Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-8/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 21-én
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Igazoltan távol: Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Ivák István sajtó képviselője
László Kálmán polgármester
Javasolta, hogy a 2. pontot vegyék le a napirendek közül, mivel Szőts Csilla óvodavezető szabadságát
tölti, így 13 napirendi pontról tárgyaljanak. Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi
pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2018.(VI.21.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 21-i 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./ Javaslat a 2018/2019. évre óvodai csoportszámok meghatározására.
Előterjesztő: LászlóKálmán polgármester
3./ Szákszend Község Önkormányzata étkeztetés, házi segítségnyújtás család és gyermekjóléti
szolgáltatás szakmai programjának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2012.(IV.25.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Szákszendi Mini Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszendi Mini Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Szákszendi Mini Bölcsőde Házirendjének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Szákszendi Mini Bölcsőde 2018/2019. gondozási év nyitvatartási idejének meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Rendeletalkotás a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról.

Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Javaslat a nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
11./Beszámoló az ÉDV Zrt 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
12./Szolgálati lakás (Szákszend, Száki u. 90.) melegvíz-ellátás ügye.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
13./Egyebek
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozottpolgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Az Óvoda B épületének felújítási munkái
elkészültek. A XXII. Falunap megtartásra került.
Elkészült a szendi buszváró. Részt vett a császári Falunapon. Szociális és gyermekjóléti központ
felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került. Megrendelésre került a bölcsődei épület
tetőszerkezetének anyaga.
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 1. napirendi pont
ról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2018.(VI.21.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 43-46/2018.(V.23.), 46/2018.(V.23.), 48-51/2018.(V.23.), 53/2018.(V.23.) önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Javaslat a 2018/2019. évre óvodai csoportszámok meghatározására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az óvodai ellátás a Mötv. szerint helyi önkormányzati feladatnak minősül.
Az óvodai beíratás 2018. április 23. – 2018. április 27. közötti időszakban volt. A létszámok ismeretében
a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy az intézmény a következő nevelési évben
mennyi csoportot indíthat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§.(1) bekezdése szerint:
„Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai kérelme teljesíthető.”
Az Nkt. 83.§.(2) bekezdésének d.) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát. A fenti törvény 4. mellékletének 3.pontja az óvodai csoportok
minimumlétszámát 13 főben, maximum létszámát 25 főben, az átlaglétszámát 20 főben állapítja meg.
Az óvodai beíratást követően a várható egyermeklétszám: 50 fő.
A két és félévet betöltött gyermekeket igény szerint folyamatosan felveszi az óvodavezető.

Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a fenti napirendi pont elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a fenti napirendi pont elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kéri szavazzanak a 2. napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2018.(VI.21.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83.§.(2) bekezdés d.) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapjául az Önkormányzat
fenntartásában működő Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában a 2018/2019. nevelési
évben indítható csoportok számát két óvodai csoportban határozza meg, Nkt. 25.§.(7) bekezdés
értelmében a 4. számú mellékletben meghatározott óvodai csoport maximum létszáma szerint.
Továbbá javasolja a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze az óvodai csoportban megállapított
maximális létszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./napirend
Szákszend Község Önkormányzata étkeztetés, házi segítségnyújtás család és
gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Kormányrendelet 50/F.§. 2) bekezdése
értelmében: „Az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója 2018. június 30ig köteles kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok – szociális konyhára
vagy népkonyhára történő - módosítását. Ha a fenntartó a határidőt elmulasztja a működést
engedélyező szerv 2018. augusztus 1-től az egyéb főzőhelyként nyújtott szociális étkeztetést, ha pedig
az engedélyes kizárólag ilyen szolgáltatást nyújtott, az engedélyezést törli a szolgáltatói
nyilvántartásból.”
A fentiek értelmében az étkeztetés szakmai programját szükséges felülvizsgálni és a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfeleltetni tekintettel arra, hogy a működési engedély iránti kérelem
módosításához a szakmai programot mellékletével együtt csatolni kell.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a szakmai program módosítását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a szakmai program módosítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy szavazzanak a fenti napirendi
pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2018.(VI.21.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzata étkeztetés, házi segítségnyújtás család-és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai
programjának jogszabályváltozás miatti módosítását, és egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szakmai program aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 9/2012.(IV.25.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna belső ellenőr vizsgálta az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásról szóló 9/2012.(IV.25.) önkormányzati rendeletét. A vizsgálat során megállapítást
nyert, hogy a Mötv. 143.§.(4) bekezdés i.) pontja szerint a helyi önkormányzat nem határozta meg azon
vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá nem került
meghatározásra a vagyonkezelői jog megszerzésének gyakorlásának módja, vagyonkezelés
ellenőrzésének szabályai sem.
A hatályos önkormányzati rendelet kiegészülne az intézmények vagyonhasználatára vonatkozó
rendelkezésekkel. Elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, valamint a rendelet általános és
részletes indokolása.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztett rendelet-tervezetet,
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendről.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VI.21.)Szákszend Község
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2012.(IV.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2012.(IV.25.) önkormányzai rendelete
módosítását, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ napirend
Szákszendi Mini Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Mint ismeretes, pályázati és saját forrásból mini bölcsőde létesítése van folyamatban községünkben.
A kivitelezési munkák előkészítése folyik. Az alapító okirat tervezete elkészült, így annak elfogadásával
és törzskönyvi nyilvántartásba való bejelgyzésével az intézmény 2018. szeptember 1. napjával jogilag
is létrejön. (A törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés hatálya konstitutív, azaz a költségvetési szerv

a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre és a nyilvántartásból való törtléssel szűnik
meg.) A bölcsőde tényleges működését 2018. szeptember 1. napjával kezdi meg.
Az alapítás és a tényleges működés megkezdése között még számos előkészítő és szervezési
szabályozási feladatot végeztünk el.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a bölcsőde alapító okiratának elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a bölcsőde alapító okiratának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018.(VI.21.)SZKÖkt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszendi Mini Bölcsőde
(székhelye: Szákszend, Dózsa Gy. u. 16.)mellékelt 1021/2018.számú Alapító Okiratát.
2.A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a mini
bölcsőde törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./napirend
Szákszendi Mini Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármeste
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2017.(IX.27.)SZKÖKt.határozatában
úgy döntött, hogy Szákszend településen a bölcsődei ellátást mini bölcsőde formájában biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.), gondozás a Bölcsődei nevelésgondozás országos alapporgramja alapján folyik. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos programja
alapján a bölcsődei ellátást biztosító intézmény, szolgáltatási hely szakmai programot készít.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok
állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nemcsak a
kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az egész család gondozását célozza meg. A fentieket
figyelembe véve elkészült az intézmény szakmai programja.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a mini bölcsőde szakmai programjának elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a mini bölcsőde szakmai programjának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018.(VI.21.) SZKÖkt. határozata.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Mini Bölcsőde Szakmai
Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal 2018. szeptember 1. hatállyal jóváhagyja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirendi pont:
Szákszendi Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának , valamint Házirendjének
elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Mielőtt a mini bölcsőde tényleges működését megkezdené, számos előkészítő, szervezési és
szabályozási feladatot kell elvégezni:
• az intézmény szakmai, szervezeti és működési rendjét tartalmazó dokumentumok, szabályzatok
(szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) elkészítése és képviselőtestület általi jóváhagyása,
• az intézmény alkalmazottainak kiválasztása, felvétele.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a mini bölcsőde SZMSZ-nek elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merül fel, úgy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2018.(VI.21.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szákszendi Mini Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2018. szeptember 1.
hatállyal.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő:azonnal
László Kálmán polgármester
A mini bölcsőde házirendjének elkészítésénél figyelembe vettük a Gyvt, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló törvény, a „bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályairól szóló Módszerteni
levélben foglaltakat. A házirendet majd meg kell ismertetni a dolgozókkal, szülőkkel is.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Szákszendi Mini Bölcsőde Házirendjének elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a bölcsőde házirendjének jóváhagyását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 60/2018.(VI.21.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszendi Mini Bölcsőde
Házirendjét,a az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./ napirend
Szákszendi Mini Bölcsőde 2018/2019. gondozási év nyitvatartási idejének meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§.(4) bekezdése
szerint:A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá…
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 37.§.(1)-(2)
bekezdése szerint:
(1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi
nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását.
(2) A Gyvt. 42.§.(1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátás esetén a gyermek napi gondozási ideje
legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra.
A mini bölcsőde személyzetét a jogszabály egy kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajkában határozza
meg, akinek munkaideje napi 8 óra, valamint a bölcsőde teljes nyitvatartása alatt kell egalább egy
személyzetet a gyermekek mellé, ezért a két bölcsődei dolgozó csúsztatott munkakezdése célravezető.
A bölcsődei napirendet, és a szűlői előzetesen bejelentett igényeket vettük figyelembe a bölcsőde heti
nyitvatartásának idejét 7.00 órától – 17 óráig javaslom.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a bölcsőde fentiek szerinti nyitvatartását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a bölcsőde 7 órától – 17 óráig való nyitvatartását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket kézfeltartással szavazzanak a 8. napirend pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2018.(VI.21.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. XXXI. törvény 43.§.(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a
Szákszendi Mini Bölcsőde 2018/2019. nevelési éve heti nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint
határozza meg 2018. szeptember 1. napjától.
A mini bölcsőde heti nyitvatartási ideje: 2018. szeptember 1-től:
hétfőtől –péntekig naponta 7.00 órától – 17. 00 óráig.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: folyamatos
9./ napirend

Rendeletalkotás a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való
nyilvánításától.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A Közszolgálati Tisztviselők Napja minden évben július 1. napja, amely a korábbi években a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93.§.(2) bekezdése
alapján „A Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túl szintén
munkaszüneti nap” volt. 2017. január 1. napjáól a Kttv. 93.§.(2) bekezdése alapján „ a helyi
önkormányzat képviselő-testülete a 232/A.§-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot
állapíthat meg.” A fenrti törvény értelmében a képviselő-testület rendeletben rendelkezhet arról, hogy a
Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je munkaszüneti nap. Javaslom, hogy a képviselő-testület éljen
ezen jogával.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a rendelet-tervezetről.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6-igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(VI.21.) önkormányzati
rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja a munkaszüneti nappá nyilvánításáról.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közszolgálati Tisztviselők Napja
munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A jegyzőkönyv mellékletét képezi a rendelet.)
10./napirend
Javaslat a nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A Kttv. 232.§.(3) bekezdése biztosítja a lehetőségét, a Képviselő-testület a Kormány ajánlásának
figyelembevételével igazgatási szünetet rendeljen el rendes szabadság kiadására. A Kttv-ben és a
Kormányrendeletben szabályozottaknak megfelelően a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalban a
képviselő-testület által elfogadott 2018. évi munkatervhez igazodva a nyári igazgatási szünet 2018.
július 16. napjától – 2018. július 27- napjáig, míg a téli igazgatási szünet 2018. december 20. napjától –
december 28. napjáig javaslom elrendelni, amely 14 (tizennégy) munkanapot érintene.
Biztosítom az igazgatási szünet alatt is az anyakönyvi igazgatási, valamint az egyéb haladéktalan
intézkedést igénylő feladatok ellátását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az igazgatási szünet elrendelését.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés vélemény nem merült fel, úgy kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2018.(VI.21.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 232:§.(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Kormányrendelet 15.§-ban
foglalt ajánlás alapján igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:
Nyári igazgatási szünet:
2018. július 16. napjától – 2018. július 27. napjáig.
Téli igazgatási szünet:
2018. decmber 20. napjától – 2018. december 28. napjáig
A képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében –
felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a
társhatóságokat tájékoztassa.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
11./napirend
Beszámoló az ÉDV Zrt 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
2017. évben a Császár-Szákszend Szennyvíztisztító Telepen 96 405 m3 szennyvizet tisztított az ÉDV
Zrt. Kiszámlázott szennyvízmennyiség Szákszend esetében 38 624 m3 volt. A település
szennyvízelvezetés 2017-ben zavartalan volt. Szakemberek a dugulásokat, hibákat szakszerűen,
gyorsan elhárították. A 2016. évi ráfordításokhoz viszonyítva 2017. évben a szennyvíztisztító telepen a
közvetlen bérköltség 2.145 EFt-tal magasabb volt, a javítás-karbantartásra fordított összeg viszont
2.422 E Ft-tal alatta maradt a bázisnak. 2017-ben Szákszend vonatkozásában beruházások 3 703EFt
értékben valósultak meg. 2018. évi tervezett beruházásokra forrásonként a viziközmű vagyon
amortizációja alapján Császár-Szákszend részéről 4 050 000 Ft áll rendelkezésre. A 2017-ben a
szennyvíztisztítás üzemeltetési probléma nélkül akadálymentesen zajlott. A tisztítőmű technológiailag
stabilan működik. A tisztítótelepet egy alkalommal ellenőrizte a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazagtóság, hiányosságot nem álalpítottak meg.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnök
A bizottság javasolja az ÉDV Zrt beszámolójának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2018.(VI.21.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÉDV Zrt 2017. évi víziközmű
üzemeltetés szennyvízágazati beszámolóját, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
12./napirend
Szolgálati lakás (Szákszend, Száki u. 90.) melegvíz-ellátás ügye.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
dr. Takács Ilona bérlő kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az általuk bérelt szolgálati
lakásban a melegvíz-ellátás nem megfelelő. A rendszer vízkőtelenítését nem vállalják a szakemberek a
cserét javasolják.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja, hogy kérjenek árajánlatokat a víztartály cseréjére.
13./napirend
Egyebek
- Szákszendi Sport Egyesület anyagi támogatási kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Szákszendi Sport Egyesület 1000 000 Ft anyagi támogatást kért a TAO pályázat önrészéhez.
Egyesület a pályafelújításra, valamint az utánpótlásra kíván pályázni, melynek bekerülési értéke:
5 millió Ft. Benyújtási határidő: 2018. június 30.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az Egyesület támogatását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:
A döntéshozatalban 6 fő képviselő- vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2018.(VI. 21.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Sport Egyesület (2856
Szákszend, Száki u. 93.) részére 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint támogatást nyújt a Támogatott által
benyújtandó TAO pályázat önrészének fedezéséhez az önkormányzat 2018. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá, és a támogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Egyebek
- Klik támogatási kérelme a Szákszendi Öveges József Általános Iskola fejlesztéséhez.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója Vereczkei Judit levélben 2018. június 5-én kérelmmel fordult
a képviselő-testülethez, hogy az Öveges József Általános Iskola infrastukturális fejlesztésére benyújtott
és elnyert pályázat megvalósulásához 3. 846 008 Ft-tal jároljon hozzá. A pályázat benyújtása óta az
építési munkák árai jelentősen megemelkedtek. Sajnos az önkormányzat anyagi helyzete nem engedi
meg a támogatás nyújtását, mivel a saját beruházásainak megvalósítása is anyagi forráshiányosak.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság nem javasolja a fenti összegű támogatás nyújtását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.

A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2018.(VI.21.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Tatabányai Tankerületi
Központ által benyújtott EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázat – Szákszendi Öveges József Általános
Iskola infrastukturális fejlesztése megvalósításához szükséges 3 846 008 Ft összeg folyósítását, az
önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete miatt.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Egyebek
György Árpád belső ellenőr megbízása a KÖH Megállapodásának, valamint pénzügyi
helyzetének vizsgálatása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Többszöri egyeztetést követően sem sikerült a Megállapodás módosítása, mivel Kömlőd Község
Önkormányzata nem fogadta el a Megállapodás módosítását. A módosítást indokolja a
jogszabályváltozás is. A fentiek miatt megkerestem György Árpád belső ellenőrt, aki vállalta a feladat
ellátását, napi 25000 forintért. A vizsgálat 3 napot vesz igénybe, előreláthatólag.
László Kálmán polgármester
Támogatja, mert szeretné, ha megoldódna a feszültség a két önkormányzat között. Amennyiben a
fentiekkel a képviselők egyetértenek, úgy kérem szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szákszen d Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2018.(VI.21.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza György Árpád belső ellenőrt a
Szákszendi KÖH Megállapodásánal felülvizsgálatával, valamint a pénzügyi elszámolás jogszabály
megfelelősségi vizsgálatával.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 40 perckor
berekesztette.

kmf.

