Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-6/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-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
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Szőts Csilla Szákszendi Kiskuckó napközi Otthonos Óvoda vezetője
Bodóné Wessel Tünde körzeti védőnő
Takács Gyöngyi családsegítő
László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő testületi képviselőből 7 fő
jelen van. Elmondta, hogy az ülés meghívójában 11 napirendi pont szerepel.
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 29/2018.(IV.25.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 25-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./ Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2014.(III.26.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről.
Előterjesztők: dr Tóth Csaba vállalkozó háziorvos
Bodóné Wessel Tünde körzeti védőnő
4./ Beszámoló a település szociális alapszolgáltatási tevékenységéről.
Előterjesztők: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Takács Gyöngyi családsegítő
5./ Tájékoztató a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségének szabálytalan
pénzügyi működéséről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

6./ Javaslatok a pályázatok benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Mini bölcsőde beindításával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Hősi halottá nyilvánítási kérelem.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Tájékoztató a Falunap megszervezéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Első lakáshoz jutók és lakáskorszerűsítési támogatási kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
11./Egyebek
1./ napirendi pont:
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. Az óvoda villamos hálózatának felülvizsgálata
befejeződött. Elkészült az intézményre vonatkozó tűzvédelmi terv, érintésvédelem is, mely a bölcsőde
működési engedélyéhez szükséges.Szendi buszváró elkészült, az oldalfalát a közfoglalkoztatottak
fejezik be.
Kéri a képviselőket, ha kérdés és hozzászólás az első napirendi ponttal kapcsolatban nincs, úgy az
alábbi határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
………/2018.(IV.25.) SZKÖKt határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 10-11/2018.(II.14.), 13/2018.(II.14.), 15-16/2018.(II.14.), 19-20/2018.(II.14.),
22-27/2018.(II.14.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
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 30/2018.(IV.25.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 10-11/2018.(II.14.), 13/2018.(II.14.), 15-16/2018.(II.14.), 19-20/2018.(II.14.),
22-27/2018.(II.14.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2014.(III.26.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A civil szervezetek támogatása önkormányzati érdek és kötelesség, hiszen ezek a szerveződések
mindig helyi érdekeket képviselnek, közösségi tudatot formálják. A civil törvény értelmében a
költségvetési támogatás az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli

juttatás, amelyet a támogató valamely program vagy konkrét cél megvalósítása vagy meghatározott
időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt.
A civil törvény értelmében az önkormányzattól juttatott költségvetési támogatásból a nyilvántartásba
vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon a
beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ennek
hiányában költségvetési támogatás részükre nem folyósítható.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a fenti rendelet módosítását, az írásos előterjesztés szerint.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés nem merült fel, kézfeltartással fogadják el
a rendelettervezetet.
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 4/2018.(IV.25.) önkormányzati
rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2014.(III.26.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló 4/2014.(III.26.) módosításáról szóló rendeletét, az írásos előterjesztés
szerint.
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről.
Előterjesztők: dr Tóth Csaba vállalkozó háziorvos
Bodóné Wessel Tünde körzeti védőnő
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Tóth Csaba vállalozó háziorvos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni az ülésen. Az írásos előterjesztését azonban benyújtotta. Kérése az önkormányzat felé,
hogy a rendelő nyílászáróinak újrafestése indokolt, mivel ezek az időjárás viszontagságai miatt
jelentősen elhasználódtak.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, a benne foglalt kéréssel együtt.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatrozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018.(IV.25.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a község egészségügyi helyzetéről
szóló háziorvosi beszámolót, az írásos előterjesztés szerint, s egyben dönt a nyílászárók újrafestéséről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

László Kálmán polgármester
Felkéri a körzeti védőnőt, hogy röviden ismertesse beszámolóját.
Meghívott: Bodóné Wessel Tünde körzeti védőnő
Néhány gondolatot kíván hozzáfűzni a beszámolójához. 2017. április 1-től főállású területi védőnőként
dolgozik a településen, korábban helyettes védőnőként látta el a feladatait. Az elmúlt évben kétszer volt
szakmai ellenőrzés, melynek során mindent rendben találtak. Pozitívumként értékeli, hogy a
védőoltások teljesítése 100%-os. HVP elleni oltóanyagot az állam ingyen biztosítja a 7. osztályos
lányoknak. Két gyermek szülője nem igényelte az oltást, gyermeke számára.
Kérése a testület felé, hogy a védőnői tanácsadó és az orvosi rendelő meszelése indokolt.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a védőnői beszámoló elfogadását az egészségügyi meszelés elvégeztetésével.
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 32/2018/IV.25.) SZKÖKT.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a község egészségügyi
helyzetéről szóló körzeti védőnő beszámolóját, s egyben hozzájárul a védőnői tanácsadó és az orvosi
rendelő tisztasági meszelési munkáinak elvégzéséhez.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Beszámoló a település szociális alapszolgáltatási tevékenységéről.
Előterjesztők: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Takács Gyöngyi családsegítő
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Felkéri Takács Gyöngyi családsegítőt, hogy röviden ismertesse beszámolóját.
Meghívott: Takács Gyöngyi családsegítő
2016. január 1-től a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtást a község önállóan látja el.
A szociális alapszolgáltatás Szákszend község közigazgatási területére terjed ki. A szociális
étkeztetésben 21 fő részesül. A fenti szolgáltatást legtöbben 80-89 év közötti korosztályból veszik
igénybe, többnyire egyedül élő nők. A térítési díjat a képviselő-testület rendeletben határozza meg,
melynek összege: 0 Ft-tól – 685 Ft-ig terjed.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy személyi gondozást kell nyújtani. A házi
segítségnyújtásban részesülők száma: 2017-ben 16 fő volt. Szociális segítésben 5 fő, személyi
gondozásban: 11 fő. A gondozottak többsége 70 éves kortól veszi igénybe az ellátást. A szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében az együttműködés kiterjed a szakmai munka
hatékonyabbá tételének elősegítésére. A szociális alapszolgáltatásban dolgozók együttműködése
nagyon jó a szociális és egészségügyi intézményekkel, különös tekintettel a háziorvossal, a védőnővel,
a társadalmi szervekkel, valamint a család-és gyermekjóléti szolgálattal.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja, hogy a beszámoló elfogadását.

László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket 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 33/2018.(IV.25.)SZKÖKT.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település szociális
alapszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./napirend
Tájékoztató a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségének szabálytalan
pénzügyi működéséről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Magyar Államkincstár Államháztartási Iroda vezetőjétől kértem segítséget, mivel a Kömlődi
Kirendeltséggel felülvizsgálatra került Megállapodás módosítása, mely nem került aláírásra, mivel nem
fogadják el a lakosságszám szerinti finanszírozás szerinti elszámolást. Problémát jelent a Szákszendi
KÖH nevére átírt számlák küldése, illetve a számlák visszaíratása a Kömlődi Önkormányzat nevére,
mivel ez a gyakorlat a számviteli szabályok sérti. Többször kísérletet tettünk a megegyezésre, sajnos
eredménytelenül. Az Irodavezető Asszony javasolta, hogy keressük meg dr. Vida Dóra Kormányhivatal
Főigazgató Asszonyát, valamint azt követően Czunyiné dr. Bertalan Judit Országgyűlési
Képviselőasszonyt.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fentiekről.
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 34/2018.(IV.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza László Kálmán polgármestert
és Deákné dr. Schiffner Márta jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg a KÖH
szabályszerű működése érdekében.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Javaslatok a pályázatok benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az elkövetkezendő időszakban az alábbi pályázatok kiírására kerül sor:
• kamerarendszer kiépítése

•
•
•

belterületi utak, járdák felújítása
zsidó temetőben lévő sírok felújítása
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

1. Zárt láncú-analóg kamerarendszer kiépítésére, bővítésére pályázat kiírása.
A pályázat célja: A magyarországi óvodák, általános és középiskolák be és kilépési pontjait, udvarait
és veszélyeztetett helyeit biztonsági kamerák felhelyezésével még biztonságosabbá tenni.
Támogatottak köre: A pályázatban bármely magyarországi Óvoda, Általános és Középiskola vagy
fenntartója részt vehet.
A pályázat feltételei: A pályázati program megvalósításához szükséges teljes költség 40%-val, mint
önrésszel pályázónak rendelkeznie kell.
A támogatás formája, mértéke: Az LNL Solutions Kft vállalja a rendszerek díjmentes kiépítését, ami
tartalmazza a helyszínre való kiszállítást, a kiépítést és a használat betanítását. Az intézményeknek
kizárólag a kamerák és a rögzítő, illetve perifériák finanszírozását kell állnia.
A pályázat beadásának határideje: 2018. április 30.
A pályázatok elbírálása folyamatos.
6 kamerából álló rendszer önrésze: 274 500 Ft+ÁFA, míg a 12 kamerából álló rendszer önrésze:
468 000 Ft+ÁFA. Minden kiépített kamerarendszerre 12 hónap garancia.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
László Kálmán polgármester
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem merült fel, ezért kéri előterjesztés elfogadását.
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 35/2018.(IV.25.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Zárt láncú –analógkamerarendszer kiépítésére és bővítésére az LNL Group Solutions Kft általi megbízással. A Kft vállalja
a kamerarendszerek díjmentes kiépítését, mely magában foglalja a helyszínre szállítást és a betanítást.
Az önrész 6 kamerából álló rendszer esetén: 274 500 Ft+ÁFA, a 12 kamerából álló rendszer esetén.
468 000 +ÁFA. Az önkormányzat önrészét a 2018. évi költségvetési rendelet bizotosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2.Pályázati kiírás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési infrastuktúra fejlesztések
megvalósulása.
Pályázók köre: A települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő, út, híd,
vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege.
Maximálisan igénydlehető támogatás összege: 15 000 000 Ft.
A támogatás mértéke: fejlesztési költség 85%-a.
A támogatás bruttó összeg, amelyből az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.
Pályázatok benyújtása:
• elektronikus feltöltés lezárása: 2018. május 2.
• papír alapon történő benyújtás: 2018. május 3.
Hiánypótlásra van lehetőség.

A miniszteri döntés határideje:2018. augusztus 31.
László Kálmán polgármester
Az idő rövidsége miatt nem javasolja a pályázat benyújtását.
3. Pályázati felhívás a zsidó temető felújítására
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, min támogató felhíbást tett közzé az európai kulturális
örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető jelenleg gondozatlan sírhelyek
rekonstrukciójához. A támogatás intenzítása:100%. A támogatás folyósítása 100%-os előleg
formájában, egy összegben történik. Kérelmet nyújthat be egyházi jogi személy, valamint a helyi
önkormányzat. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtása.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.4.a.) pontja
szerint a települési önkormányzatoknak lehetőségük van közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
igénylésére, melynek határideje: 2018. április 28. A rövid határidő miatt az önkormányzat nem pályázik.
7./ napirend
Mini bölcsőde beindításával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Az önkormányzatunk megnyerte a pályázatot, 10 000 000 Ft összegben a mini bölcsőde kialakítására.
A testület februári ülésén döntött arról, hogy ideiglenes jelleggel a Szákszendi Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvodában indítja be a bölcsődét. Az épületben a tárgyi feltételek bizotosítottak, a személyi
kérdésekről kell dönteni.A gyermeklétszám 5-7 fő. A beiratások most folynak. A személyi létszám: 2 fő.
Meg kell találni a megfelelő végzettséggel rendelkező személyeket. Javasolja, hogy Klestenitzné Beke
Ildikót, mivel megfelelő végzettséggel rendelkezik. A következő testületi ülésen döntsenek e kérdésben.
8./ napirend
Hősi halottá nyilvánítási kérelem.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Hartmann Miklós (Zalaegerszeg, Gógánvölgyi u.64.) szám alatti lakos azzal a kéréssel kereste meg az
önkormányzatunkat, hogy nagybátyját, Hartmann Imrét a II. világjáborús emlékművön tüntesse fel a
nevét, a többi elesett katona neve mellé. Hartman Imrét 1942. októberében az illetékes hadkiegészítő
SAS behívóval hívta be katonai szolgálatra. Szolgálatának helyszíne: Óbodai Hajógyár Hadiüzem volt.
Hartmann Imrét 1943. október végén egy katonai autóval a parancsnok hazaküldte haldokló állapotban,
majd november 4-én elhunyt. Halál oka: a hadüzem katonai körletében fertőzés útján terjedő
agytuberkulózis. Javasolja az engedélyeztetési eljárás megindítását, mivel a Hősök Napján szeretnék,
ünnepélyes keretek között hőssé nyilvánítani Hartmann Imrét.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az engedélyeztetési eljárás megindítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a bizottsági tagokat, 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 hozta:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018.(IV.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza László Kálmán polgármestert
és Deákné dr. Schiffner Márta jegyzőt, hogy a Honvédelmi Minisztérium Kegyeleti Diplomáciáért
Felelős Miniszter Biztosnál (dr. Holló József ny. altárbornagy) az engedélyeztetési eljárást indítsa meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
9./ napirend
Tájékoztató a Falunap megszervezéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A program elkészült. A szerződések megkötése folyamatban van. Dönteni kell arról, hogy pártoló jegy,
vagy becsület kassza lesz-e? A fözők kiválasztásra kerültek. A korábbi évekhez hasonlóan többfajta
étel készül, vad, hal az önkormányzat is főz. A zavartalan lebonyolításhoz szükség lenne 1 db étel
melegítőre, valamint 10 db sörpad garnitúra vásárlására. 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 hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018.(IV.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Falunapon 700 Ft
értékű pártoló jegy kerüljön árúsításra. Továbbá a képviselő-testület hozzájárult 1 db ételmelegítő és 10
db sörpad garnitúra vásárlásához, melynek fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetése
biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./ napirend
Első lakáshoz jutók és lakáskorszerűsítési támogatási kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Kósa Bettina Szákszend, Mátyás király u.24. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy részére az első lakáshoz jutók támogatására. A kérelmező gyermekével él együtt. A
család havi jövedelme: 257 202 Ftm az egy főre jutó jövedelem:106 801 Ft. A nevezett megvásárolta a
szákszendi belterületű 1001/6 hrsz-ú 994 m2 nagyságú ingatlant (valóságban:Szákszend, Mátyás király
u. 27.). A családi ház kétszobás, összkomfortos. A nevezett megfelel a 4/2016.(III.30.) önkormányzati
rendelet foglaltaknak, a szükséges nyomtatványokat csatolta.
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 hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2018.(IV.25.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kósa Bettina Szákszend, Mátyás
k.u.27. szám alatti lakost az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról
szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 15.§-ában foglaltaknak megfelelően 400 000 Ft
összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Zsolnai Sándor Dénesné (Szákszend, Ady E. u. 16.) lakáskorszerűsítési támogatás ügye.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Zsolnai Sándor Dénesné Szákszend, Ady E. u. 16. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez. A kérelmező élettársával él együtt. A család összjövedelme: 68 250 Ft,
az egy főre jutó jövedelem: 34 125 Ft. A nevezett fürdőszoba felújítására kérte a támogatást. A
rendelkezésre álló adatokból megállapítást nyert, hogy jogosult a támogatásra, mivel a csatolta a
szükséges dokumentumokat.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshoztalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2018.(IV.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Zsolnai Sándor Dénesné
Szákszend, Ady E. u. 16. szám alatti lakost az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú
támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§.b.) pontjában foglaltaknak
megfelelően 200 000 Ft összegben. A fenti összeg a benyújtott számla ellenében fizethető ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Pál Miklósné Szákszend, Móra u. 37. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Pál Miklósné Szákszend, Móra u. 37. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési kérelmet nyújtott be a
képviselő-testülethez. A kérelmező férjével él közös háztartásban. A család összjövedelme: 136 770 Ft,
az egy főre jutó jövedelem:68 385 Ft. A támogatást azért kérte, mert a szennyvíz elöntötte a lakását, s
teljesen fel kell újítani. A rendelkezése álló adatokból megállapítást nyert, hogy a nevezett jogosult a
támogatásra.
László Kálmán polgármester
Kéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 7 fő bizottsági tag vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018.IV.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pál Miklósné Szákszend, Móra
F. u. 37. szám alatti lakost az elő lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról
szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§.b.) pontjában foglaltaknak megfelelően 200 000 Ft
összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11./ napirend
Egyebek
- Fehér István körzeti megbízott munkájának elismerése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Madari Csaba Oroszlányi Rendőrség vezetője megkereste, hogy 2018. május 27-én kerül sor a
Rendőrnapra, melynek keretében a munkájukat kiválóan végző rendőrőket jutalmazzák meg. Ennek
keretében javasolja, hogy nettó 50 000 Ft összeggel ismerjék el Fehér István körzeti megbízott
munkáját, a település közbiztonsága megőrzése érdekében. Kéri szavazzanak a fentiekről.
A döntéshoztalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018.(IV.25.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér István körzeti megbízott részére
nettó 50 000 Ft összegű jutalmat állapít meg, kiemelkedő munkája elismeréséül. Az elismerés a
Rendőrnap keretében kerül átadásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentés
Kiss László képviselő
Tájékoztatást nyújtott arról, hogy a TAO keretében pályázni lehet szertár építésére. A tárgyi eszköz
beszerzésére 5 millió forint támogatást nyújtanak.
Hartmann Imre alpolgármester
Horgász Egyesület elnöke megkereste, a tóhoz vezető úttal kapcsolatban. Ő viszont kérdezte az
Egyesület elképzeléseiről az elnököt. A bérleti szerződést is meg kellene kötni, mivel a tulajdonjog már
az önkormányzaté. A következő testületi ülésen térjenek vissza a kérdésre.
- Továbbá kifogásolta, hogy az Igmándi uton kb 16 db akácfát kivágtak, melynek értéke fél millió forint.
Otthagyták az úton a faágakat, mely balsetveszélyes. Kéri, hogy a jövőben az illetékes szervek
legyenek megkeresve.
Kempf István képviselő
Többen megkeresték a 12 000 Ft kompenzációval kapcsolatban.

Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Magyar Közlöny 50. számában megjelent, hogy csak azok a települések részesülnek a fenti
támogatásban, ahol nincs kiépített gázvezeték.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 20 perckor
berekesztette.
kmf.

