Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-7/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 23-án 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: László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 10 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Az 1./ napirendi pont helyébe a 2./ napirendi pont lépjen, a 2./ napirendi pont helyébe pedig a 6./
napirendi pont lépjen, 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 42/2018.(V.23.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 23-i munkaterv szerinti
ülésén az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Beszámoló a Szákszend község közbiztióonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről.
Előterjesztő: Madari Csaba Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője
2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Előterjesztők: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Takács Gyöngyi családsegítő
3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásának teljesítéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztők: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Schvarczné Stieber Rita KÖH Kirendeltség aljegyzője
6./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri döntésekről, tájékoztatóa két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Rendeletalkotás a bölcsődei ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester

8./ Az Univerzál Beszerző Kft 2017. évi gazdálkodásának értékelése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Első lakáshoz jutók és lakáskorszerűsítési támogatások.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
10./ Egyebek
1./ napirend
Beszámoló Szákszend község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről.
Előterjesztő: Madari Csaba rendőrkapitány
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti a kapitány urat, s kéri, hogy röviden egészítse ki az írásos beszámolóját.
Meghívott Madari Csaba rendőrkapitány
Tisztelettel köszönti a képviselőket, polgármester urat, jegyző asszonyt és a meghívottakat.
2017. évben három bűncselekményt derítettek fel a településen, ebből 2 fő ittas vezetés, a másik
családi ügyben. 2010-től vizsgálva 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma. Ennek oka:
jogszabályváltozások, gazdasági helyzet pozitív változása. A község közrendjéről-közbiztonságáról
összességében elmondható, hogy a kapitányság működési területén nem tartozik a bűnűgyileg fertőzött
területek közé. Határvédelem jelenleg is aktuális. Többlet munkát jelentett a rendőrkapitányság
számára az M1-es autópálya felújítása, mivel több alkalommal kirendelték a kollegákat ellenőrzésekre,
vagy baleseti helyszínelésre.
László Kálmán polgármester
Felveti a kábítószer kérdését.
Meghívott Madari Csaba rendőrkapitány
Fő feladat a drogkereskedők kiszűrése. Nincs is probléma a hagyományos kábítószerekkel, mivel ezek
hatása kémiailag, orvosilag ismertek. Nehézséget okoznak a dizán drogok, melyek az interneten
terjednek, s nagyon veszélyesek a szervezetre, nincs ellenszerük. Nincs bűntetőjogi eszköz ezekkel
szemben. A szülői felelősséget fokozni kell, nincs bizalom a szülő és a gyermek között.
Bodányi Endre képviselő
Kéri a kapitány úr segítségét sebbességkorlátozó táblák kihelyezésével kapcsolatban.
Meghívott Madari Csaba rendőrkapitány
Felvette a kapcsolatot a közútkezelőkkel, az eljárás folyamatban van.
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 43/2018.(V.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend község közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

2./ napirend
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról.
Előterjesztők: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Takács Gyöngyi családsegítő
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti Takács Gyöngyi családsegítőt, hogy röviden ismertesse a beszámolóját.
Meghívott: Takács Gyöngyi családsegítő
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a jelzőrendszer tagjaival jó a kapcsolata. Az esetmenedzserrel
is jó az együttműködés, kölcsönösen segítik egymás munkáját. Mindkét településen azonosak a
szolgáltatásban részesülők prblémái:
• anyagi problémák,
• életviteli
• családi konfliktusok
• munkanélküliség
• gyermeknevelési problémák, tanulási nehézségek
• lakhatási, mentális, egészségügyi problémák.
A család- és gyermekjóléti szolgálat ügyfélszolgálatán a kliensek elsősorban ügyeik intézéséhez kérnek
segítséget, mert nehezen igazodnak el a hivatalok és a hivatalos iratok útvesztőiben. Gondot jelent a
gyermekpszicholódu és a pszichiáter hiánya. Az egyéb feladatok között szerepel a kézműves
foglalkozások tartása, a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek segítése. Továbbá közreműködés az
adományok szétosztásában.
László Kálmán polgármester
Kéri a jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Gyvt. értelmében a települési önkormányzat minden év május 31. napjáig beszámol a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A gyámhatósági értékelést a tágyalást követően megküldi
a Kormányhivatalnak. Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete határozza meg, mely alapján készült el a beszámoló.
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az anyagilag nehéz helyzetbe került családok
támogatását. Az elmúlt évben valamennyi óvodás-iskoláskorú gyermeket, valamint a középiskolai és a
felsőfokú intézményben tanulókat is támogatta. Az óvodás- és általános iskoláskorú gyermekek
kedvezményes, vagy ingyenes étkezéseinek szabályrendszerében nem következett be jelentős
változás 2017-ben, az előző időszakhoz képest. Az önkormányzat biztosítja a szünidei
gyermekétkeztetést szülő, törvényes képviselő kérelmére a Gyvt. 21/C.§.(1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően.
2017. évben szünidei gyermekétkeztetésben részesülők száma: 35 fő volt.
Törvényességi vizsgálatok lefolytatásra az elmúlt évben nem került sor. Jövőre vonatkozó célok között
szerepel a mini bölcsőde kialakítása, valamint a szociális-gyermekjóléti központ létrehozása.Ezáltal a
szociális és gyermekjóléti alapellátások köre bővül.
Szabó Ildikó Szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi beszámoló elfogadását a képviselőtestületnek.
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 44/2018.(V.23.)SZKÖkt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megismerte, azt elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2018. május 31.
3./ napirend
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásának teljesítéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az Áht. értelmében a zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé úgy, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig
hatályba lépjen. A képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni:
• pénzeszközváltozásokat,
• több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
• közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
• az adósságállományt,
• vagyonkimutatást,
• a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, és a részesedések alakulását.
A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével
egyidőben állapítja meg. Szákszend Község Önkormányzatának záró pénzkészlete: 60 971 102 Ft,
ebből az intézményeké: 49 669 Ft.
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítését:
• kiadási főösszegét: 312 875 099.- forintban
• bevételi főösszegét: 378 484 326.- forintban állapítja meg.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a zárszámadi rendelet elfogadását, az írásos előterjesztés szerint a képviselőtestületnek.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a 3. napirendi pontról, kézfeltartással.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határo
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2018.(V.23.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2017. évi
zárszámadásáról szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
Beszámoló a 2017.évi belső ellenőrzések tapasztalatairól.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 49.§.(3a) bekezdée szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései
alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási
rendeletettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
A jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt éves jelentés az egyes vizsgálatok eredményét tételesen
tartalmazza. Az intézkedési terv tartalmát az alábbiakban részletezzük:
1./ Szákszendi KÖH SZMSZ pontosítása, valamint a Önkormányzat SZMSZ-ben az önkormányzati
tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok feltüntetése.
2./ Vagyonrendelet módosítása a vagyonkezelői jog vonatkozásában, a vagyonértékelés számviteli
nyilvántartásban való szerepeltetése.
3./ Kataszteri napló, a statisztikai jelentés és a főkönyvi adatok összegének összhangba hozása,
az önkormányzati kimutatott ingatlan vagyon földhivatallal való egyeztetése.
4./ A Gt-ben lévő részesedés átláthatóságára vonatkozó igazolás beszerzése, felszámolása alatt
lévő Zrt értékvesztés elszámolásának szükségessége.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását a képviselő-testületnek.
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 határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2018. (V.23.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei
2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést és az erre készített intézkedési tervet.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztők: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Schvarczné Stieber Rita aljegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Aljegyző Asszony egészségi okok miatt nem tud részt venni az
ülésen, az írásos anyagot elkészítette, mely a beszámoló mellékletét képezi.
László Kálmán polgármester
Kérdezi a jegyzőt, hogy kivánja-e az előterjesztést kiegészíteni.
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, megköszöni a kollegák munkáját.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a beszámoló 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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2018.(V.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
6./ 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
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy részt vett a Megyei Rendőrnapon.
Szabó Ildikó képviselő
Kéri, hogy Falunapra a Fő utcában és a Száki utcában és a Majorban is nyírják le a füvet
László Kálmán polgármester
Amennyiben további 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 47/2018.(V.23.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 31/2018.(IV.25.), 33/2018.(IV.25.), 38-40/2018.(IV.25.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
7./ napirend
Rendeletalkotás a bölcsődei ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról.
Előterjesztők: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 146-151.§-ai és a 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet térítési díjra vonatkozó 2012. évtől
alkalmazandó rendelkezései meghatározzák a bölcsődei intézményi térítési díjat. A gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 151.§.(3) bekezdés értelmében az élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó napi összege. Bölcsőde esetén a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő tartósan beteg vagy fogyatékos, három vagy több gyermekes család gyermekének ellátását
térítés mentesen kell biztosítani. Esetükben személyi térítési díj az étkezésért sem kérhető.
Térítési díjra a Kölyök Kft-től (Tatabánya) kértünk árajánlatot.A fenntartó önkormányzat rendeletben
szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, a kérelem
benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az ellátás megszűnésének eseteit a
fizetendő térítési díjak mértékét.

Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
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 6/2018.(V.23.) önkormányzati
rendelete a bölcsődei ellátások igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a bölcsődei ellátások
igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8./napirend
Az Univerzál Beszerző Kft 2017. évi gazdálkodásának értékelése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az Univerzál Beszerző Kft tevékenysége a vizi közmű társaságok részére végzett közbeszerzési és
beszerzési tevékenység bonyolítása. Az önkormányzatnak van részvénye az ÉDV Zrt-ben, ezért a
testületnek el kell fogadnia az Univerzál Beszerző Kft 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság megbízott elnöke
A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2018.(V.23.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Univerzál Beszerző Kft 2017.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, 1 139 411 000 Ft mérlegfőösszeggel és -4 178 000 Ft adózott
eredménnyel.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Az első lakáshoz jutók és lakáskorszerűsítési támogatások.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Aranyos Melinda (Szákszend,Száki u.33.) szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,
mivel megvásárolta a szákszendi belterületi 1312 hrsz. alatt lévő (a valóságban Szákszend, Dózsa Gy.
u. 15.) 515 m2 nagyságú kivett lakósház, udvar megjelölésű ingatlant. A kérelmező megfelel az
önkormányzati trendeletben foglalt feltételeknek.

Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
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 49/2018.(V.23.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szákszend, Száki 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
- Papp Anikó (Szákszend, Győri u. 65.) szám alatti lakos lakáskorszerűsítési támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Papp Anikó Szákszend, Győri u. 65. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez
lakáskorszerűsítés tárgyában. A kérelmező egy szobával kívánja bővíteni a családi házat, mivel a
gyermekei külön neműek, így külön szobába kerülhetnének. A nevezett csatolta a szükséges
dokumentumokat.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizotság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2018.(V.23.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Papp Anikó (Szákszend, Győri u.
65. 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.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Rácz Tibor Szákszend, Petőfi u. 18. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)

Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Rácz Tibor Szákszend, Petőfi u. 18. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez
lakáskorszerűsítés tárgyában. A kérelmező a támogatást fűtéskorszerűsítésre kéri. A nevezett jogosult
a támogatásra.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy a fenti napirendi pontról kézfeltartással szavazzanak.
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 51/2018.(V.23.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Rácz Tibor Szákszend, Petőfi u.
18. 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.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./ napirend
Egyebek
a.) Pályázati felhívás a zsidó temető felújítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
b.) Szákszendi Karitász Csoport támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
c.) Szákszendi Sportegyesület támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
d.) TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00004 projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
a.) Pályázati felhívás a zsidó temető felújítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint támogató felhívást tett közzé a Magyarországon
található jelenleg gondozatlan sírhelyek rekonstrukciójához. A támogatás intenzítása:100%.
Az önkormányzatnak vállalnia kellene, hogy 10 éven át a temető folyamatos gondozását,
karbantartását. Az önkormányzat nem nyújtja be a pályázatot a zsidó temető felújítására.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés nem merült fel, úgy kéri 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2018.(V.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a zsidó temető
felújítására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
b.) Szákszendi Karitász Csoport támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Szákszendi Karitász Csoport már negyedik éve rendezi meg a nyári tábort a szendi római katolikus
plébánián. A táborba 46 gyerek (4 felnőtt) jelezte részvételi szándékát. A kérelmező az önkormányzat
anyagi támogatását kéri az ebéd kifizetéséhez.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
Javasolja, hogy a szákszendi szociálisan rászoruló gyerekek részesüljenek rendkívüli települési
támogatásban.
László Kálmán polgármester
Kéri a bizottságot, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
c.) Szákszendi Sportegyesület támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A TAO pályázatot lehet benyújtani lekésőbb június 30-ig, a pálya fenntartásához, az öltőző
színezéséhez, az előterének kialakításához, valamint a szertár építéséhez. Ezek önrésze: 1 000 000Ft,
hez kér anyagi támogatást a Sportegyesület az önkormányzattól.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
Kéri az Egyesület elnökét, hogy közgyűlésen beszélje meg a fentieket a tagokkal, s az erről közgyűlési
határozatot kell hozni.
d.) TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00004 Közbeszerzési eljárás lebonylítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat 2018. január 19-én Kbt.115.§.(1) bekezdése alapján nyílt eljárást indított „ Szociális
és gyermekjóléti központ kialakítása Szákszenden a TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00004 projekt tárgyában.
Az ajánlattételi határidőig négy ajánlat került benyújtásra.
T-Mátrix Kft. (2800 Tatabánya, Rezeda út 9.)
1.Teljes nettó vállalkozói díj (ÁFA nélkül) HUF-ban
2.Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő
hónapokban kifejezve, 24 hónap+max.24 hónap)
3. MV-É (építési szakterület) rendelkező szakember)

25 358 998 nettó Ft
24 hónap + 0 hónap
36 hónap

TANÉP Épító Kft. (2890 Tata, Agostyán u. 75.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (ÁFA nélkül) HUF-ban

29 857 938 .- nettó Ft

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő
hónapokban kifejezve, 24 hónap+max. 24.)
3.Az MÉ-É (építési szakterület) jogosultsággal és
szakmai gyakorlattal rendelkező szakember

24 hónap+ 24 hónap
36 hónap

Kalépszer Építő Szerelő Kft. (2890 Tata, Iskola u.3.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (ÁFA nélkül) HUF-ban
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő
hónapokban kifejezve, 24 hónap+max 24 hónap)
3. Az MV-É (építési szakterület) szakmai gyakorlat

33 303 501 .-nettó Ft
24 hónap+ 24 hónap
36 hónap

Fenyvesi és Társa Építőipari Kft. (2890 Tata, Diófa u.2.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (ÁFA nélkül) HUF-ban
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő
hónapokban kifejezve, 24 hónap+max. 24 hónap)
3. Az MV-É (Építési szakterület) szakmai gyakorlat

32 375 082.- nettó Ft
24 hónap+ 18 hónap
36 hónap

A legjobb ár-érték arányt benyújtó ajánlatot a TANÉP Építő Kft nyújtotta be. Az ajánlattevő ajánlata
megfelel a felhívás a dokumentáció és a Kbt. rendelkezéseinek, így további eljárási cselekmény
foganatosítására nincs szükség.
A bíráló bizottság javasolja a TANÉP Építőipari Kft ajánlatának 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 hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2018.(V.23.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális és gyermekjóléti
központ kialakítása tárgyú eljárást lezáró döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy az eljárás
eredményes.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TANÉP ÉPÍTŐ Kft (2890 Tata,
Agostyáni út 75.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, továbbá megállapítja, hogy az ajánlattevő
nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot.
3. TANÉP ÉPÍTŐ Kft ajánlati ára:29 857 938 nettó Ft, amely 6 078 693 Ft-tal meghaladja a
rendelkezésre álló fedezet összegét (nettó: 23 779 245.-Ft), a többletköltség fedezetét az
önkormányzat saját forrásból a 2018. évi költségvetés terhére.
4. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás nyertesének TANÉP
ÉPÍTŐ Kft ajánlattevőt hirdeti ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Bejelentések
László Kálmán polgármester
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Hősök Napja május 27-én (vasárnap) 16 órakor Szákon,
16 óra 30 perckor Szenden lesz.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 18 óra 10 perckor berekesztette
az ülés.
km.f.

