Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 84-13/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én 16 órakor
megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kiss László képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Barabás Zsolt Magyar Közút Nzrt. KEM Igazgató
Ramcsák György MK Nzrt Kisbéri Kirendeltségének vezetője
Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
Zách Gizella Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Ivák István Propaganda 17 Bt. képviselője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, így határozatképes.
László Kálmán polgármester
Kérte, szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2018.(IX.27.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember-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./ Tájékoztató a 8144 számú közút állapotáról és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről.
Előterjesztő: Barabás Zsolt Magyar Közút Nzrt. KEM Igazgatóság igazgatója (szóbeli)
3./ Tájékoztató az Öveges József Általános Iskola 2017/2018. évi nevelési-oktatási tevékenységéről.
Előterjesztő: Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
4./ Szákszend Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) számú
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő:Deákné dr Schiffner Márta jegyző (szóbeli)

8./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési éve munkatervének
elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek
kiírása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Kolonics József (Szákszend, Kis u.12.) lakáskorszerűsítési kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
12./Szociális és gyermekjóléti központ beindításával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
13./Szákszendi elágazás térfigyelő kamerával való ellátásának kérdése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester (szóbeli)
14./Egyebek
1./ 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
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Szóbeli kiegészítésként elmondta, 3 tonna
aszfalt került az utakba, így azok balesetveszélyessége megszűnt.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 87/2018.(IX.27.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 55/2018.(VI.21)-57/2018.(VI.21.), 61-68/2018.(VI.21.), 70-71.(VII.4.), 74/2018.(VII.4.),
79-84/2018.(VIII.30.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Tájékoztató a 8144 számú közút állapotásáról és a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről.
Előterjesztő: Barabás Zsolt Magyar Közút Nmzrt. KEM Igzagtaóság Igazgatója
(szóbeli)
László Kálmán polgármester
Köszönti az Igazgató Úrat, s kéri, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Meghívott Barabás Zsolt igazgató
Társaságunk feladata az országos közutak kezelése, karbantartása, 1200 km szakaszon, idetartozik a
M1-es gyorsforgalmi út teljes szakasza ( Komárom-Esztergom megye egész területe, Győrig.)
Továbbá az összekötő utakat is kezelik, beletartozik Szákszend település is. Sok probléma van ezen a
346 km-es szakaszon. Üzemeltetési tevékenységet igyekeznek úgy szervezni, hogy mindenhova
odaérjenek. Ha gond van teljes létszámmal az adott hibára koncentrálnak.Szákszend fontos az itt
élőknek, de nem annyira meghatározó, mint a 81-es és a 13-as utak. Több, mint 6 tonna anyagot
dolgoztak be az utakba. Problémát jelent a burkolatok hullámossága. Az utak terheltsége is más jelent,
mint a 20-30-as években, a kamionok miatt. Folyamatosan próbáljuk a kátyukat megszüntetni. Fontos
az útjelző táblák kihelyezése is.

Egyéb üzemeltetési feladatok: kaszálás, növénygondozási feladatok, táblák kihelyezése.
Megkereste Czunyiné dr Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony, szákszendi útberuházással
kapcsolatban. 3.8 km. útszakasz bekerülési költsége: 400 000 000 Ft. Ezt saját társasági forrásból nem
tudják biztosítani. Megnyílt a TOM pályázat, abból 1.6 milliárd fordítható az utakra. Folyamatosan
keressük a lehetőséget (pl: Modern Falvak), 5 000 fő alatti települések pályázati lehetőségei.)
I. ütem Laktanya - Szákszend – Nagyigmánd közti útszakaszon súlyossági sorrend állítása.
Reménykedik, hogy az I. ütem elkeződik záros határidőn belül. Tervezést el kell kezdeni, hogy meg
legyen, mire a közbeszerzési eljárás elindul.
Hartmann Imre alpolgármester
Fa- és bozótirtás kérdése. Kora tavasszal feljelentést tettek, mivel fákat vágott ki a Nm zrt, nem
közterületen. Sajnos a mai napig válasz nem érkezett. Mi tulajdonosok saját területünkön végezzük a
bozótirtást, gallyazást.
Meghívott Ramcsák György Kisbéri Kirendeltségvezető
Béreltünk egy gépet, mellyel a november-decemberi hónapokban szeretnénk elvégezni a bozótirtást.
Aprólékot is elszállítjuk, két brigáddal dolgozunk az adott területen.
Bodányi Endre képviselő
Jelzést szeretne kérni arról, hogy a Kirendeltség munkatársai mikor dolgoznak?
Meghívott Barabás Zsolt igazgató
A www.info.kozut.hu megtekinthető naponta az információ.
Ha Önök észlelnek rendellenésseget, úgy kérem jelezzék felénk, 0-24 óra között a diszpécser
szolgálatnak.
László Kálmán polgármester
Megköszöni a tájékoztatást.
3. napirend
Tájékoztató az Öveges József Általános Iskola 2017/2018. évi nevelési-oktatási
tevékenységről.
Előterjesztő: Palotainé Papp Éva igazgató
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti Igazgató Asszonyt, s kéri, hogy röviden ismertesse a napirendi pontot.
Meghívott Palotainé Papp Éva igazgató
A 2017/2018-as tanévet hat évfolyamon, két összevont osztállyal, 102 tanulóval kezdtük, 104 tanulóval
zártuk. A folytonosság, a kiszámíthatóság, valamilyen szinten az állandóság kellene az iskolákat
jellemeznie ahhoz, hogy falai közt tervezhető, fokozatosan bővülő ismereteket átadó rendszeres,
következetes oktató-nevelő munka folyhasson. Ez sajnos sehol sincs. A személyi változások, a meg, az
át nem gondolt munkahelyváltoztatások negatíven hatnak az iskola működésére. A
gyermekvédelemmel kapcsolatos teendők oly nagy mértékben megemelkedtek, sok időt és energiát
kellett áldozni a jelzés megindítására, az egyeztető tárgyalásokra. A gyerekek tanulmányi munkájával
nincs megelégedve, mivel a kitünő eredménnyel záró tanulók száma elenyésző, csak 10%. A tanév
során sok szabadidős programot szerveztünk a tanulók számára. Sokat változtak a gyerekek. Nehéz
látható eredményeket elérni. Sok a rongálás. Ennek ellenére minden megtesznek, hogy a nevelő
munka színvonala emelkedjen.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.

A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Öveges József Általános
Iskola 2017/2018. évi nevelési-oktatási tevékenységéről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés
szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Szákszend Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat a 2018. évi költségvetését a 3/2018.(II.14.) rendeletével hagyta jóvá.
A költségvetési rendelet módosítása eredeti bevéte-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
• 16 998 008 Ft bevétellel és
• 16 998 008 Ft kiadással növelte meg.
Bevételi előiányzatok:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 809 213 forint előirányzattal növekedett.
Működési bevételi előirányzat 2 246 825 forint előirányzattal növeledett. A közhatalmi bevétel 2 925 100
Ft. Működési célú átvett pénzeszközök: 326 600 Ft (Falunapi támogatás).
Kiadási előirányzatok:
Személyi jellegű kiadási előirányzat: 8 692 351 Ft előirányzattal emelkedett. Munkaadókat terhelő
járulékok 1 443 323 Ft előirányzattal növekedett. Dologi kiadások: 2 726 969 forint előirányzattal
növekedett. Az egyéb működési célú kiadás: 2 402 969 Ft, visszafizetési kötelezettség, az óvodai
államinormatíva fel nem használása, valamint a szünidei gyermekétkeztetés.
A 2018. évi költségvetés módosítását 212 014 597 Ft bevétellel és 157 477 172 Ft kiadással javasolja
elfogadni.
Szabó Ildikó megbízott bizottsági elnök
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 4. napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(IX.27.) önkormányzati
rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosítását, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ napirend
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Jelen előterjesztés részét képezi a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját. Az önkormányzat 2018. évi I. félévben a következő
feladatainak folyamatosan eleget tett, működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre áll.
Likviditás folyamatosan biztosított volt.
A 2018. költségvetési évben a következők valósultak meg:
• Szociális központ
• mini bölcsőde kialakítása
• buszmegálló felújítása
• viziközmű felújítás
• lámpaoszlopok beszerelése a Laktanáyban.
Szákszend Község Önkormányzata
A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 65%-ra
teljesült, miközben az eredeti előirányzathoz képest 9 374 437 Ft. Az önkormányzat bevételei
arányosan alakultak.
Az önkormányzat intézményei:
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
A KÖH bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 52%-ra teljesült.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Az óvoda bevételi előirányzata a módosítot előirányzathoz képest 56%-ra teljesült, miközben az eredeti
előirányzathoz képest 307 000 Ftelőirányzat növekedés realizálódott a 2018. I. félévben, Egyéb
működési bevétel 15 000 Ft növekedést mutatott, valamint az Irányítószervi támogatás 292 000 Ft-os
növekedést okozott.
Kiadások alakulása
Szákszend Község Önkormányzata
A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 45%-ra
teljesült. A szűken értelmezett önkormányzat kiadási előirányzata az alábbiak miatt változott:
Megnevezés
Összeg
Egyéb költségtérítés
5 246 611 Ft
Bérkompenzáció
26 700 Ft
Járulékok
827 538 Ft
Dologi kiadások
2 064 442 Ft
Egyéb műlödési célú kiadások
2 355 068 Ft
Beruházások
4 649 343 Ft
Felújítás
2 692 051 Ft
Finanszírozási kiadások
791 870 Ft
Összesen
9 364 437 Ft
Az önkormányzat intézményei
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
A KÖH kiadási előirányzata a módosított előirányzathoz képest 46%-ra teljesült, miközben az eredeti
előirányzathoz képest a kiadási előirányzat 1 529 771 Ft-tal nőtt.
Szákszendi Kiskuckó Óvoda
Óvoda kiadási előirányzathoz képest 50%-ra teljesítette, miközben az eredeti előirányzathoz képest
307 000 Ft előirányzat növekedés keletkezett.
Az önkormányzat féléves beszámolójának készítésekor hiány nem mutatkozik a költségvetésben.
Az önkormányzat költségvetési teljesülése a költségvetési szerveknél.
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Szákszend Község Önkorm.
115 822 152 Ft
165 463 189 Ft
Szákszendi KÖH
25 696 350 Ft
27 892 612 Ft
Szákszendki Kiskuckó Óvoda
19 897 891 Ft
20 426 488 Ft
Összesen
161 416 393 Ft
213 782 289 Ft

Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A megfelelő
mértékű teljesülési arányok bizonyítják, hogy az előirányzatok a meghatározott kereteiken belül
maradtak.
Szabó Ildikó megbízott bizottsági elnök
A bizottság javasolja az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban -5- fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és
intézményei 2018. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés
szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Rendeletalkotás a szociális tűzifa támogatásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A BMÖGF/69-67/2017. számú Támogatói okirat alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő
támogatásban részesült, melyet 36 m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordított az Önkormányzat.
A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése kapcsán a települési önkormányzatok 2017. évi szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 115/2018.(III.27.)
Kormányhatározatban hozott döntése alapján Szákszend Község Önkormányzata 160 020 vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A Támogatói okirat 11. pontja előírja, hogy a támogatás
elszámolásakor a 2017. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre kell hivatkozni. A
határidők módosítása miatt vált szükségessé a rendelet megalkotása. A redelethez az előzetes
hatásvizsgálat elkészült.
Szabó Ildikó megbízott bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a
napirendről.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(IX.27.) önkormányzati
rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális célú tűzifa
támogatásáról szóló rendeletet, az előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

7./ napirend
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztők: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Mötv. 85.§.(11) bekezdés értelmében:
„ A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok – eltérő
megállapodás hiányában- lakosságszámuk arányában biztosítják.” Ebben a kérdésben sajnos többszöri
egyeztetést követően sem sikerült egyezségre jutni. Ezért a képviselő-testület megbízta György Árpád
belső ellenőrt a Megállapodás felülvizsgálatával. A Megállapodás nem minden esetben felel meg a
hatályos jogszabályi követelményeknek. Nincs egyetértés a finanszírozott, illetve engedélyezett létszám
fogalmának meghatározásában sem. A finanszírozott létszám a költségvetési törvényben foglaltaknak
megfelelően meghatározott létszám, míg az engedélyezett a két önkormányzat képviselő-testülete által
elfogadott hivatali létszám, melyet a Megállapodás rögzít. A Megállapodás lakosságszám szerinti
finanszírozást tartalmazza, ez hatályos, tehát eszerint kell eljárni. Kömlőd Község Önkormányzata
tartozik, 166 000 Ft tartozik.
Szabó Ildikó ügyredi és pénzügyi bizottság megbízott elnöke
A bizottság javasolja, hogy a lakosságszámot vegyék továbbra is figyelembe, valamint a tartozást
rendezni kell.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi rendeletről.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a hatályos
Megállapodásban rögzített a támogatás elosztását, figyelmbe véve a Mötv. 85.§.(11) bekezdésben
foglaltakat.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési événekj munkatervé
nek elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az óvodavezető megküldte a fenntartó részére az intézmény 2018/2019. nevelési évre vonatkozó
munkatervet. A fenntartó dönt az óvoda munkatervének elfogadásáról. A munkaterv az EMMI
rendeletben foglaltak szerint került elkészítésre. A munkatervet az óvodai szülői munkaközösség
megismerte, véleményezte és a nevelőtestület elfogadta.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évre összeállított munkatervét elfogadta.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek
kiírása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban kifejezetten és visszavonhatatlan
döntésével csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018/2019.
évi fodulójához. Az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési önkormányzat
látja el. Pályázni kizárólag a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek,
akik hátrányos helyzetű fiatalok. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A pályázat kötelező mellékletei:
• a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás 2018/2019. tanév
első félévéréől,
• igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,
• szociális rászorultság igazolását:
- a szülő válása esetén, arról szóló jogerős bírósági végzés,
- a szülő özvegy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
- tartósan beteg gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékról szóló MEP igazolás.
A pályázati kiírás kötelező tartalmi elmeit az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő határozza meg, az
önkormányzat a bírálati szempontként meghatározott feltételekkel egészítheti ki. A beérkezett
pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2018. december 7-ig. A települési önkormányzat a meghozott
döntésről december 10-ig értesíti a pályázókat. Az ösztöndíjfolyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya 2018/2019. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív
hallgatója a felsőoktatási intézményeknek.
Szabó Ildikó ügyrendi és pénzügyi bizottság megbízott elnöke
A bizottság javasolja a pályázati feltételek elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018/2019.évi pályázatiu felhívását az általa
meghatározott feltételek alapján az alábbiak szerint teszi közzé:
A pályázó:
• a rossz anyagi körülmények között él, a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg,
• ha a szülő öregségi vagy rokkant nyugdíjas, munkanélküli, egyedülálló és az egy főre jutónettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,
• árva vagy félárva,

• családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
• szülei külön élnek vagy elváltal,
• állami nevelt, gyámolt,
• fogyatékossággal élő,
• családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
• eltartója munkanélküli vagy nyugellátásban részesül,
• nem részesül kollégiumi ellátásban,
• jogosult részére megállapított legkisebb összeg havonta minimum 2000 Ft, maximum 5000 Ft.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER Bursa rendszer) pályázati regisztráció szükséges. A személyes
és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony-igazolás, amelyen a felsőoktatási
intézmény igazolja, hogy a pályázó a kiírásnak megfelelő képzésben vesz részt.
2. Igazolás a pályázó és a vele közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző egy főre
jutó havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló dokumentum.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2018. november 6.
10./ napirendi pont
Ingatlanvásárlási kérelem
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Teberi Tamara (Szákszend, Száki u. 75.) szám alatti lakos 2018. szeptember 21-én vásárlási
szándékkal kereste meg az önkormányzatot. Az ingatlan adatai: szákszendi belterületi 1469 hrsz,
nagysága: 2312 m2, , valóságban Szákszend, Petőfi u. Az ingatlan forgalomképes, a terület
értékesítésének HÉSZ szerint nincs akadálya. Az önkormányzati döntés értelmében az építési telek
ára: 480 Ft/m2, ennek alapján az ingatlan forgalmi értéke: 1 109 760 Ft. A forgalmi érték nem haladja
meg az értékhatárt, így mellőzhető a versenyeztetés.
Szabó Ildikó ügyrendi és pénzügyi bizottság megbízott elnöke
A bizottság javasolja az ingatlan értékesítését.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Teberi Tamara (Szákszend,
Száki u. 75.) szám alatti lakos vételi szándékát, a szákszendi belterületi 1469 hrsz-ú, 2312 m2 nagyságú
ingatlanra, 1 109 760 Ft összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11./ Kolonics József (Szákszend, Kis u. 12.) lakáskorszerűsítési kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző

(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Kolonics József Szákszend, Kis u. 12. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez
lakáskorszerűsítés tárgyában. A kérelmező a támogatást fűtéskorszerűsítésre kéri. A család
összjövedelme: 333 388 Ft, az egy főre jutó jövedelem: 166 694 Ft. A nevezett csatolta a
4/2016.(III.30.) önkormányzati rendeletben foglalt dokumentumokat.
Kolonics József jogosult a rendeletben foglaltak szerint nem jogosult a támogatásra, mivel jövedelme
meghaladja az egy főre jutó jövedelmet. A benyújtott számla összege nagyon magas.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakáskorszerűsítési támogatás méltányosságból történő megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy a fenti napirendi pontról kézfeltartással szavazzanak.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2018.(IX.27.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kolonics József (Szákszend, Kis
u. 12.) szám alatti lakos lakáskorszerűsítési kérelmét méltányosságból. A nevezett részére 100 000 Ft
támogatást nyújt, melynek kifizetése a benyújtott számla ellenében történik.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
12./ napirend
Szociális és gyermekjóléti központ beindításával kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ megvalósításával kapcsolatban, mivel önálló
intézményként fog működni, szükséges az intézményvezetői, valamint a családsegítői munkakör
pályáztatása. A pályázati felhívást meg kell jelentetni a közigállás portálon. A pályázati kiírások az
előterjesztés mellékletét képezi.
Kéri szavazzanak a fenti napiredi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő bizottsági tag vett részt.
A képviselő-testület - 5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2018.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szákszendi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (2856 Szákszend, Petőfi u. (120/2 hrsz) vezetésére,
magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtsásáról szóló 257/2000.(XII.26.)
Kormányrendelet, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
űködésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCs.M. rendelet, valamint a személyes gondoskást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet alapján a határozat mellékletét képező pályázati kiírás
szerint.

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a kormányzati
személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) , valamint Szákszend
község honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Az önálló intézmény működéséhez jogszabályi kötelezettség a családsegítő alkalmazása. Javasolja,
hogy a mellékelt pályázati felhívást szavazza meg a képviselő-testület.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2018.(IX.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a családsegítő munkakör
betöltésére a gyermekvédelemről szóló 1997. évi törvény rendelkezései szerint.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati, személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint Szákszend község honlapján gondoskodjon
a pályázati felhívás közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
13./ napirend
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Központ vízellátása és szennyvízelvezetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(szóbeli)
László Kálmán polgármester
A Központ használatbavételi engedélyéhez az épületet szükséges ivóvíz-szennyvízrendszerrel ellátni.
Ennek a kivitelezési munkáihoz be kell szerezni a szükséges engedélyeket.
14./ napirend
Szákszendi elágazás térfigyelő kamerával való ellátásának kérdése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(szóbeli)
László Kálmán polgármester
Az elágazásnál a közbiztonság javításának érdekében szükséges térfigyelő kamera felszerelése.
A kamerarendszer felhelyezését megelőzően Együttműködési megállapodást kell kötni az illetékes
Rendőrkapitánysággal.

15./ napirend
Egyebek
László Kálmán polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az” aradi vértanúk” ünnepsége október 5-én 16 órakor lesz
Kopjafánál.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 18 óra 50 perckor
berekesztette az ülés.
k.m.f

