Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-12/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én
16 órakor rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képiselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Távollévő képviselők: Kiss László Képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő testületi képviselőből 6 fő
jelen van, 1 képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 4 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2015.(VIII.12.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 12-ei ülésén az alábbi
napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének
támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Javaslat a 2015/2016. tanévkezdéshez a közép- és felsőoktatásban részesülő tanulók anyagi
támogatására.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
4./ Az óvoda tetőszerkezetének felújítására beérkezett árajánlatok elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirendi pont:
Köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a KEB/3/356-1/2015. ügyszámon törvényességi
felhívással élt Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének működése ellen, mivel az
önkormányzat nem tett eleget a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29.§. (1) bekezdésén alapuló jogalkotási kötelezettségének.
Törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyert, hogy Nagyigmánd és Környéke Közoktatási
és Szociális Társulás Társulási Megállapodás 5.2. pontja alapján nem látja el az óvodai nevelési, illetve
gyermekétkeztetési feladatokat. A fentiek miatt az önkormányzatnak kötelezettsége, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igényvebételéről, valamint a fizetendő
tárítési díj rendeletet alkosson.
A Gyvt. 29.§ (1) bekezdése a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalja az étkezési térítési díjak
megállapítását.
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító köznevelési intézmények esetében az étkezési térítési díj
alapja az élelmezés nyersanyagköltségeinek egy ellátottra jutó napi összege Gyvt. 151.§.(3)
bekezdésében foglaltak szerint.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy az alábbi
a rendeletet fogadják el:
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(VIII.12.) önkormányzati
rendelete a köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a köznevelési intérményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ napirend
Pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésbenpályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.Keretösszeg: 9.700.0 millió forint.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Esetünkben az igényelhető
maximális támogatás összege: 20 millió forint. A pályázatot az ebr 42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen kell rögzíteni. Pályázat
benyújtásának határideje: 2015. szeptember 1. 16 óra,
papír alapon: 2015. szeptember 2.
Hiánypótlás: 2015. szeptember 15.
A miniszteri döntés várható határideje: 2015. október 15.
Önkormányzatunk az alábbi fejlesztési célokra kívánja benyújtani a pályázatot:
 csapadékvízelvezetési rendszer felújítása, karbantartása,
 járdafelújítása
 óvoda szigetelése
 Faluház és a hivatal napkollektorral való ellátása, eszközbeszerzés.

Valkóné Papp Éva képviselő
A faluközpont további szépítését javasolja, valamint az óvoda B épülete helyett a csapadékvíz
elvezetést és a járda felújítást javasolja.
Szabó Ildikó képviselő
Kéri, hogy a félbehagyott munkák kerüljenek befejezésre, mert az szebbé tenné a települést.
László Kálmán polgármes
Az alábbi rangsor állítaná a fejlesztésekre vontakozóan:
 Faluház napelemrendszerrel való ellátása
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda A épületéne külső szigetelése
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda B épülete nyilászáróinak cseréje
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában elektromos árammal való
fűtésrásegítés kialakítása
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése
 Csapadékvízelvezető rendszer kialakítása.
Kéri a képviselőket szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
……………………/2015.(VIII.12.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „ Az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról” szóló pályázat keretében támogatási
kérelmet ad be az ebr 42 rendszeren keresztül 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatási
összegre az alábbi fejlesztési célokra:
 Faluház napelemrendszerrel való ellátása
2 507 898 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Ötthonos Óvoda A épületének külső szigetelése 6 757 863 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda B épülete nyílászáróinak cseréje 3 092 516 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában elektromos árammal való
fűtésrásegítés kialakítása
737 616 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése
736 600 Ft
 Csapadékvízelvezető rendszer kialakítása
2 025 383 Ft
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015.(VIII.12.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról” szóló pályázat keretében támogatási
kérelmet ad be az ebr 42 rendszeren keresztül 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatási
összegre az alábbi fejlesztési célokra:
 Faluház napelemrendszerrel való ellátása
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda A épületének külső szigetelése
2 507 898 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda B épülete nyílászáróinak cseréje 6 757 863 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában elektromos árammal való
fűtésrásegítés kialakítása
737 616 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése
736 600 Ft
 Csapadékvízelvezető rendszer kialakítása
2 025 383 Ft
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási kérelmet határidőben nyújtsa be a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelően.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: elektronikus úton: 2015. szeptember 1. 16 óra
postai úton: 2015. szeptember 2.

3./ napirend
Javaslat a 2015/2016. tanévkezdéshez a közép- és felsőoktatásban részesülő
tanulók anyagi támogatására.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Korábbi évekhez hasonlóan javasolja, hogy változatlanul maradjon a közép- és felsőoktatásban tanulók
részére nyújtott támogatás, melynek összege 8 000 Ft. 2014. évben 53 tanuló jogosult a
tankönyvtámogatásra 424 000 Ft összegben. A településen élő középiskolai tanulók, valamint a
főiskolai és egyetemi hallgatók részére iskolalátogatási igazolás és kérelemre biztosítja az
önkormányzat saját pénzügyi kerete terhére a támogatást. A kérelem benyújtásának határideje: 2015.
szeptember 21. 16 óra, mely jogvesztő.
László Kálmán polgármester
Kéri, hogy a fenti napirendi pontot szavazza meg a testület.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2015.(VIII.12.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját pénzeszköze terhére a településen
élő középiskolai tanulók, valamint a főiskolai és egyetemi hallgatók részére 8 000 Ft támogatást nyújt,
az iskolalátogatási igazolás és kérelem alapján. A kérelem benyújtásának határideje: 2015. szeptember
21. 16 óra, mely jogvesztő.
A fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2015. szeptember 20.16 óra.
4./ napirend
Az óvoda tetőszerkezetének felújítására beérkezett árajánlatok elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az óvoda B épületének tetőszerkezetének felújítására több ajánlat érkezett. Az ajánlatok közül Becsák
István ácsmester ajánlata a legkedvezőbb, aki egyben helyi vállalkozó is. A beruházás bekerülési
költsége: 976 700 Ft.
Amennyiben kérdés, felvetés nincs kéri szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
………………/2015.(VIII.12.)SZKÖKt. határozat
Szákszend KözségÖnkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Becsák István Szákszend, Száki
u.41. szám alatti ácsmester árajánlatát, a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda épület
héjazatcsere és az előtetők készítésére vonatkozóan.
Továbbá megbízza a képviselő-testület a vállalkozót a fenti munka elvégzésére.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2015.(VIII.12.)SZKÖkt.határozata

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Becsák István Szákszend, Száki
u. 45. szám alatti ácsmester árajánlatát, a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda épület
héjazatcsere és az előtetők készítésére vontakozóan.
Továbbá megbízza a képviselő-testület a vállalkozót a fenti munka elvégzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- dr Tóth Csaba vállalkozó háziovos kérelmének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
dr Tóth Csaba háziorvos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a forró nyári napok miatt
mennyezet ventilátort szeretne vásárolni az orvosi rendelőbe, és a váróhelyiségbe is. Továbbá kérte,
hogy a váróban lévő műanyag székek nagyon tönkrementek és ezért kéri azok kicserélését.
Kéri a képviselőket szavazzanak a fentiekről.
…………………/2015.(VIII.12.)SZKÖKT határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az orvosi rendelőben, valamint a
váróba mennyezeti ventilátor vásárlásához, valamint a váróhelyiségben lévő székek kicseréséhez,
mivel ezek már balasetveszélyesek.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
SzákszendKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2015.(VIII.12.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájáru az orvosi rendelőben, valamint a
váróba mennyezeti ventilátor vásárlásához, valamint a váróhelyiségben lévő székek kicseréséhez,
mivel ezek már balasetveszélyesek.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 40 perckor
berekesztette.
kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

