Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-4/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képvislő
Jelen lévő képviselők száma: 7 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: 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, mert teljes létszámmal jelen vannak a
képviselők. Elmondta, hogy az ülés meghívójában 2 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontról 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 18/2018.(II.22.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 22-i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartási jogának kezdeményezése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Javaslat a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című
pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ naprendi pont
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda egyházi fenntartási jogának kezdeményezése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Barota Róbert Szülői Munkaközösség tagja 2018. február 13. napján írásban megkereste a képviselőtestületet, az óvoda fenntartói jogának a Római Katolikus Egyháznak való átadása tárgyában. A
képviselő-testület 2018. február 14-én tartotta munkaterv szerinti ülését, melyen tárgyalta a fenti
kérdést. Az ülésen az a döntés született, hogy lakossági fórumot tart az önkormányzat, ahol minden
érdeklődő állampolgár részt vehet. A fórum megtartására 2018. február 20-án került sor, ahol 43 fő vett
részt. A megbeszélésen részt vett dr Író Sándor plébános is, aki tájékoztatta a résztvevőket az egyházi
intézmény működésével kapcsolatban.
Kéri a képviselők részéről a fentiekkel kapcsolatban mondják el a véleményüket.

Bodányi Endre képviselő
Az iskola kapcsán tovább kell gondolkozni azon, hogy pár év múlva mi lesz az intézménnyel.
Lányom még itt járja ki a felsőtagozatot. Jövőre nézve kezdeményezni kell az iskola egyházi
fenntartásba adását, mivel nagyon kevés a gyerek és félő, hogy megszűnik a felső tagozat, utaztatni
kell a gyerekeket, hacsak nem költözik a faluba 3-4 gyerekes család.
Papp Attila Csaba képviselő
Nem volt átgondoltés egyértelmű az óvoda fenntartói jogának átadásával kapcsolatos kezdeményezés.
Az egyházi fenntartású intézmények jól srtukturáltak. Idővel egyházi irányítás alá kerülehet az óvoda,
ha jól előkészített és megalapozott a döntés.
Hartmann Imre alpolgármester
Jól előkészített anyagot kapott volna a testület könnyebb lenne a döntés. Számára mindig a gyerek a
fontos, mivel ők a jövő zálóga. Jelen pillanatban aggályát fejezi ki, mi lesz a gyerekekkel. Szülők
esetében szabad óvoda választás van.
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat folyamatosan önrőből és pályázatokból felújította az óvodát. 2008/2009. évebn belső
felújítások történtek (csoportszobák, lambériázás, vizes blokk , folyósó járólapozás, világítás
korszerűsítés). 2015-ben tetőszerkezet cseréjére és napelem elhelyezésére került sor. 2017-ben
befejeződött az óvoda külső szigetelése, villanyhálózat felújítása. Az önkormányzat a fenntartói
kötelezettségének mindenkor eleget tett, személyi és tárgyi feltételeket anyagi lehetőségeinek
megfelelően biztosította.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, ha kérdés és hozzászólás az első napirendi ponttal kapcsolatban nincs, úgy kéri a
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet
26§-a értelmében név szerinti szavazást rendel el. A képviselő-testület tagjai a polgármester név
szerinti felszólítására „igen”, „nem”,vagy „tartozkódom” kijelentéssel vegyenek részt a szavazásban.
Név szerinti szavazás
Bodányi Endre
igen
Hartmann Imre alpolgármester
igen
Kempf István
igen
Kiss László
igen
László Kálmán polgármester
igen
Papp Attila Csaba
tartozkódom
Szabó Ildikó
igen
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és 1 tartozkódással az alábbi határozatot hozza
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 19/2018.(II.22.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 6. pontjában foglalt kötelezően ellátandó óvodai
nevelés önkormányzati alapfeladatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74.§.(2)
bekezdése alapján saját alapítású és fenntartású óvodai intézményével – Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda – jelenlegi változatlan struktúrájában – biztosítja
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirend
Javaslat a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése, szolgáltatási protfóliójuk
bővítése” című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy kiírásra került a „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási protfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése”
című pályázat. A pályázat célja: Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (GINOP) 3.
priorítása kiemelt céljával összehangban jelen pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek
infrastruktúrájának fejlesztése. A pályázat a közösségi internet hozzáférési pontok infrastuktúrájának
fejlesztésére terjed ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez. A
pályázat tartalmát képező eszközök beszerzését, kiszállítását, valamint a Wifi Access Point telepítését
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban:KIFÜ) biztosítja. Az elnyert eszközök
a Magyar Állam tulajdonát képezik. A pályázat önrészt nem igényel, amennyiben rendelkezésre áll a
két munkaállomáshoz szükséges asztal és szék, valamint zárható szekrény. A megvalósítás
helyszínéül javaslom Faluház intézményén belül a Könyvtár telephelyet.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés és vélemény nem merül fel, úgy kérem 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 20/2018.(II.22.)SZKÖKt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a
„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű,
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése” című pályázathoz.
2. Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat megvalósítási helyszíneként a Faluházban lévő
Községi és Iskolai Könyvtár telephelyét (2856 Szákszend, Száki u. 93.) jelöli meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, s szükséges
nyilatkozatok megtételére, esetleges hiánypótlás teljesítésére, illetve a pályázat támogatása esetén a
támogatottat megillető kötelezettségek és jogok gyakorlására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte az aktív részvételt és az ülést 17 óra 30
perckor berekesztette.

k.m.f.

