Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-16/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 16 órakor
megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Kiss László képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola ig.helyettese
Szőts Csilla Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
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 14 napirendi pont szerepel.
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 113/2015.(XI.25.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 25-i munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Tájékoztató a Kormányablak működéséről és a települési ügysegédi rendszerről.
Előterjesztő: Emődi Ferencné Oroszlányi Járási Hivatal vezetője
2./ 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
3./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Javaslat a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszend Község Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Javaslat a szociális rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

12. Szákszendi kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
13./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződés
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
14./ Egyebek
1./ napirend
Tájékoztató a Kormányablak működéséről és a települési ügysegédi rendszerről.
Előterjesztő: Emődi Ferencné Oroszlányi Járási Hivatal vezetője
László Kálmán polgármester
Köszönti Emődi Ferencné Oroszlányi Járási Hivatal vezetőjét, s felkéri tartsa meg a tájékoztatóját.
Emődi Ferencné járási hivatal vezető
A Kormányablak működését 2015. február 1-én kezdte meg. A járási hivatal elmúlt évi munkájáról azon belül két
fő területről szeretne beszélni, az ügysegédről és a kormányablakról. A kormányablak a megyében, harmadikként
került megnyitásra, ahol 9 munkaállomás, és 1 információs állomás működik. Komoly háttértámogatásuk van,
amelyet a KEKKH végez. Sikerült a 11 státuszt feltölteni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyamatos
képzésével látják el a feladatukat. A betanítás szakasz végén járnak. A kollegák jelenleg viszonylag gyorsan
kiszolgálják az ügyfeleket. Egy kolléga jelnyelvi tolmácsi képzésen vesz részt. A kollegák két szakban dolgoznak.
Hétfő és csütörtök hosszabb nyitva tartással 7-17 és 8-18 óráig, kedden 8-18, szerdán 8-14 óra között várják az
ügyfeleket. 2011. január 1. napján 29 hatáskörük volt, jelenleg 500 feletti hatáskörük van. Ez a hatáskörszám
várhatólag 1000-re emelkedik a közeljövőben. A feladatellátást Tudástár és Takarnet program biztosítja. A
települési ügysegédi rendszer működtetése fontos feladat számukra. Az ügysegéd fő feladata a településen
történő feladatellátás. Szákszend településen Erdész Réka látja el az ügysegédi feladatokat.
Kéri, hogy a Járási Hivatallal kapcsolatos észrevételeket bármikor tegyék meg.
László Kálmán polgármester
Örül, hogy a lakóhelytől függetlenül lehet a kormányablakban intézni.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
2./ 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, hogy a Idősek Napja
megrendezésre került. A mikróhullámú internet átjátszó kialakítása folymatban van. Folyamatban van a
településen a térfigyelő kamerarendszer kialakítása. A Húsbolt tetőszerkezetének kijavítása megtörtént. A
helyiségben körzeti megbízott került elhelyezésre a felújítást követően.
Kéri a képviselőket, amennyiben akérdés, vélemény nem merült fel, úgy szavazzanak az alábbi határozati
javaslatról.
……../2015.(XI.25.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 97/2015.(X.19.)- 104/2015.(X.19.) SZKÖKt., 106/2015.(X.19.), 108/2015.(X.19.) SZKÖkt.
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
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 114/2015.(XI.25.)SZKÖKt határozata

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 24/2015.(III.25.), 29/2015.(III.25.), 31-33/2015.(III.25.), 36-40/2015.(III.25.) önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
3./ napirend
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata és intézményei összesen 23 372 EFT-tal növeli meg mind a bevételi, mind a
kiadási előirányzatait. Szákszend Község Önkormányzata 20 777 EFt összeggel megemeli bevételeit. Szákszend
Község Önkormányzata 23 597 EFt-tal megemeli a kiadásait. Ez megemeli a személyi juttatásait, valamint a
járulékait, készletbeszerzését, felújítási kiadásait, továbbá az egyéb dologi kiadásait.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda kiadásait 358 EFt-tal növeli, egyidejűleg 126 EFt-tal csökkenti
kiadásait. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 232 EFt-tal megemeli a bevételi előirányzatait, s a kiadásait
2 515 EFt-tal megemeli, s egyben csökkenti 152 EFt-tal a kiadásait. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételi és kiadási előirányzatait 2 363 EFt-tal megemeli.
Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetése módosításának az elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzanak a
3. napirendi pont elfogadásáról.
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 14/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet
Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének
módosítása.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítását, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Dr Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár TER-1/498/3/2015.számú utasításában elrendelte az
önkormányzatok adókat megállapító rendeleteinek célvizsgálatát. A lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás
során megállapításra került, hogy Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet nincs összhangban a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseivel, mivel a szociális ellátás, illetve támogatási
rendszere 2015. március 1. napjától jelentősen megváltozott. A rendszeres szociális segély, mint ellátási forma
megszűnt, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása pedig a járási hivatal hatáskörébe került át.
A helyi adórendelet 2.§.(2) bekezdése az alanyi mentesség körének szabályozása úgy rendelkezik, hogy: „ az
adó alól kérelemre mentes az a magánszemély, aki az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben és
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.” Ez a szabályozás ellentétes az Sztv. 25.§.(3) bekezdésével.
A fenti törvényi módosítás év közben következett be, ezért a helyi rendeletben foglalt adómentességi szabály
2015. március 1. napjáig jogszerű volt, így az adóalanyokat 2015. évben mentesség illeti meg. A helyi adókról
szóló törvény értelmében adóalanyok adóterhei évközben nem súlyosbíthatók, emiatt a Kormányhivatal javaslattal
élt a képviselő-testület felé, hogy 2015. november 30. napjáig módosítsa az adórendeletet 2016. évre
vonatkozóan.

Kempf István bizottság ügyrendi és pénzügyi elnöke
A bizottság javasolja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
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 15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ napirend
Javaslat a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Belügyminiszter a települési önkormányzatok számára, a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról pályázatot ír ki. A pályázati kiírás alapján önkormányzatunk 26 m3 szociális tűzifa
támogatásra vált jogosulttá. A benyújtott pályázat pozítiv elbírálása esetén, az önkormányzatnak a szociális célú
tűzifa juttatás szabályairól rendeletet kell alkotnia, melyben szabályoznia kell a támogatás odaítélésének
feltételeit, a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül.
Kempf István ügyrendi és a pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a szociális tűzifa rendelet megalkotását.
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 16/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló
rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6./ napirend
Szákszend Község Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének
felülvizsgálata.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nemezeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§.(1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára,
hogy vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint a Nvtv-ben meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. A közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek köött a vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítást,
bérbeadását és értékesítését. A vagyongazdálkodási tervre vonatkozó kötelező tartalmi elemet sem az Nvtv., sem
jogszabály nem írja elő. A vagyongazdálkodás alapjául a vagyonkataszteri nyilvántartás szolgál, amely az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és az azokkal kapcsolatos vagyoni értékű jogokat tartalmazza. A kataszteri
nyilvántartás vezetése folyamatos, így naprakész.

A képviselő-testület Szákszend közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervéről a 30/2012.(IV.5.) SZKÖkt.
határozatában döntött. A jóváhagyott vagyongazdálkodási tervben megfogalmazottak továbbra is megfelelő
iránymutatást jelentenek, ezért annak csak az időtartamára vonatkozó módosítására teszek javaslatot, a
középtávú vagyongazdálkodási terv időszakát 2015-2020, a hosszú távú vagyongazdálkodási terv időtartamát
2015-2025 évekre szólóan.
Kempf István az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 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 115/2015.(XI.25.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
9.§.(1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Szákszend község közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Középtávú vagyongazdálkodási terv (2015-2020)
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodási feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazódó, elsődlegesen a
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társdalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes
elveken alapuló, átható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme,
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé vált vagyontárgyak elidegenítése.
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a képviselő-testület egyedi döntései
és az éves költségvetési rendelet határozza meg. Ennek alapján a Gazdasági program képezi, amely
tartalmazza a településfejlesztés fő irányelveit.
4. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a
kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. Ennek figyelembe vételével lehetséges
az önkormányzati vagyon
a.) A közfeladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
A rendelkezésre álló üzleti vagyon, vagy ha a törvény nem zárja ki, korlátozottan forgalomképes vagyoni
körbe tartozó vagyontárgy értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás
alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzati vagyonról, a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint kell lefolytatni.
b.) Bérbeadás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint földterület hasznosítása elsősorban bérleti szerződés
keretében lehetséges.
5. Kiemelt figyelmet kell fordítani vagyon-nyilvántartás folyamatos aktualizálása.
6. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, a
legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytatja.
7. Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat elsősőroban
hasznosítja, amennyiben a gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja.
8. Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és karbantartási költségek
előreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgyak az időmúlás során vártható értéknövekedése, a vagyontárgy
elidegeníthető. Az elidegenítés során, a piacon elérhető legmagasabb ára vagy összességében az
önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni.
Hosszú távú vagyongazdálkosái terv 2015-2025.
1. Alapjául szolgál a közép távú vagyongazdálkodási terv
2. A vagyongazdálkodási tevékenység végzése során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélését.
3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és a hasznosítható vagyonelemek évenkénti
felülvizsgálata.
4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségek maximális
kihasználása.
5. Az önkormányzat és intézményei energiahatékonyságának növelése.
6. Győri utcában lévő építési telkek értékesítése

7. Szákszend, Móra u.20. volt orvosi rendelő meglévő épületrészének gazdasági szempontból való
kihasználása.
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2012.(IV.25.) SZKökt. határozata hatályát veszti.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31.§-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési tervét,
melyet a Bkr. 32.§.(4) bekezdése alapján a képviselő-testület december 31. napjáig jóváhagy.
Az ellenőrzés kiterjed:
 Szákszend Község Önkormányzata
 Közös Önkormányzati Hivatal
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Az Önkormányzatnál e tervek szerint 2 ellenőrzésre kerül sor 2016. évben a következőú megoszlásban:
 szabályszerűségi ellenőrzés
 pénzügyi ellenőrzés
Egyéb tevékenységgel kapcsolatos ellenőri feladatok:
 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elkésztése,
 a 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv elkészítése,
 Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata, mely 2016. évben esedékes.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
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 116/2015.(XI.25.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, az
írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2015.(IX.14.) SZKÖkt. határozatával 2015-ben
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Ennek megfelelően a pályázat kiírására került sor. A települési önkormányzat 2015. december 7-ig az EPERBursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és a bírálati döntését a rendszerben
rögzíti. A települési önkormányzat 2015. december 11-ig a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból
kizárt pályázók eredeti döntési listáit a következő mellékletekkel együtt eljuttaja a Támogatáskezelő részére. A
települési önkormányzat 2015. december 17-ig a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

keretében az általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül
elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat a döntésről, valamint a döntésének indokolásáról.
A pályázók névsora:
 Gombás Anita
Szákszend, Győri u. 66.
 Kempf Martina
Szákszend, Fő u. 8.
 Müller Fanni
Szákszend, Száki u. 42.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók támogatását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatott és a nem támogatott pályázók listáját.
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:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015.(XI.25.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica „A” típusú Ösztöndíjpályázatban
az alábbi felsőoktatási hallgatókat részesíti:
 Kempf Martina
Szákszend, Fő u. 8.
5 000 Ft
 Müller Fanni
Szákszend, Száki u. 42. 5 000 Ft
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica „A” típusú Ösztöndíjpályázatban
nem támogatja:
 Gombás Anita
Szákszend, Győri u. 66.
 pályázatát, mivel szociális körülményei nem indokolják a támogatást.
Felelősök: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
9./ napirend
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület 2015. november 4-én megtartott rendkívüli ülésén határozott arról, hogy 2016. január 1-jei
hatállyal létrehozza a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Központot. Emellett pályázat került kiírásra a
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére
családgondozói munkakörrel. Két jelentkező volt az intézményvezetői pályázatra. Ennek ellenére javaslom, hogy
jelenleg az intézmény létrehozását halassza el a képviselő-testület, mivel ennek több indoka is van. Az első
legfontosabb érv. hogy a végrehajtási rendelet még nem jelent meg, mely a családsegítés, gyermekjóléti
feladatokon kívül egyéb területet is szabályoz. Újdonság, hogy a házi segítségnyújtás keretében szociális segítést
vagy egyéb szociális gondozást kell nyújtani. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján el kell végezni a
házi segítségnyújtást igénybevevők felülvizsgálatát, a 2016. évi állami normatíva igényléséig, de legkésőbb 2015.
december 31. napjáig. Az intézmény létrehozásának halasztása mellett szól továbbá, hogy a Magyar
Államkincstár általi törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés feltétele az illetékes gyámhivatal által kiadott
működési engedély bemutatása. A szociális alapszolgáltatást, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatot, kizárólag a Szociális és Gyámhivatal által kiadott működési engedéllyel lehet végezni. A szakmai
programot a fenntartónak, esetünkben a képviselő-testületnek kell jóváhagynia.
A szakmai programnak tartalmaznia kell:
a.) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen:


a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,

 a más intézményekkel történő együttműködés módját,
b.) az ellátandó célcsoport jellemzőit,
c.) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,
d.) az ellátás igénybevételéek módját,
e.) a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módját,
f.) az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat.
A szakmai programhoz mellékelni kell:
a.) az Sztv. értelmében az ellátottal kötendő megállapodások tervezetét.
A szakmai programot a fenti elemeinek változása esetén módosítani kell.
A végrehajtási rendelet elmaradása miatt célszerű az önkormányzat kötelező szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, valamint családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az önkormányzat kormányzati
funkciók szerinti alaptevékenységei keretében ellátni. E feladat elvégzéséhez szükséges Szákszend Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a SZMSZ módosítását, valamint a szakmai pogram elfogadását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja az SZMSZ és a szakmai program elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
9/2013.(XI.27.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013,(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosítását.
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A döntéshozatalban 5 fő képiselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015.(XI.25.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Szákszend település tekintetében
ellátott szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot 2016. január1-jétől saját
hatáskörben Szákszend Község Önkormányzata biztosítja és látja el.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy törvényi kötelezettségéből eredően ellátja a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Kömlöd község közigazgatási területén is.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulásnál
alkalmazásban álló, Szákszend település területén szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást végző szociális
gondozónőket, valamint a családgondoszás és a gyermekjóléti szolgáltatást végző felsőfokú végzettségű
családgondozót Szákszend Község Önkormányzata áthelyezéssel 2016. január 1. napjától át kívánja venni és
továbbfoglalkoztatja.
A képviselő-testület az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja Szákszend Község Önkormányzata
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programját,
melynek hatályba lépésének napja: 2016. január 1.
Felelős: László Kálmá polgármester
Határidő: azonnal
10./ napirend
Javaslat a szociális rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt, mely alapján 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan működhet: települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten családés gyermekjóléti központ keretében. A családsegítés biztosítása már nem a lakosságszámhoz kötött, hanem
minden esetben biztosítani kell az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös
önkormányzati hivatal székhelye a telepüésen van.
A jelenleg hatályos sociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló redelet nem tartalmazza
a szociális étkeztetés, házisegítségnyújtás és a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás, mint ellátási
formákra vonatkozó rendelkezéseket, emiatt
vált szükségesséa rendelet kiegészítése. A Sztv. 62.§.(2) bekezdése szerint a szociális étkeztetésre vonatkozó
feltételek részletes szebályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a szociális rendelet módosítását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja a rendelet módosítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy kézfeltartással szavazzák meg a rendeletmódosítást.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.25.)önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítását, az előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11./ napirend
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A Sztv. 92.§.(1) bekezdés a.) pontja: „ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó rendeletet alkot. Az Sztv. 92.§. (2) bekezdése: „ Ha a törvény
másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza. A Sztv. 114.§-a alapján: „ Ha a
törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Ugyanezen törvény 115.§.(1) bekezdése szerint:”Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg.” Az intézményi térítési díj összege nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A személyes térítési díj összege a fenntartó rendeletében szerint
csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelem és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Az
étkezési térítési díjak esetében átvettük Nagyigmánd Önkormányzat Képviselő-testülete által megállapított
díjakat, mivel Ők biztosítják a szolgáltatást jelenleg is.
Kempd István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja a rendelet megalkotását.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy a fenti napirendi pontról kézfeltartással szavazzanak az alábbi rendelet-tervezetről
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.

A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjainak megállapításáról szóló rendeletet, az előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

12./ napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az óvodavezető a képviselő-testület elé terjesztette a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgozott egységes
szerkezetű SZMSZ-t. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 32.§. (1) bekezdés i.) pontja alapján a
nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kéri 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 119/2015.(XI.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
13./ napirend
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati
szerződés meghosszabbítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§.(1) bekezdés d.) pontja értelmében a települési
önkormányzat feladata a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása.
A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, közfeladatok (közszolgáltatások) körében –
köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
A közszolgáltatást Szákszend településem a Vikom Trans Kft látja el a közszolgáltatási szerződés alapján. A
Vokom Trans Kft-vel kötött szerződés 2015. december 31-én lejár. Vokom Trans Kft rendelkezik megfelelő
engedélyekkel. A Kft-től árajánlatot kell kérni, mely árajánlat költségelemzésen alapul. Ennek birtokában lehet
megkötni a szerződést.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizotság elnöke
A bizottság javasolja, hogy a Kft-től kérjenek árajánlatot.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozaalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2015.(XI.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlato kér a Vikom Trans Kft-től a közszolgáltatás
elvégzésének feltételeiről.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
14./ napirend
Egyebek
- Takács Tímea szociális gondozónő kerékpár vásárlási kérelme
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A gondozónő kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, új kerékpár vásárlásával kapcsolatban. A kerékpár
nélkülözhetetlen a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatainak ellátáshoz. Az elektromos
kerékpár nagyon sokszor rossz, javítása jelentős költséggel jár.
László Kálmán polgármester
Javasolja, hogy napolják el a döntést, a jövő évi költségvetés tárgyalásáig.
- Kamerarendszer kialakítása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
All-Lock Kft árajánlatott nyújtott be, kültéri kamera beszerzésére vonatkozóan. A kamera adatai: 2MP IP kültéri
kamera, valós D&N, 2.B 12 mm, max 45-60 m IR táv. 3 POWER LED, reset gomb , analók kimenet. A kamera
beszerzési ára: bruttó 961 877 Ft.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a kamera vásárlásáról.
………………/2015.(XI.25.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az All-Lock Kft-t (2800 Tatabánya, Szent I.
u.1.) a 2MP IP kültéri kamera beszerzésével és telepítésével, bruttó: 961 877 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A döntéshozatalban 5 főképviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015.(XI.25.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az AII-Lock Kft-t (2800 Tatabánya, Szent I.
u.1.) a 2MP IP
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges kültéri kamera beszerzésével és telepítésével,
bruttó: 961 877 Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A Mötv. 54.§-a értelmében kötelező évente egy alkalommal a közmeghallgatás tartása. A munkaterv szerint
november volt megjelölve a meghallgatás időpontjául, de egyéb okok miatt ez elmaradt. Javasolja, hogy a
közmeghallgatás időpontja: 2015. december 14. 17 óra legyen. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a
napirendről.
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 122/2015.(XI.25.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontjául 2015. december 14. 17
órát jelölte meg.
Felelős: László Kálmán polgármester

Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az ülés.

k.m.f.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 50 perckor
berekesztette.

