelkezéseire
vonatkozóan.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

6./ Javaslat családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozó megállapodás
elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Pokker Andrea (Ács, Rákóczi u.24.) szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Gördülő Fejlesztési terv elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Falunap programjának megbeszélése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendjéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Egyebek
- Szákszend Község Önkormányzata Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- ifj. Kiss József Szákszend, Ady E. u.14. szám alatti lakos első lakáshoz jutásának támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
12./ Zárt ülés
A helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozottpolgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
felszerelésre kerültek a Faluház és a Községháza villamos-energia költségeit csökkentő napelem
rendszerek. Az E-ON szakemberei kicserélték a hagyományos villanyórákat „advesz” mérőórákra.
Kicserélésre kerültek a Kiskuckó Óvoda B épületének nyílászárói. Folytatódott a Dózsa Gy. utcai
csapadékvíz-elvezető árok felújítása mederburkolással. Útpadka nyesésére került sora „Burga”
(Ságvári E.) utcában a Szőlőhegy utca bejárója környékén a csapadékvíz-elvezetése érdekében.
Kőzúzalék terítésével javításra került a Szőlőhegy utca bejárata, valamint az utca egy része.
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 1. napirendi pont
ról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017.(III.22.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 16/2017.(II.15.), 17/2017.(II.15.), 19/2017.(II.15. önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
László Kálmán polgármester
Köszönti Schvarczné Stieber Rita Kömlődi Kirendeltség aljegyzőjét.
2./ napirend
Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)

Meghívott Schvarczné Stieber Rita Kömlődi Kirendeltség aljegyzője
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt évben a pénzügyi feladatok ellátása okozott
nehézséget, mivel a gazdálkodási előadó munkaviszonya 2015. szeptember 15. napjával megszűnt.
Több alkalommal került sor a pályáztatásra, végül 2016. június 1. napjával töltötték be az állást.
Eddig az időpontig nyugdíjas vállalta el ezen feladatot, mely a pénzügyi ellenőrzés során is
bebizonyosodott.
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A képviselő-testület 141/2016.(XII.15.) önkormányzati határozata értelmében napirendre tűzte a
Szákszendi Közös Önormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót. A két képviselő-testület
(Szákszend- Kömlőd) - a hatósági feladatok ellátására – a közös önkormányzati hivatal közszolgálati
tisztviselőinek létszámát 9 főben állapította meg. A Hivatal tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
A Hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is. Az írásos anyag részletesen bemutatja
a Hivatal által végzett feladatokat, a számadatok tükrében. Megköszöni a hivatal munkatársainak
lelkismeretes munkáját.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.(III.22.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót, megköszönve a köztisztviselők munkáját.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta
Határidő: azonnal
3./ Rendelet alkotás a szociális igazgatásról és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület 2015. február 26. napján alkotta meg a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet megalkotását követően történt jogszabályi változások miatt szükségessé vált a rendelet több
pontján történő módosítás, amely miatt célszerű új rendeletet alkotni. Pontosításra kerültek a fogalmak,
továbbá az eljárási szabályok között szerepeltetjük a jogosulatlanul igénybe vett ellátás
visszafizetésének és elengedésének szabályait. A rendeletben elkülönítésre kerültek az ellátási formák.
Emelésre került a jövedelemhatáronként megállapított támogatás mértéke annak érdekében, hogy
önkormányzatunk az eddiginél nagyobb segítséget tudjon nyújtani a rászorulók részére.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja a képviselő-testületnek a szociális igazgatásról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.

A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendelet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(III.21.)önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a gyermekvédelemi ellátások helyi szabályairól.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális igazgatásról és a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét.)
4./ napirend
A./ Törvényességi felhívás Szákszend Község építési szabályzat egyes rendelkezéseire
vonatkozóan.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal dr Kovács Zoltán területi közigazgatási felelős államtitkár
utasítása alapján lefolytatta 2016-ban az önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeleteinek
felülvizsgálatát. Ennek keretében a Kormányhivatal megállapította, hogy Szákszend Község
Önkormányzatának fenti tárgyú önkormányzati rendelete jogsértő szabályozást tartalmaz, ezért a
Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134.§.(1)
bekezdése alapján törvényességi felhívással élt az önkormányzati rendelettel kapcsolatban.
Ez alapján a törvényességi észrevételben jelzett önkormányzati rendelkezéseket hatályon kívül kell
helyezni. Pro Terra Kft ügyvezetője dr Vasi Ildikó elkészítette a HÉSZ módosítását, melyet a honlapon
meg kell jelentetni véleményezés céljából.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy szavazzanak a fenti napirendi
pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(III.22.) önkormányzati
rendelete Szákszend Község helyi építési szabályzatának módosításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal KEB/3/366/2016. számú törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően
Szákszend Község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002.(VII.22.) önkormányzati
rendeletmódosítást.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
B./ Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a értelmében a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
határozatot hatályon kívül kell helyezni és azt rendeleti formában kell megalkotni. Továbbbá
rendelkezni kell az új eljárásról az állami főépítési eljárásról.Az állami főépítészi véleményezési
eljárásban a főépítésztől kért véleményezési eljárásban partnerségi véleményezést le kell folytatni, s
azt le kell zárni. Fel kell hatalmazni a polgármestert a partnerségi véleményezés lezárására.

Továbbá döntést kell hozni arról, hogy megindításra kerüjön a törvényességi felhívás érdekében az
állami főépítési eljárás.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fenti napirendre vonatkozó döntések meghozatalát.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nem merült fel, úgy kéri szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
………………../2017.(III.22.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület
73/2014.(VIII.11.) SZKÖKt. határozatát, amely a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozik.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017.(III.22.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület
73/2014.(VIII.11.) SZKÖKt. határozatát, amely a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozik.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról.
A döntéshozatalban 7 fő bizottsági tag vesz részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.22.)önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló rendeletét, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak kézfeltartással a polgármester felhatalmazásáról az eljárás
lezárására.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017.(III.22.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza László Kálmán polgármestert
a partnerségi véleményezés lezárására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

5./ napirend
Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A közbeszerzési törvény értelmében az önkormányzat a költségvetési év elején, de legkésőbb március
31. napjáig éves összesített tervet készít a tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv
nyilvános. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tervet, és annak módosítását a saját honlapján
közzétenni. Az önkormányzat előre látható tervei és fejlesztései között ez évben közbeszerzési
kötelezettség alá eső beruházás, beszerzés, szolgáltatás nem szerepel.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a közbeszerzési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendről.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017.(III.22.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CXLIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelölésével jóváhagyja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: folyamatos
1. sz. melléklet
25/2017.(III.22.)SZKÖKt.határozathoz
Szákszend Község Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve
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-
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-
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-
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-

6./ napirend
Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozó
megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
2016. január 1. napjától Szákszend Község Önkormányzata, mint székhely település látja el a Kömlődi
Kirendeltségen is a családsegítői és a gyermekvédelmi feladatokat. Az állami normatíva nem fedezi a
kiadásokat, ezért szükséges az állami hozzájárulás és a szolgáltatás önköltség különbözetét
önkormányzati kiegészítésként a Megbízott részére negyedévenként átutalni.
Bodányi Endre képviselő
Kérdezi, hogy a családsegítő jelenléte javítja-e a családok szociális helyzetét?

Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Igen, jelentősen csökkent a panaszosok száma, akik segítségért fordultak hozzán, mivel a családsegítő
felvilágosítja őket a szociális juttatásokról.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Megállapodás elfogadását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozó
Megállapodás elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017.(III.22.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására vonatkozó Megállapodás elfogadását, az írásos előterjesztés
szerint.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Pokkek Andre (Ács, Rákóczi u.24.) önkormányzati bérlakás iránti kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Pokker Andrea Ács, Rákóczi u.24. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Szákszend, Móra u.20. szám alatti ingatlanban lévő 39 m2 nagyságú,
egy szobás, összkomfortos lakás bérlőjéül jelölje ki. A kérelmező Öveges József Általános Iskolában
pedagógusként dolgozik, 2017. március 1. napjától. A napi bejárás gondot jelent a távolság miatt.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakásbérleti jogviszony megkötését.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017.(III.22.) határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pokker Andrea (Ács, Rákóczi
u.24.9 szám alatti lakos bérlőként való kijelölését az önkormányzat tulajdonát képező 39 m2 nagyságú,
egy szobás, összkomfortos bérlakásra vonatkozóan, 2017. április 10. napjától – 2018. december 31.
napjáig, határozott időre. A bérlakás bérleti díja: 14 626 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester

Határidő: azonnal
8./ napirendi pont:
Gördülő fejlesztési terv elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Gördülő fejlesztési tervet az Északdunántúli Vízmű Zrt – szolgáltató – készítette el és nyújtja be a
Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatalhoz. A Gördülő fejlesztési terv forrása az üzemeltető
által az önkormányzatok részére fizetett használati díj, melyet az önkormányzat csak a vízi-közmű
beruházásokra fordíthatnak. Az évenkénti használati díj összegekkel önkormányzatonként az
üzemeltető elszámol.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Gördülő fejlesztési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 28/2017.(III.22.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszend település Önkormányzata
nevében nyilatkozik, hogy a 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elkészítője a
képviselő-testület megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) Északdunántúli Vízmű Zrt
(Tatabánya, Sárberek 100.)
Az összeállított gördülő fejlesztési terv módosítását a képviselő-testület megismerte, azzal egyetértett
és elfogadta.
A képviselő-testület meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a
MEKH részére az Önkormányzat nevében benyújtsa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Falunap programjának megbeszélése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Ez évben június 3-án lesz a Falunap. Több művésztől kértünk ajánlatot. Balázs Pali 150 000 Ft-ért
lépne fel. A programok vonatkozásában pontosítás szükséges. Javaslat a kiállítás szervezése, gyermek
programok, tűzijáték.
A képviselő-testület a fentieket tudomásul vette.
10./napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendjéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szerint: „A fenntartó dönt az óvodai általános
felvétel időpontjáról.” Az EMMI rendelet szerint:”Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május
20-a között kerül sor.” Az óvoda javaslata alapján Szákszend Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
beiratkozási rendjét: 2017. április 24. – 2017. április 28. 8-16 óra közötti időpont. Az óvodavezető
tudatja a szülőkkel az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, valamint a
jogorvoslati eljárás szabályait.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az óvodai beiratkozás időpontját, az előterjesztés szerint.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a határozati javaslatról:
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7-igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017.(III.22.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda 2017/2018. nevelési évre való beiratkozás idejét 2017. április 24.- 2017. április 28. napjáig 8-16
óráig terjedő időtartamokban határozza meg.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodába való beiratás idejének és módjának
ismertetéséről szóló kölzleményt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy az
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§.(1) bekezdésének megfelelő módon gondoskodjon a közlemény
közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11./napirend
Egyebek
- Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési
Szabályzatáról szóló 9/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Mötv. 41.§.(4) bekezdése értelmében a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre , a
bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulásra ruházhatja át. E hatáskör
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidőt nagymértékben meghosszabbítaná valamennyi kérelem
képviselő-testület elé terjesztése, így a hatáskör átruházása lenne indokolt a jegyzőre, polgármester és
a bizottság helyett. A szociális ellátások terén:
 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadáspokhoz nyújtott települési támogatás,
 a temetési segély,
 babakelengye
A fentiek alapján indokolt az SZMSZ módosítása.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a SZMSZ módosítás elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(III.22.)önkormányzati rendelet
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési
Szabályzatának módosítása
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
- ifj Kiss József (Szákszend, Ady E. u.14.) szám alatti lakos első lakáshoz jutásának támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
ifj Kiss József Szákszend, Ady E. u. 14. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,
első lakáshoz jutók támogatása tárgyában. A kérelmező élettársával él együtt, aki jelenleg főiskolán
tanul. A vásárolt ingatlan, 2 szoba összkomfortos. Az ingatlan szákszendi 1457 hrszú, 1464 m2
alapterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, amely a valóságban
Szákszend, Ady E. u. 12. szám alatt található. A család összejövedelme: 167 348 Ft, az egy főre jutó
jövedelem: 83 674 Ft. A rendelkezésre álló adatokból megállapítást nyert, hogy a nevezett jogosult a
támogatásra.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Közsg Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017.(III.22.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 400 000 Ft, azaz Négyszázezer
forint összegben ifj. Kiss József Szákszend, Ady E. u. 14. szám alatti lakost, az első lakáshoz jutók
támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 15.§ban foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette a nyílt ülést 18.40 perckor berekesztette.
kmf.

