Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-12/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Zách Gizella pályázó
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 2 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 7 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
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 78/2018.(VIII.30.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 30-i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői feladatok ellátására beérkezett
pályázat elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Döntés települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására kiírt
pályázaton való részvételről.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
3./ Javaslat a 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Javaslat a bölcsődéskorú, óvodáskorú, általános, középfokú és felsőoktatásban részesülők
támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszend Község Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

7./ Crisan Ileana (Szákszend, Móra u. 2.) lakáskorszerűsítési támogatása.
Előterjesztő: László kálmán polgármester
1./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői feladatok ellátására
beérkezett pályázat elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület 71/2018.(VII.4.) SZKÖkt. határozatával döntött a Szákszendi Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról. Törvényes határidőn belül egy pályázat
érkezett, mely a formai és tartalmi feltételeknek megfelelt. A fenntartó a köznevelési intézmény
vezetőjének megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének
kialakítása előtt beszerzi az intézmény nevelőtestületének és a szülői szervezet véleményét.
A nevelő-testület az Nkt. 70.§.(2) bekezdés j.) pontja alapján a véleményezési határidőn belül
kialakította szakmai véleményét a vezetési programról. A nevelő-testület 5 igen, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Zách Gizella óvodavezetői megbízását, valamint a vezetési programját támogatta.
Az alkalmazotti közösség egyhangúlag támogatta a pályázót. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC.törvény 67.§-a rendelkezik az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek megbízási feltételeiről.
Zách Gizella pályázó az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, több mint öt év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal, a nevelési-oktatási intézményben fennálló, határozatlan
szakvizsgával, közoktatási vezető végzettséggel rendelkezik. A Kjt. 23.§. (3) bekezdése alapján: A
magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt 5 évig terjedő határozott időre
szól. A pályázati kiírás része az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása. A magasabb vezető
illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
Kjt. végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet alapján kell meghatározni.
Hartmann Imre alpolgármester
A pályázat jól felépített, esztétikus, áttekinthető, formai és tartalmi szempontból is megfelel a kiírás
feltételeinek. Az intézmény arculatát jól ismeri, bemutatja azokat az erősségeket, de a nehézségeket is.
Felsorolt célkitűzései reálisak, előremutatóak.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság
A bizottság javasolja az óvodavezetői pályázat elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy javasolja, hogy Zách Gizella pályázatát támogassák.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tarózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2018.(VIII.30.)SZKÖkt. határozat
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és érvényesnek nyilvánítja Zách
Gizella (Vértessomló, Ady E. u. 1.) közalkalmazott törvényes határidőig beérkezett pályázatát.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntésre előkészítő bizottság és az
érintett nevelő-testület, valamint a szülői munkaközösség véleményére figyelemmel a nemezeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23.§-a alapján Zách Gizella közalkalmazottat megbízza
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018.
szeptember 1. napjától – 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra.
3. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zách Gizella magasabb vezetői
illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet alapján, valamint a

vezetói pótlékát a köznevelési törvény 8. számú melléklete alapján az illetményalap 40%-ban került
megállapításra.
Az óvodavezető illetménye:
• garantált illetmény: 292 244 Ft
• vezetői pótlék:
73 080 Ft
Összesen:
365 324 Ft
4. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza László Kálmán polgármestert
a magasabb vezetői megbízásról szóló okirat aláírására és azok Magyar Államkincstár részére történő
megküldésével.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirend
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására kiírt pályázaton való részvételről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A belügyminiszter a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is meghirdette a pályázatot a
települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag vásárlására igényelhet támogatást. Az igényelhető mennyiség
esetünkben maximum 140 m3 kemény lombos tüzifa. A települési önkormányzat vonatkozásában a
támogatás felhasználásának a feltétele a támogatáson felül, kemény lombos fafajta esetében
1000Ft/erdeim3+ÁFA. A tűzifa szállításából származó költségek a kedvezményezett önkormányzatot
terhelik. A határidők elmulasztása jogvesztő.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a szociális célú tüzifa támogatásra vonatkozó pályázat elfogadását.
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 80/2018.(VIII.30.)SZKÖkt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 50 m3 mennyiségű
tüzifa megvásárlásához támogatást nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3.melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatására.
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 50 m3 mennyiségű tüzifa
vásárlásához 63 500 Ft saját forrást, valamint a szállítási költséget biztosítja az önkormányzat a 2018.
évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletben.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális tüzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: elektronikusan: 2018. augusztus 31. 16 óra
papír alapon: 2018. szeptember 3.
3./ napirend
Javaslat a 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében viziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A GFT hosszú távú felújítási és pótlási, valamint beruházái
tervrészből álló terv. Az ÉDV Zrt elkészítette és az önkormányzat részére megküldte a felújítási és
pótlási, illetve a beruházási tervrészeket.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a gördülő fejlesztési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy 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 81/2018.(VIII.30.)SzKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÉDV Zrt által készített 15
éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2019-2033. időszakra – egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15.
4./ napirend
Javaslat a bölcsődei, óvodáskorú, általános, középfokú és felsőoktatásban részesülők
támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az önkormányzat a maga eszközeivel is csatlakozik a bölcsődei elhelyezés, óvodáztatás és az
iskoláztatás tekintetében a szülők terheinek csökkentése érdekében. Az önkormányzat a támogatást
jövedelemviszonyok vizsgálata nélkül biztosítja. A támogatást az önkormányzat azon gyermekek
részére biztosítja, akik a településen életvitelszerűen élő, állandó lakóhelyű bölcsődés, óvodáskorú,
általános- és nappali tagozaton tanuló, középiskolás és a felső fokú tanulmányokat folytató diák.
A kifizetéshez a közép- és felsőfokú oktatásban részesülőknek az iskolalátogatási igazolás benyújtása
szükséges.
A kérelem benyújtásának ideje: 2018. szeptember 21.
A támogatás kifizetésének benyújtása: 2018. október 1.
Az idei évben a várható költség kb: 1 865 000 Ft. A támogatás mértéke:
bölcsőde: 5 000 Ft/fő
óvoda:
5 000 Ft/fő
általános:10 000 Ft/fő
közép: 10 000 Ft/fő
felsőoktatás:10 000 Ft/fő.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 4. napirendi pont elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.
A képviselő -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődéskorú, óvodáskorú, általános
iskoláskorú, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére támogatást nyújt az
alábbiak szerint:
• bölcsődei gyermekek (8 fő)
5 000 Ft
• óvodáskorú gyermekek (52 fő)
5 000 Ft
• 1-8 osztályos gyermekek (100 fő) 10 000 Ft
• közép-és felsőoktatásban tanulók: 10 000 Ft
A kérelem benyújtásának időpontja: 2018. szeptember 21.
A támogatás kifizetésének időpontja: 2018. október 1.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrndszer
2019. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására.
Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos
tájékoztatót a www.wmwt.gov.hu/felhivások /bursa-hungarica 2019/ oldalról tölthetik le. Az
önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.
A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A
Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az Ösztöndíjpályázat benyújtását.
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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2018.(VIII.30.)Szkökt határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határoz, hogy Szákszend Község
Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
2019. évi fordulójához.
2. A képviselő-testület az Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési
Feltételeket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról” című
dokumentum aláírására.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2018.
évi költségvetésbe építse be.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2018. október 3.

6./napirend
Szákszend Község Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Polwerk Kft kérelemmel fordult Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy
bővíteni szeretnék a vállalkozásukat, s az építkezéshez elengedhetetlen a HÉSZ módosítása. Egyéni
kérésre állami főépítészi eljárás keretében indítjuk meg. A kérés tartalma a Gksz-4 jelű építési
övezetben az elő, oldal- és hátsó kertek értékének megtartása az építési övezetnek megfelelően.
A kérelmező fizeti meg a vonatkozó módosítás költségét.
Kempf Istvánügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a HÉSZ módosítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 6. 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 83/2018.(VIII.30.)Szkökt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának módosítását egyéni kérelemre, állami főépítészi eljárás
keretében indítsa meg, a Gksz-4 jelű építési övezetben az építési területnek megfelelő értékek szerinti
változtatását.
2. A partnerséi egyeztetés szabályait a településfejlesztés és a településrendezési dokumentumok,
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
szóló
önkormányzati rendelet rögzíti.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert Szákszend község településrendezési eszközeinek
módosításával kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésével oly
módon, hogy azt a kérelmező partner fizeti meg a módosítás költségeit.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Crisan Ileana (Szákszend, Móra u. 2.) lakáskorszerűsítési támogatása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Crisan Ileana Szákszend, Móra F. u. 2. szám alatti lakos 2018. februárjában kérelmet nyújtott be
lakásakorszerűsítés tárgyában az önkormányzathoz. A képviselő-testület 2018. február 14-én
megtartott munkaterv szerinti ülésén döntött 200 000 Ft lakáskorszerűsítési támogatás odaítéléséről.
A kérelmező 2018. augusztus 26-án benyújtotta a munkálatokról szóló számlát, 168 840 Ft összegben.
A fentiek miatt szükséges a 16/2018.(II.14.) SZKökt. határozat módosítása.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 7. napirendi pont elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2018.(VIII.30.)Szkökt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2018.(II.14.) SZKÖkt. számú
határozatában szereplő 200 000 Ft lakáskorszerűsítési támogatás összegét 168 840 Ft-ra módosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az
ülést, 16 óra 50 perckor.
k.m.f

