Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-14/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 19-én
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Ivák István sajtó képviselője
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 12 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 94/2015.(X.19.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a október 19-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./ Előirányzatmódosítási kérelem
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
3./ Szákszend Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rendszer
működtetését lehetővé tevő megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Javaslat a védőnői álláspályázat kiírására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Központi ügyelet ellátása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Víziközmű rendszerre vonatkozó fejlesztési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Kistelepülések fejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési programból.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

9./ Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulás Társulási Megállapodás
3. módosításának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Javaslat a Mikulás csomag vásárlására.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
11./Időskorúak egyszeri karácsonyi támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
12./Egyebek
1./ napirend
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. Folyamatban van a Dózsa utcai árkok felújítása
és karbantartása. Részt vett a Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulás ülésén, ahol
megvitatták a gyermekvédelmi és a szociális törvény módosításából eredő feladatokat, sor került
önkormányzatunk kérelmének tárgyalására is. Részt vett a Helyi Védelmi Bizottság ülésén, melyen a
téli időjárásra való felkészülésről volt szó. Megemlékezésre került sor a Kopjafánál az 1848. október 6-i
áldozatokra. Megtörtént a Magyar Államkincstár részéről a Tornaterem záróellenőrzésére, ahol mindent
rendben találtak. Óvodánál folyamatban van az ereszcsatorna felszerelése, valamint jövőbeni feladat a
volt Húsbolt újbóli cserepezése. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megkeresték a településen
„mikrohullámú internet” szolgáltatás nyújtásával. 6 Mg csomag havonta 3 500 Ft, illetve 5000 Ft-ba
kerülne. A szolgáltatást másfél hónap alatt ki tudnák építeni a községben. Kérése, hogy az
önkormányzat adjon tulajdonosi hozzájárulást, az erősítő kihelyezéséhez, mivel a vizi GLOBUs tetejére
kivánják felszerelni a hálózatot, mely az önkormányzat tulajdonát képezi.
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 1. napirendi pont
ról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vettrészt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
………../2015.(X.19.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 88/2015.(IX.14.), 89/2015.(IX.14.), 90/2015.(IX.14.),91/2015.(IX.14.),92/2015.(IX.14.),
93/2015.(IX.14.) 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 hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2015.(X.19.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 88/2015.(IX.14.), 89/2015.(IX.14.),90/2015.(IX.14.), 91/2015.(IX.14.), 92/2015.(IX.14.),
93/2015.(IX.14.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Előirányzatmódosítási kérelem
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)

Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(1) bekezdése értelmében:
„A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a
képviselő-testület dönt.”
Kiss Józsefné igazgatási főmunkatárs korhatár előtti nyugdíjazását kérte, mivel jogosult a nők 40 éves
mnkaviszony betöltését követően a nyugellátásra. A köztisztviselő 2015. december 30. napjával
nyugdíjba vonul. A Kttv. 150.§.(1) bekezdése értelmében:
„ A kormánytisztviselő 25, 30. illetve 40 évi kormányzati szolgálati viszonyban töltött idő után jubileumi
jutalomra jogosult.”
(2) A jubileumi jutalom
(d) 40 évi jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.”
A fentiek miatt kérem a személyi juttatás előirányzatának 1 296 EFt-tal történő megemelését.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előirányzatmódosítási kérelem 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 tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2015.(X.19.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának 1 296 EFt-tal történő emelését.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta
Határidő: 2015. november 25. testületi ülés
3./ napirend
Szákszend Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) 31.§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. (a továbbiakban:
HEP.)
Az Ebktv. 31.§.(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el. Az Ebktv. 31.§.(4) bekezdése alapján: „A helyi esélyegyenlőségi program
időarányos megvalósítását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges
megváltoztatását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Szákszend Község Önkormányzata 2013. október 30-án megtartott ülésén fogadta el a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot 2013-2018 évekre vonatkozóan.
A felülvizsgálat során áttekintésre kell, hogy kerüljenek azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt
évben terveztek megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések
pontosítására, ütemezésére. Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése,
melynek kimenetele kétféle lehet:

1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat nem
szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges arról határoznia, hogy az Ebktv-ben
foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a HEP-et változatlan
formában elfogadta.
2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.
Az Ebktv. 31.§.(6) bekezdése alapján a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak
akkor részesülhet, ha ez a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
A törvény által előírt kötelező áttekintés, a HEP időarányos megvalósítása eredményesen megtörtént, a
program felülvizsgálata nem szükséges, ezért a HEP-et változatlan formában, helyben hagyjuk.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a HEP változatlan formában való helybenhagyását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy 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 97/2015.(X.19.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 130/2013.(X.30.)SZKÖkt.
határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő
döntést hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§.(4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult
intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, így a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Könyvtári információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rendszer
működtetését lehetővé tevő megállapodás jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Kulturális törvény értelmében a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok
kötelező feladata. A fenti feladatot a községi és városi önkormányzat:
 nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
 megyei könyvtár szolgáltatásának igénybevételével teljesíti.
A Könyvellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013.(V.31.) EMMI rendelet jogalapot
teremt az 5000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzat és a megyei könyvtár között kötött
megállapodás megkötésére az önkormányzati feladat biztosításához.
A megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások pénzügyi fedezetét a központi
költségvetésről szóló törvény biztosítja.A KSZR-hez csatlakozás előnye, hogy ezáltal az önkormányzat
hozzájutna a kistelepülési könyvtári célú kiegészítő normatív támogatáshoz, amely jelentős mértékben

tehermentesítené a település költségvetési ráfordításait a könyvtár működtetésével kapcsolatban. Az
önkormányzat továbbra is jogosult nyilvános könyvtári és közműelődési feladatainak támogatására
1140Ft/összegben, de minimum településenként 1 200 000 Ft/település.
A KSZR keretében kötött megállapodás általános tartalma értelmében az önkormányzatnak kell
vállalnia a könyvtári szolgáltatóhely működtetését és fenntartását, internet előrhetőség biztosítását, a
könyvtáros alkalmazását, továbbá a községi könyvtár lakossági igényeihez igazodó nyitvatartását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössön megállapodást a könyvtári szolgáltatásokra
a megyei könytárral.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendről.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2015.(X.19.)SZÖKt határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtári, információs és
közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rendszer működtetését lehetővé tevő
megállapodásban foglaltakat és az alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület a könyvtári szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást változtatás nélkül
elfogadta, 2016. január 1. napjától.
A képviselő-testület felhatalmazta László Kálmán polgármestert, ezen határozathoz csatolt,
határozatlan időre kötendő megállapodás előzetes aláírására, a Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszer működtetéséről szóló 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletben foglaltak maradéktalan betartására.
2. A képviselő-testület kezdeményezi az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete Vezetőjénél
a Községi és Iskolai Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékéről való törlését, teintettel arra, hogy a
feladatellátó 2016. január 1. napjától a József Attila Megyei és Városi Könyvtár által a KSZR keretein
belül, a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelve, a Mötv. 13.§.(1) bekezdése 7.
pontjában rögzített nyilvános könyvtári feladatok ellátását a Kultv. 64.§.(2) bekezdés b.) pontjában
szabályozott megyei könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja, és igényt tart a megyei könyvtár
fenntartója által a központi költségvetésből (Szákszend) kistelepülési könyvtári feladatellátás címén
leigényelt kiegészítő támogatásból finanszírozott, megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokra.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Javaslat a védőnői álláspályázat kiírására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§.(1) bekezdés d.) pontja alapján a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. Jelenleg 1 fő
területi védőnő látja el a feladatot 2010. október 1. napjától, megbízásos jogviszonyban tartós
helyettesítés keretében. A feladat ellátását főállású, teljes munkaidőben alkalmazott védőnővel
szükséges megoldani. A tartós helyettesítés következtében az OEP csak 60%-ban finanszírozza.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§.(4) bekezdés a.), valamint b.)
pontja nyilvános pályázat közzétételi rendjét szabályozza, ezért 2008. január 1. napjától a pályázati
felhívásokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és KözigazgatásiKépzési Központ Közigállás
Álláslehetőségei között, a www.közigállás.hu internetes oldalán, illetve a fenntartó székhelyén a
helyben szokásos módon is közzé kell tenni, a község honlapján, a www.szakszend.hu weboldalon.

Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a védőnői pályázat meghirdetését.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri 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 hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2015.(X.19.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152.§.(1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet, a területi védőnő munkakörre az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint.
A pályázat a határozat mellékletét képezi.
6./ napirend
Központi orvosi ügyelet ellátása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdése alapján
az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik az egészségügyi alapellátás. Az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§.(1) bekezdése értelmében a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
 a fogorvosi alapellátásról,
 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
 a védőnői ellátásról,
 az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló
47/2004.(V.11.) ESZCSM rendelet 13.§.(6) bekezdése alapján az alapellátási ügyelet keretében:
 háziorvosi
 házi gyermekorvosi, illetve
 fogorvos ellátás történik.
A fent említett jogszabályok alapján szintén az önkormányzat feladatkörébe tartozik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, valamint a hozzá kapcsolódó alapellátási ügyelet ellátása. A feladatot
megállapodás keretében az Inter-Ambulance Szolgáltató Kft látja el 2013. február 1. napjától, amely
szerződés 2015. december 31. napján lejár. A tevékenység újbóli ellátására közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni.
Javaslat, hogy az Oroszlányon működő központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződést az
önkormányzat továbbra is 16 órától – 08 óráig terjedő időtartamra kösse meg.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az ügyeleti ellátáshoz való csatlakozást.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2015.(X.19.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Oroszlány Város
Önkormányzatának központi orvosi ügyeletéhez (du 16 órától -08 óráig) történő csatlakozásához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirendi pont:
Víziközmű rendszerre vonatkozó fejlesztési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.törvény a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében, tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv készítésének
kötelezettségét írja elő. A GFT felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.
A jogszabály szerint a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltetett víziközművek esetén a
Gördülő Fejlesztési Terv, ezen belül a Beruházási Terv és a Felújítási, pótlási terv készítése, valamint
azoknak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé történő benyújtása az
Önkormányzat, mint Ellátásért felelős kötelezettsége.
A GFT elkészítésének és benyújtásának határideje minden év szeptember 15. napja. Az ÉDV Zrt
partneri együttműködés jegyében az Ellátásért felelős igénybejelentése alapján vállalja a Gördülő
Fejlesztési Terv benyújtását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a Gördülő Fejlesztési terv elfogadását a képviselő-testületnek.
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 tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 101/2015.(X.19.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend település víziközmű
hálózatára (ívóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó az ÉDV Zrt által elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervet a határozat mellékleteként és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé nyújtsa be.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./ napirend
Kistelepülési fejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programból
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Pályázati lehetőség nyíl az alábbi 7.2. területen:
 a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése
 az elérhető szolgáltatások körének bővítésével és színvonalának javítása

A fentiek a vidéki települések olyan kisléptékű infrasturktúra fejlesztéseit támogatják, amelyek
hozzájárulnak a vidéki térségek életminősésének javításához, ezáltal a népesség megtartásához, a
helyi gazdaság fejlesztéséhez.
Ezen belül:
 a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése,
Kedvezményezettek:
Vidéki térségben működő települési önkormányzat
Támogatható költségek:
Beruházási költségek:
a.) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem
haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át).
Támogatás összege: a beruházás 75%-a.
7.4. „A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető –többek között szabadidős és kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrstruktúra létrehozására,
fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások.”
Az intézkedés célja a vidéki életminőség javítása a fenti szolgáltatások elérhetőségének és
minőségének javítása.
A célterület: az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
Támogatás típusa:
 vissza nem térítendő támogatás,
 kamattámogatás (maximum 10 százalékpont)
 előleg igénybe vétele
Kedvezményezettek:
 vidéki térségben működő települési önkormányzat
Támogatható költségek:
 új vagy használt gépek és berendezések vásárlása
Támogatás mértéke: a beruházás 75%-a.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a megnyíló pályázat benyújtását a fenti célokta.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket kézfeltartással szavazzanak a 8. napirend pont elfogadásáról.
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 102/2015.(X.19.) SZKÖKt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja a „Kistelepülések fejlesztés
lehetőségei a Vidékfejlesztési Programból” megnyíló pályázatot az alábbi célokra:
 a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése
(óvoda külső szigetelése, volt orvosi rendelő tetőszerkezetének és nyílászáróinak cseréje)
 az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: folyamatos
9./ napirend
Javaslat a Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociáli Társulás Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt. Az elfogadott törvény értelmében a család- és
gyermekjóléti szolgálat kötelező önkormányzati feladatként jön létre.
Az új munkamegosztás a következők szerint alakul:
 a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatás, az
általános segítő feladatok biztosítása,
közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a
szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó településen,
 a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a
speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzatához kerül.
A családsegítés biztosításának Szt-beli szabályai módosulnak 2016. január 1-től, a családsegítés
biztosítására a települési önkormányzat köteles, amely polgármesteri hivatlt működtet, vagy a közös
hivatal székhelye a településen van.
A fentiekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat kell elvégeznie az önkormányzatnak:
 2015. október 31-ig felül kell vizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
feladatellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási
szerződést
 2015 november 30-ig dönteni kell a feladatellátás új rendelkezéseinek megfelelő biztosítása
módjáról.
Szákszend Község Önkormányzata 2010. óta Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális
Társulás keretében látja el a szociális, családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata kezdeményezte a megállapodás módosítását, mely szerint a
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás 2015. december 31. napjával megszűnik, míg a házi
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feldatait Szákszend Község Önkormányzata önállóan kívánja
megoldani, 2016. január 1. napjától, így ezen feladatok ellátása a társulási megállapodás keretében
megszűnik 2015. december 31. napjával.
A változó jogszabályi környezet tette szükségessé a fenti feladatellátás önállóan kerüljön
megszervezésre. A feladatellátás módja az Szt.91.§.(1) bekezdés a.) pontja alapján szolgáltató
intézmény fenntartásával lehetséges. Az intézmén a Magyar Államkincstárnál bejegyzett önálló
költségvetési szerv lehet, adószámmal, kinevezett vezetővel. Az intézmény létrehozásához szükséges
személyi és tárgyi feltételek adottak. Előreláthatóan a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok
ellátásához Szákszend és Kömlőd együttes ellátása esetén 1 fő alkalmazása elegendő lenne,
részmunkaidőben. Az állami támogatás mértéke 2016-ban 3 000 000Ft/számított létszám/év lesz a
család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a 2015. évi C. törvény alapján esetünkben 3 000 000 Ft-ot
jelent. A jelenlegi szabályozás alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§.(3) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztásra
történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy szakmai képesítést igénylő
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a Társulási megállapodás módosítását, valamint az önálló integrált intézmény
létrehozását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a Társulási Megállapodás 3. számú módosítását, valamint az intézmény
létrehozását a törvényi feltételeknek megfelelően.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a határozati javaslatról:

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 103/2015.(X.19.)SZKÖKt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagyigmánd és Környéke
Közoktatási és Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület 2016. január 1. napjával nappali integrált intézményt kíván alapítani, a szociális,
család- ésgyermekjóléti feladatok ellátására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./napirend
Javaslat a Mikulás csomag vásárlására.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Az elmúlt évekhez hasonlóan az Óvodai és Iskolai Szülői Munkaközösség meg kívánja rendezni a
községben a 14 év alatti gyermekek számára a Mikulás ünnepséget. A településen 180 fő 14 év alatti
gyermek él. Egy csomag önköltsége: 1000 Ft. A Mikulás csomag teljes bekerülési költsége: 180 000 Ft.
Javasolja, hogy 500 Ft értékben a korábbi éveknek megfelelően a hagyományos csomag, míg a
fennmaradó 500 Ft értékben pedig gyümőlcs kerüljön megvásárlásra.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Mikulás csomag megvásárlását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja a Mikulás csomag fentiek szerinti megvételét.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak a fenti határozati javaslat 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 104/2015.(X.19.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a településen élő a
népességnyilvántartás adatai alapján 180 fő 14 év alatti gyermek részére Mikulás csomag vásárlását
1000 Ft értékben.
A fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11./napirend
Időskorúak egyszeri karácsonyi támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)

Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat a 70 éven felüliek részére alanyi jogon ünnepi
alkalommal karácsonyi ajándékcsomagot ajándékoz. Az egyszeri támogatás tavalyi évhez hasonlóan
tartós élelmiszerrel töltött csomag formájában történik.
Az elmúlt évben az ajándékcsomag értéke 2 500 Ft volt, az idei évben 3 500 Ft-ra emelnénk fel.
A 70 éven felüliek száma a népességnyilvántartás alapján 190 fő.
A karácsonyi csomag bekerülési értéke: 665 000 Ft.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottág elnöke
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselő-testületnek.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a karácsonyi csomag vásárlását.
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 hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2015.(X.19.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a településen élő
népességnyilvántartás adatai alapján a 70 éven felüliek részére a karácsonyi csomag vásárlását,
3 500 Ft értékben, tartós élelmiszer formájában. A karácsonyi csomag bekerülési értéke: 665 000 Ft.
A fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
12./napirend
Egyebek
a.) Idősek Napja megszervezése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
b.) Javaslat a testületi ülés kezdő időpontjának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
c.) Javaslat az óvodában dolgozók béren kívüli juttatására
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
d.) Tisztiszálló értékesítése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
e.) Árajánlat újság nyomdai előállítására
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
f.) Tájékoztatás a pályázati lehetőségekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
a.) Idősek Napja megszervezése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

László Kálmán polgármester
Az idei évben is megrendezésre kerül az Idősek Napja, november 6-án a Faluházban, ahol az
önkormányzat megvendégeli a 60 éven felülieket.
A népességnyilvántartás adatai alapján 378 fő részesül vendéglátásban.

Itt emlékezik meg az önkormányzat a településen élő 5 fő 90 éves állapolgárról, akik ajándékban
részesülnek. Az ünnepségen szerepel Krasznai Tamás operetténekes, 40-45 perces időtartamban. A
fellépési díj: 58 000 Ft. Továbbá fellépnek az óvodások.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
…………../2015.(X.19.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krasznai Tamás operetténekessel
műsorszálgaltatási szerződést köt az „Idősek Napjára” a műsor lebonyolítására 58 000 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műsorszolgáltatási szerződés megkötésére és
aláírására.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Közsg Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2015.(X.19.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krasznai Tamás operetténekessel
műsorszolgáltatási szerződést köt az „Idősek Napja” rendezvény keretében a műsor lebonyolítására,
58 000 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műsorszolgáltatási szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
b.) Javaslat a testületi ülés kezdő időpontjának módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Valkóné Papp Éva képviselő asszony írásban jelezte a képviselő-testület felé, hogy munkahelyi
elfoglaltsága miatt a képviselő-testületi ülések 16 óra helyett 17 órakor kezdődjenek. A Szervezeti és
Működési Szabályzat 6.§-a értelmében a képviselő-testület munkaterv alapján végzi a munkáját,
melyben a testületi ülések kezdési időpontja: 16 óra. Kéri a képviselőket, hogy névszerinti szavással
döntsenek a munkaterv kezdő időpontjának módosításáról.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Ismerteti a névszerinti szavazás szabályait, mely szerint a polgármester név szerinti felszólítására a
képviselő-testület tagjai „igen”, „nem”, vagy „tartozkódom” kijelentéssel vesznek részt a szavazásban.
Hartmann Imre alpolgármester
A rendszerváltás óta képviselőként tevékenykedem, s azóta a testületi ülések kezdési időpontja 16 óra
volt, azzal az indokkal, hogy akkor fejeződik be a hivatali munka, s a folytonosság, így fennmarad.
László Kálmán polgármester
Felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület kezdési időpontja 16 óráról – 17 órára módosuljon-e?
László Kálmán
Hartmann Imre
Kempf István
Kiss László
Szabó Ildikó

Tartozkódom
Nem
Nem
Nem
Nem

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -4- igen, ellenszavazat és -1- tartozkódással az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2015.(X.19.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a képviselő testület
2015. évi munkatervben szereplő testületi ülés 16 órai kezdő időpontját változatlanul hagyja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
c.) Javaslat az óvodában dolgozók béren kívüli juttatására.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Valkóné Papp Éva képviselő asszonytól írásos előterjesztés érkezett, melyben tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az EMMI és a pedagógus szakszervezetek megállapodtak, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ alkalmazásában álló, az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő
munkatársak két részletben béren kívüli juttatást kapnak. Szákszend Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati
rendeletében elfogadta az önkormányzat alakalmazásában álló technikai dolgozók (dajkák, konyhalány,
karbantartó) részére nyújtott bérenkívüli juttatás (cafetéria), bruttó 150 000 Ft összegét, mely teljes
mértékben kifizetésre került a részükre.
d.) Tisztiszálló értékesítése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
2015. október 2-án levélben tájékoztattuk Polwerk Kft ügyvezetőjét a Tisztiszálló megvásárlásával
kapcsolatos ajánlatunkról.
2015. október 14-én bejelentette a vételi szándékát, mely szerint:
 a megállapított 9 000 000 Ft vételárból 4 000 000 Ft-ot egyösszegben, míg a fennmaradó
5 000 000 Ft-ot 10 éves részletfizetési futamidővel kamatmentesen megfizet.
Az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladót tulajdonjog
fenntartás illeti meg, mely bejegyzésre kerül az ingatlannyilvántartásba. A vevőt terheli az épületehez
tartozó beépítetlen terület megosztásával kapcsolatos, valamint az adásvétellel kapcsolatos valamennyi
költség viselése.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Tisztiszálló értékesítését a fenti feltételekkel.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az alábbi határozati javaslatról.
…………./2015.(X.19.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonát
képező szákszendi külterületi 0219/15. helyrajzi számú 1237 m2 komfort nélküli épületet és a
hozzátartozó 7000 m2 beépítetlen területet a SZÖVINK Ingatlanközvetítő Kft (2800 Tatabánya,
Komáromi u.25.) által készített értékbecslés alapján 9 000 000 Ft, melyből 4 000 000 Ft-ot
egyösszegben a fennmaradó 5 000 000 Ft-ot egyenlő részletekben fizet ki, 10 év futamidővel.

A képviselő-testület az adásvételi szerződésben kiköti a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladót
megillető tulajdonjog fenntartást, mely az ingatlannyilvántartásban bejegyzésre kerül.
A vevőt terheli az épülethez tartozó beépítetlen terület megosztásával, valamint az adásvétetellel
kapcsolatos valamennyi költség viselése.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására.
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 108/2015.(X.19.)SZKÖt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonát
képező szákszendi külterületi 0219/15 helyrajzi számú 1237 m2 komfort nélküli épületet és
hozzátartozó 7000 m2 beépítetlen területet a SZÖVINK Ingatlanközvetítő Kft (2800 Tatabánya,
Komáromi u. 25.) által készített értékbecslés alapján 9 000 000 Ft, melyből 4 000 000 Ft-ot
egyösszegben a fennmaradó 5 000 000 Ft-ot egyenlő részletekben fizet ki, 10 év futamidővel.
A képviselő-testület az adásvételi szerződésben kiköti a vételár teljes kiegyenlétéséig az eladót
megillető tulajdonjog fenntartást, mely az ingatlannyilvántartásban bejegyzésre kerül.
A vevőt terheli az épülethez tartozó beépítetlen terület megosztásával, valamint az adásvétellel
kapcsolatos valamennyi költség viselése.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés ,megkötésére és
aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
e.) Árajánlat az újság nyomdai előállítására
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Pinker Kft (2943 Bábolna, Raktár u.2) árajánlat érkezett a helyi újság nyomdai előállátására.
Javasolja, hogy több nyomdától kérjenek árajánlatot, valamint az általuk készített újságról
mintadarabot, s annak függvényében döntsenek az esetleges nyomda váltásáról.
A képviselő-testület a fentiekkel egyetértett.
f.) Tájékoztató a pályázati lehetőségekről
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A TOP -4.2.1-15 keretében pályázati lehetőség nyílt a „Szociális alapszolgáltatások infrastutúrájának
bővítésére és fejlesztésére.” Felhívás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátás fejlesztése támogatható:
 étkeztetés
 nappali ellátások
 család és gyermekjóléti szolgálat/központ
Önállóan támogatható tevékenységek
A./ A szolgáltatások infrastuktúrális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a.) átalakítás, felújítás (épületgépészet)
b.) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó OKT infrastuktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése
c.) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása)
B./ Eszzközbeszerzés
a.) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,
b.) járműbeszerzés

Az önkormányzatunk e pályázatot a volt községháza épületére kívánja benyújtani, ahol szociális,
család és gyermekjóléti szolgálatot kíván működtetni.
A képviselő-testület a fentieket tudomásul vette.
László Kálmán polgármester
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17óra 55 perckor
berekesztette.

kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

