Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-5/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 12-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Igazoltan távol: Kiss László képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Horváthné Stier Katalin Öveges József Általános Iskola igazgatóhelyettese
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 2 fő jelezte, hogy
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Elmondta, hogy az ülés meghívójában 6
napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontról és tartalmának elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(III.12.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 12-i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Szákszend Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Javaslat a bölcsődei beiratkozás 2018/2019. évre vonatkozó időpontjának és felvételi
körzetének meghatározásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Helyi Választási Bizottsági tagok, póttagok választása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
5./ Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesületének támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
6./ Első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
1./ naprendi pont
Szákszend Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§.(1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet
készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési
terv tartalmazza a TOP pályázat keretében megvalósuló Szociális és Gyermekjóléti Központ építése,
melynek beruházási értéke nettó: 25 000 000 Ft. Az irányadó eljárásrend: nemzeti,
típusa: meghívásos. Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2018. I. negyedév. A közbeszerzési
tervet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a közbeszerzési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, ha kérdés, vélemény nincs, úgy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi
pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 22/2018.(III.12.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szákszend Község
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét, az előterjesztéshez mellékelt tartalommal.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirend
A 2018/2019-es 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 értelmében a fenntartó dönt az óvodába
jelentkezés módjáról az óvodai általános felvétel időpontjáról. A nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvoda beiratkozás
szabályairól és időpontjáról. Az EMMI rendeletben foglaltak szerint, az óvodai beiratkozásra a tárgyév
április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább
harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján. A fentiek értelmében a
2018/2019-es nevelési évben a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában az óvodavezető
javaslatára 2018. április 23. napjától – 2018. április 27. napjáig 8-16 óra között kell beiratni mindazon
gyermekeket, akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket. Szákszend község
területén egy óvoda működik. Az óvoda felvételi körzete: Szákszend közigazgatási területe.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az óvodai beiratkozás időpontjának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés nem merül fel, úgy kéri szavazzanak a 2. napirendi
pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018.(III.12.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 3. pontja alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§. (2) bekezdés b.) pontja és a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 22.§.(1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 2018/2019. nevelési évtől az óvoda felvételi körzetét Szákszend község
egész közigazgatási területén határozza meg.
2. Képviselő-testület úgy határozott, hogy Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodába
2018. április 23. napjától (hétfő) – 2018. április 27. napjáig (péntek) 8-16 óráig írathatja be
személyesen a szülők egyike vagy gondviselője a gyermeket. A fenntartó Szákszend Község
Önkormányzata köteles a honlapján, valamint a helyben szokásos módon közzétenni az óvodai
felvételről szóló tájékoztatást a felvétel időpontját megelőző 30 nappal.
3. Az óvodai beiratásra kijelölt időszak lezárta után az első munkanapon a Szákszendki Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője köteles a fenntartó részére adatot szolgáltatni a
beiratott és előjegyzett gyermekek számáról.
4. Az intézményvezető legkésőbb az óvodai felvételről szóló hirdetményben meghatározott
időpontig, értesíti a szülőt, gondviselőt az óvodai felvételről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Javaslat a bölcsődei beiratkozás 2018/2019. évre vonatkozó időpontjának és felvételi
körzetének meghatározásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerin: a bölcsőde a
három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító
intézmény. Az intézménybe való jelentkezés módjáról és időpontjáról a fenntartó jogosult dönteni.
A beiratkozás időpontja: 2018. április 23. (hétfő) 8 -16 óra
2018. április 25. (szerda) 8-16 óra
Helyszín: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (2856 Szákszend, Száki u. 91.)
Kermpf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a bölcsőde beiratkozás időpontját, valamint a felvételi körzetét.
László Kálmán polgármester
Kéri, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testüeltének 24/2018.(III.12.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a bölcsődei beiratkozás
időpontját, valamint a helyszínét.
2018. április 23. (hétfő) 8-16 óra
2018. április 25. (szerda) 8-16 óra
Helyszín: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (2856 Szákszend, Száki u. 91.)
A képviselő-testület a bölcsőde felvételi körzetét Szákszend község közigazgatási területében
határozza meg.
Felelős: László Kálmán polgármester

Határidő: azonnal
4./ napirend
Helyi Választási Bizottsági tagok, póttagok választása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Magyarország köztársasági elnöke a 2/2018.(I.11.) KE határozatában 2018. április 8-ra tűzte ki az
általásnos országgyűlési választások időpontját. Felülvizsgálatra kerültek a szavazókörök
szavazóhelyiségeinek címei. A Helyi Választási Iroda tagjait aktualizáltuk, felkészítésük folyamatosan
történik. Határidő feladat a h
HVB tagjainak, póttagjainak megválasztása. A HVB megbízott tagját a HVI vezetőnél kell bejelenteni
legkésőbb 2018. március 23. 16 óráig. A választási eljárásról szóló törvény szerint a HVB öt választott
tagját és szükséges számban a póttagokat a települési önkormányzatok
képviselő-testülete választja meg. Személyükre a HVI vezető tesz javaslatot.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy a szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018.(III.12.)SZKÖKt.határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjává,
póttagjává a következő személyeket választja:
1. Havasiné Orbán Ildikó
Szákszend, Száki u. 46.
2. Klestenitzné Beke Ildikó
Szákszend, Fő u. 39.
3. Kolos Péter Tiborné Baranya Szilvia
Szákszend, Győri u. 63.
4. Pánczélné Szabó Ildikó
Szákszend, Fő utca 56.
5. Veszpréminé Varga Ildikó
Szákszend, Száki u. 72.
Póttagok:
1. Fodorné Pintér Veronika
Szákszend, Kossuth u. 9.
2. Kempf Gyuláné
Szákszend, Fő u. 8.
5./ napirend
Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesületének anyagi támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete támogatási kérelemmel fordult a Szákszend Község
Önkormányzatának Képviselő-testülethez. A kérelmükben leírták, hogy az állami támogatások még
néhány éve fedezték a szervezet működési költségeit, de ma már a pályázati támogatások összegeivel
együtt sem fedezik a felmerülő kiadásokat. Anyagi támogatást a működési költségek, ingatlan
üzemeltetési költségek, adminisztrációs szolgáltatások és irodák eszközkészletének fenntartásához.
pótlásához, valamint az Alapszabályban foglalt feladatok megvalósításához kérték.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az anyagi támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2018.(III.12.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 000 Ft támogatást nyújt a Vakok és
Gyengénlátók KEM Egyesületének működési költségeinek fedezéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás megkötésére és
aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Az első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Két kérelem érkezett a képviselő-testülethez az első lakáshoz jutók támogatására.
1.Hajós Albert Szákszend, Száki u. 29. szám alatti lakos megvásárolta a szákszendi belterületi
426 hrsz alatt lévő 1025 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. A kérelmező
csatolta az önkormányzati rendeletben foglalt dokumentumokat.
Hajós Albert jogosult az első lakáshoz jutók támogatására.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018.(III.12.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hajós Albert Szákszend, Száki u.
29. szám alatti lakost az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló
4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 15.§-ban foglaltaknak megfelelően 400 000 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2. Karsai Krisztián Szákszend, Győri u. 33. szám alatti lakos lakásvásárlás jogcímén nyújtott be
kérelmet. A nevezett megvásárolta a szákszendi belterületi 639 hrsz alatt lévő (valóságban:
Szákszend, Győri u. 33.) 80 m2 alapterületű családi házas ingatlant. A kérelmező megfelel a
4/2016.(III.30.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak, mivel csatolta a szükséges nyomtatványokat.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 6. napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.

A döntéshozatalban -5- igen, ellenszavazat és tarózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018.(III.12.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Karsai Krisztián Szákszend,
Győri u. 33. szám alatti lakost, az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú
támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 15.§-ban foglaltaknak megfelelően
400 000 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
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.

