Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-2/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-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
Meghívott: Ivák István Propaganda 17. Bt. képviselője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van.
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 7/2018.(II.14.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 14-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./ Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keltkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Javaslat a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárvatartásának időpontjára.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Mini bölcsőde kialakításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
8./ Javaslat a LEADER pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

9./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 lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a
Szociális és Gyermekjóléti Központ közbeszerzése tárgyában megkereste Komárom-Esztergom
Megyei Területfejlesztési Kft Juhász János ügyvezetője a szákszendi belterületi 120/2 helyrajzi számú
földrészlet határvonalának rendezése tárgyában. Megkereste a Galla-Geodázia Bt-t az új határvonal
meghatározása és a változási vázrajz elintézése ügyében. A fenti munkáért a megbízási díj összege:
111 000 Ft. Tájékoztatta a testületet, Kömlődön részt vett a jegyzővel, a KÖH Megállapodása
elfogadásával kapcsolatban. Sajnos nem jutottuk komprumisszumra, mivel nem fogadták el a lakosság
szám szerinti elszámolást.
Hartmann Imre alpolgármester
Korábban megkötött szerződés is lakosságszám arányában történt.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2018.(II.14.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 3/2018.(I.25.), 5/2018.(I.25.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A költségvetési rendelet módosítására a tényleges feladatellátás során felmerülő átcsoportosítások
miatt volt szükség.
I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése
Bevételek jogcíme
Összeg (Ft)
Önkormányzat működési támogatása
5 941 593
Egyéb működési célú támogatások
4 493 832
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
11 595 660
Közhatalmi bevételek
8 385 105
Működési bevételek
200 000
Felhalmozási átvett pénzeszköz
873 000
Finanszírozási bevételek
4 287 895
II. Intézményi bevételek
Bevételek jogcíme
Működési célú támogatások
Finanszírozási bevételek

Összesen (Ft)
1 405 442
4 137 500

III. Önkormányzat kiadások
Kiadások jogcíme
Személyi juttatás
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli támogatása
Egyéb működési célú kiadás
Beruházások
Finanszírozási kiadások
IV. Intézményi kiadások Közös Hivatal
Kiadások jogcíme
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

Összeg (Ft)
5 474 201
1 187 394
715 000
170 679
50 998 660
7 570 395
Összeg (Ft)
2 173 788
1 414 483
398 000

IV. Intézményi kiadások Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Kiadások jogcíme
Összeg (Ft)
Személyi juttatás
322 200
Munkaadót terhelő járulék
70 000
Dologi kiadások
192 000
Szűken értelmezett Önkormányzat előirányzatának módosítása: 191 760 306 Ft-ról – 221 387 391 Ft-ra
módosult.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal esetében: 48 560 741 Ft-ról – 51 240 192 Ft-ra.
Szákszendi Kiskuckó Napközit Otthonos Óvoda előirányzat módosítása: 38 993 472 Ft-ról –
38 138 472 Ft-ra.
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása:
- bevételi főösszeg: 378 484 326 Ft
- kiadási főösszeg: 313 469 459 Ft
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a költségvetési rendelet módosítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2. 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 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati
rendel módosításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet
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
Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvényben kapott
felhatalmazás alapján, a saját bevételeinek, fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét. Az önkormányzat három évre előretervezett saját bevétele évenként:
38 450 000 Ft. Fizetési kötelezettsége nincs. Önkormányzatunknak jelenleg nincsen adósságot
keletkeztető ügylete és a 2018. évben sem kíván az önkormányzatunk adósságot keletkeztető ügyletet
kötni.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizosttság elnöke
A bizottság javasolja a 3. napirendi pont elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak a 3. napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(II.14.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre az azt követő évekre
vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg, valamint ennek megfelelően határozza meg az
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében szereplő bevételek összegét.
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2018.
2019.
2020
2021
Helyi adóból
származó bevétel
Osztalék, konceszsziós díj és hozambevétel
Bírság, pótlék-és
díjbevétel
Tárgyi eszközök,im.
javak, vagyonértékű
jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bev.
Részvények részesedése,privatizáció.
szárm.bevétel
Vállalat értk.szárm.
priv.szárm.bev.
Kezess.kapcs.megtérülés
Saját bev.összesen

Saját bev.50%-a
Fizetési kötelezetts
összesen

37 950

37 950

38 000

38 000

0

0

0

0

500

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 450
19 225
0

38 450
19 225
0

38 500
19 225
0

Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

38 500
19 225

0

4./ napirend
Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés
előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással kell bemutatni a
helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervér,
többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, a közvetett
támogatásokat. Az Mötv. 111.§-a szerint a helyi önkormányzat alapja az éves költségvetés. Ebből
finanszírozza és látja el a kötelező feladatait. A költségvetési rendeletben működési hiány a Mötv.
előírásainak megfelelően nem került tervezésre. A költségvetési bevételek és kiadások az Áht.
előírásainak megfelelően, azok közgazdasági jellege szerint kerültek bemutatásra.
A rendelet tervezet az Áht., Ávr., és Mötv. rendelkezéseinek megfelelő tartalmazza a költségvetés
végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, valamint a polgármester és az intézményvezetők előirányzat
átcsoportosítására kapott felhatalmazást.
Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester
február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés első fordulójának tárgyalására a
képviselő-testület 2018. január 25-én került sor. A költségvetésnek az intézményvezetőkkel való
egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették.
A költségvetés előterjesztésekor az Áht. előírásainak megfelelően a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következők kerületk bemutatásra:
a.) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazgatási tagolásban, előirányzat felhasználási
tervét,
b.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban,
c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése:
- bevételi főösszeg: 332 147 222 Ft
- kiadási főösszeg: 332 147 222 Ft
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri 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 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendeletet, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ Javaslat a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárvatartásának
időpontjára.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester

A nemezeti köznevelésről szóló törvény értelmében a fenntartó dönt az óvodák helyi és éves
nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az óvodavezető javaslata alapján az óvoda az alábbi
időpontban tart zárva: 2018. augusztus 13. napjától – 2018. augusztus 31. napjáig.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az óvoda nyári nyitvatartását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kérdés, vélemény nem hangzik el, úgy kéri szavazzanak az 5. 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 10/2018.(II.14.)SZKÖkt. határozata
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárvatartását az alábbiak szerint határozza meg:
2018. augusztus 13. napjától – 2018. augusztus 31. napjáig.
A Képviselő-testület felkéri László Kálmán polgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt
tájékoztassa.
Továbbá felkéri Szőts Csilla óvodavezetőt, hogy a nyári zárvatartás időpontjáról a szülőket.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a köznevelési feladatokat ellátó
hatóság (a jogszabály értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal) a 2018/2019 tanévre
vonatkozóan is meghatározta az iskolák felvételi körzetének tervezetét.
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a felvételi körzetek megállapításához minden év október utolsó
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. A települési
önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartozkódási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi, tagintézményi formában.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az iskolai felvételi körzethatár elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(II.14.)SZKÖkt.határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
XCX törvény 50.§.(8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja az Öveges
József Általános Iskola (2856 Szákszend, Száki u. 95.) 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi
körzetét Szákszend település teljes közigazgatási területére vonatkozóan.

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartozkódási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános
iskolába járó gyermekek létszáma intézményi bontásban: 14 fő.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztályát értesítse.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Mini bölcsőde kialakításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzatunk 10 000 000 Ft összegben megnyerte a „ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
támogatására” benyújtott pályázatot. Az önkormányzat a ini bölcsődét Szákszend, Móra u. 20. szám
alatti volt orvosi rendelő épületében kívánja kialakítani. Javasolja, hogy átmenti jelleggel az óvodában
kerüljön kialakításra a bölcsőde 2018. szeptember 1. napjával.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bölcsődét mindenképpen a nyertes pályázatban foglaltak szerint kell megvalósítani. Kéri a bizottsági
tagokat, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(II.14.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a mini bölcsődét 2018.
szeptember 1. napjától átmeneti jelleggel a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában indítsa
be, a megfelelő személyi, tárgyi feltételek kialakításával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./ napirend
Javaslat a LEADER pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Vértes-Gerecse Közösség térségében 2018. január 2-tól megnyílt a LEADER pályázatok benyújtására
a lehetőség. Önkormányzatunknak pályázatot kíván beadni a volt húsbolt épületében körzeti megbízotti
és polgárőri iroda kialakítására. A pályázat részét képezheti a környék parkosítása is. A pályázat
keretében kívánja az önkormányzat megvalósítani a Faluház vizes blokk felújítását is. A pályázattal
elnyerhető összeg: 5 000 000 Ft. VP6-19-2-1-45-4-17 Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek
és területek fejlesztése pályázat támogatási formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás (min-max)
2 000 000 Ft- 10 000 000 Ft
a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 75%-a.
Beadási határidő: 2018. április 13. A pályázat célja, az eddig meg nem valósított helyi elképzelések
életre hívása, amely vagy a kiírások lehatárolása vagy a fontossági sorrend miatt kerültek háttérbe.

A projekthez az önerő rendelkezésre állását a helyi önkormányzat esetén a nyilatkozaton felül
képviselő-testületi határozattal,vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék
feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával- az ÁUF 8. 5.
alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolni.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a
napirendről.
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 13/2018.(II.14.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a
VP6-19-2-1-45-4-17 kódszámú, „Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek fejlesztése”
című felhívásra, melynek keretében:
• volt húsvolt épületében körzeti megbízotti és polgárőr iroda kialakítása,
• Magtár udvarának rendezése,
• Faluházban vizesblokk felújítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához az önerőt a
2018. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Kttv. 225/C.§-a alapján a főállású polgármester huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult. A képviselő-testület minden év február 28. napjáig jóváhagyja a
polgármester szabadságolásának ütemtervét. A polgármester a szabadságot az esedékesség évében,
de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A polgármester 2017.évi
szabadságát kivette.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi rendeletről.
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 14/208.(II.14.)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 2018. 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 az alábbiak szerint jóváhagyja:
Hónap

Kivenni tervezett szabadságnapok száma (nap)

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Óktóber
November
December

0
0
0
0
0
0
10
15
0
0
0
4

Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
10./ napirend
Egyebek
- Vinkóczi Károly (Szákszend, Száki u.18.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
- Crisan Ileana (Szákszend, Móra u. 2.) szám alatti lakos lakáskorszerűsítési támogatása.
(írásos anyag csatolva)
László Kállmán polgármester
Vinkóczi Károly (Szákszend, Száki u. 18.) szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez,
első lakáshoz jutók támogatására. A kérelmező élettársával közösen vásárolta a szákszendi belterületi
3104 hrsz alatt lévő 96 m2 családi házas ingatlant, természetben Szákszend, Fő u. 66. A nevezett
megfelel a 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdés a.) pontjában foglalt feltételeknek.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(II.14.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vinkóczi Károly Szákszend, Száki u.18.
szám alatti lakos részére a szákszendi belterületi 3104 hrsz alatt felvett természetben Szákszend, Fő u.
66. szám alatt található „kivett lakóház, udvar és gazdasági épület” megnevezésű ingatlan
vásárlásához 400 000 Ft, azaz Négyszázezer forint első lakáshoz jutók támogatásában részesíti az
első lakáshoz jutók és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet
3.§.(1) bekezdés a.) pontjában foglaltaknak megfelelően.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Crisan Ileana Szákszend, Móra u. 2. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési támogatása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Crisan Ileana Szákszend, Móra u. 2. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési támogatás iránt nyújtott be
kérelmet a képviselő-testülethez. Kérelmében előadta, hogy a támogatást a családi ház szigetelésére,
továbbá kül-és beltéri festés mázolására.

A rendelkezésre álló adatokból megállapítást nyert, hogy a nevezett havi jövedelme: 77 193 Ft, így
megfelel a 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kéri 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 16/2018.(II.14.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Crisan Ileana Szákszend, Móra
u. 2. szám alatti lakost, az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló
4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) bekezdés b.) pontjában foglaltaknak megfelelően
200 000 Ft összegben. A fenti összeg a benyújtott szám ellenében fizethető ki. A fedezetet az
önkormányzat 2018. évi költségvetése biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartásba adása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Barota Róbert Óvodai Szülői Mukaközösség tagja írásban megkereste a képviselő-testületet 2018.
február 13-án azzal, hogy az óvodába járó gyermekek szülei az intézmény 2018/2019-es nevelési évtől
a fenntartó Római katolikus egyház legyen. Indokként közölte, hogy a gyermekek családias légkörben,
megfelelő erkölcsi és vallásos nevelésben részesüljenek. Értetlenül álltak ez ügyben a szülők is, többen
felkeresték a hivatalt, mivel nem tájékoztatta őket a kezdeményező teljeskörűen. Ez egy nagyhorderejű
döntés, előtte lakossági fórumot kell összehívni, ahol széleskörűen kell tájékoztatni a szülőket, az
óvodapedagógusokat a fenti témával kapcsolatban.
Bodányi Endre képviselő
A fentiekkel kapcsolatban azt tudja, hogy az egyház felé szándéknyilatkozatot kell eljuttani fenruár 28ig.
Hartmann Imre alpolgármester
Véleménye szerint szélesebb körben kell megkeresni a közösséget. SzMK egyik tagja kezdeményezte,
célszerű lenne, hogy tájékoztassa a testületet a fentiekről.
Meghívott Barota Róbert SZMK tag
Írásos beadványában leírta, hogy miért kívánják egyházi fenntartásba adni az óvodát. Még van idő
nyilatkozat megadására.
Papp Attila Csaba képviselő
Ahho, hogy a képviselő-testület érdemben tudjon dönteni meg kell hallgatni a szülők és az egyház
képviselőjét.
Hartmann Imre alpolgármester
A képviselő-testületnek felelős döntést kell hoznia, át kell tekinteni a jogszabályokat, hogy mire adnak
lehetőséget.
László Kálmán polgármester

Lakossági fórumot kell összhívni, ahova meg kell hívni az ügyben érintetteket. Javasolja, hogy az
időpont: 2018. február 20. 17 óra legyen.
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti 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 17/2018.(II.14.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda egyházi fenntartásba adásával kapcsolatban lakossági fórumot szervez, melynek időpontja:
2018. február 20. 17 óra, helyszíne: Faluház (Szákszend, Száki u. 93.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 18 óra 30 perckor berekesztette
az ülés.
k.m.f
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 50 perckor
berekesztette.

