Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-10/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Igazoltan távol: Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megnyitja az ülést.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 9 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 65/2015.(VI.29.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 29-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./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről.
Előterjesztők:Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Nagy Béláné Szákszendi Nyugdíjas Klub elnöke
Kiss László Szákszendi Sportegyesület elnöke
4./ Beszámoló a Szákszendért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. évi nevelési
munkájáról.
Előterjesztő: Szőts Csilla óvodavezető
6./ Javaslat a 2015/2016. évre az óvodai csoportszámok meghatározására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

7./ Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Szendi Sportegyesület támogatási kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Egyebek
1./ napirendi pont:
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, a Falunapi
rendezvényünkön Czunyiné dr. Bertalan Judit Köznevelési Államtitkár Asszony is részt vett. A
közvilágítási beruházás megtörtént. Kifizetési kérelem benyújtásra került a parkoló beruházás
vonatkozásában.
Szabó Ildikó képviselő
A szendi temetőnél az árok több helyen nem került kitisztításra, illetve a munkálatok befejezetlenek, s
így balesetveszélyesek. Az óvodai parkoló kialakítása során több helyen ugrató van, melyet ki kell
javítani.
László Kálmán polgármester
A felmerült hibákat kijavítják, a balesetveszély megszüntetése érdkekében.
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
……../2015.(VI.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 55/2015.(V.27.), 56/2015.(V.27.),57/2015.(V.27.), -58/2015.(V.27.), 60/2015.(V.27.)
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
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 66/2015.(VI.29.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 55/2015.(V.27.), 56/2015.(V.27.), 57/2015.(V.27.), 58/2015.(V.27.), 60/2015.(V.27.),
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az előirányzatmódosításra csak az önkormányzat esetében került sor. Az önkormányzat 26 503 EFt
összeggel emelte meg a bevételeit az alábbi jogcímeken:


7. 194 EFt működési célú támogatás,
 12. 956 EFt folyószámla hitel,

3. 765 EFt közhatalmi bevétel,

2.588 EFt működési bevétel
Ezzel egyidejűleg 1 000 EFt-tal csökkentette a működési bevételét.
Az önkormányzat a kiadásait 29 808 EFt-tal megemelte, mely tartalmazta a kommunikációs
szolgáltatásokat, szolgáltatásokat, kamatkiadásokat, lakhatással kapcsolatos ellátásokat, egyéb nem
intézményi elvonást, felújítási kiadásokat és folyószámla hitelt. Ugyanakkor 4 305 EFt-tal csökkentette
a kiadásait az alábbiak szerint:
 1 723 EFt személyi juttatás

50 EFt készletbeszerzés

500 EFt szolgáltatási kiadás
 1 000 EFt családi támogatás
 1 032 EFt felhalmozási célú kiadások
Az előirányzatmódosítás 25 503 EFt bevétel és 25 503 EFt kiadás. Szákszendi Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvodának és a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalnak nem volt a II. negyedévben
előirányzatmódosítása.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosítás
elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi redeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(VI.29.) önkormányzati
rendelet Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítását, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről.
Előterjesztők: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Nagy Béláné Szákszendi Nyugdíjas Klub elnöke
Kiss László Szákszendi Sportegyesület elnöke
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéől
és az átadásáról szóló 4/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet határozza meg a támogatás összegének
elszámolási szabályait. A rendelet 9.§.(3) bekezdése értelmében a civil szervezetek kötelesek a
támogatási szerződésben meghatározott határidőig elszámolni a kapott támogatásról. Szákszendi
Nyugdíjas Klub 2014. évben 80 000 FT, míg a Szendi Sportegyesület 2 100 000 Ft támogatást kapott.
A támogatásokat pályázati úton igényelték a civil szervezetek. A jogszabályi felhatalmazás alapján a
civil szervezetek számláinak ellenőrzése megtörtént. A támogatási szerződésben jelzett határidőre
minden bejegyzett szervezet elszámolt maradéktalanul.

Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a a civil szervezetek elszámolásáról szóló beszámoló elfogadását.
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 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2015.(VI.29.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi civil szervezetek 2014. évi
önkormányzati támogatásának pénzügyi és szakmai beszámolóját, és ezúton köszönetét fejezi ki
munkájukért: Szendi Sportegyesület, Szákszendi Községi Nyugíjas Klub.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Beszámoló a Szákszendért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztők: László Kálmán polgármester
Mohosné Akóts Irén kuratórium elnöke
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az egyszerűsített beszámoló szerint:
 A mérleg főösszege: 1 795 EFt
 Saját tőke:
1 638 EFt
 Tárgyévi eredmény:
243 EFt
A közalapítvány bevétele: 597 700 Ft
A közalapítvány kiadása: 840 505 Ft
A költségvetési támogatás felhasználása:
 iskola támogatása: 140 000 Ft
 óvoda támogatása 124 145 Ft
 sportkör támogatása 500 000 Ft
A közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
végezte el. Véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Szákszend Közalapítvány 2014.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli
törvénnyel, illetve az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.
Valkóné Papp Éva képviselő
Véleménye szerint a közalapítvány által nyújtott támogatás nem a gyermeklétszám arányában történt.
Sérelmezi, hogy nem kapott tájékoztatást a támogatás felhasználásáról.
Szabó Ildikó képviselő
Több esetben felhívta az SZMK-k figyelmét, hogy a közalapítvány alapfeladatai között nem szerepel a
szülői munkaközösségek támogatása, ezt más forrásból kell megoldani a jövőben.
László Kálmán polgármester
Amennyiben további kérdés nem merül fel, úgy kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 68/2015.(VI.29.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi működéséről szóló
egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. évi nevelési
munkájáról.
Előterjesztő: Szőts Csilla óvodavezető
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Az óvodavezető benyújtotta az írásos anyagát az elmúlt nevelési év munkájáról. Az óvodai működést
szabályozó jogszabályok, dokumentumok szerint zajlott a pedagógiai tevékenység az eltelt időszakban.
A gyermeklétszám 2015. májusban 39 fő, ebből hátrányos helyzetű 3 fő. Ingyenes étkezésben 3 fő, míg
a kedvezményes étkeztetésben részesülők száma: 15 fő. Kiemelt feladat minden óvónő számára a
problémás gyermekekkel való foglalkozás. A problémák megoldásában, a gyermekeknél mutatkozó
tünetek csökkentésében a képzettségüknek megfelelő szakismeret felhasználásával probálunk utat
keresni a „problémás gyerekek” felé. A problémás gyermekek kiszűrésében az alábbi teendőket látjük
el:
 megfigyelés,
 konzultáció a szülővel
 fejlesztő pedagógus bevonása
 Sindelaar-teszt
 nevelési tanácsadó munkatársainak megkeresése
 fejlesztő foglalkozás-javaslat szinten,
 iskolai alkalmassági vizsgálat kérése,
 optimális életkor szerinti beiskolázás
Kapcsolatuk a fenntartóval, annak vezetőivel és a munkatársaival, az iskolával,a könyvtárral, az
egészségügyi, orcosi, védőnői szolgálattal, a szülőkkel, a szülői munkaközösségel jó.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2015.(VI.29.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési munkájáról szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Javaslat a 2015/2016. évre az óvodai csoportszámok meghatározására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban:NKt. 83.§.(2) bekezdése
d.) pontja alapján határozza meg az adott nevelési évben indítható csoportok számát.

Az Nkt. 25.§.(7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok minimális csoportszáma: 13, maximum:
25, átlagos csoportlétszám: 20 fő. A 2015/2016. nevelési évben beíratottak száma: 5 fő. A beiratkozás
adataiból megállapítható, hogy a gyermeklétszám az óvodában nem éri el az Nkt-ban meghatározott
átlaglétszámot, azonban mehaladja a minimumlétszámot. Az óvodai beiratás a jogszabály értelmében
folyamatos, így évközben még történhet beiratkozás.
Kempf István az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a napirendi pont elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a
napirendről.
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 70/2015.(VI.29.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testületea köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 83.§.(2) bekezdés d.) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat
fenntartásában működő Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában a 2015/2016. nevelési
évben indítható csoportok számát két óvodai csoportban határozza meg, az Nkt. 25.§.(7) bekezdés
értelmében a 4. mellékletben meghatározott óvodai csoport átlaglétszáma szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (Kvtv.) a helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatási előirányzatokat részletező 3 melléklet II.7. a.) pontjában
foglaltak értelmében az Emberi Erőforrások minisztere - pályázatot hirdetett közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás tárgyában. A pályázat célja: önkormányzat fenntartású vagy az
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő köznevelési intézmény vagy
közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására,
épületének karbantartására, felújítására központi költségvetési forrás biztosítása. A támogatás típusa:
vissza nem térítendő, egy összegben folyósított, előfinanszírozott típusú támogatás. Elbírálás: az
arányossági számításokat a Nemzeti Művelődési Intézet végzi.
A következő eszközök beszerzését kívánjuk megvalósítani:
 projektos
 vetítővászon
 1 db laptop
 gyalult terasz és konzolos előtető készítése
A beruházás összköltsége: 1 068 635 Ft. A pályázati adatlapot elektronikusan és papír alapon is be kell
nyújtani. A többi dokumentációt papír és CD alapon is.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:

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 71/2015.(VI.29.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján igényelhető
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában meghirdetett pályázat benyújtásához.
A projekt megvalósításához és a beruházáshoz szükséges 1 068 635 Ft összeg 10 %át, 106 864 Ft
saját erőt az önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a projekt
megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: folyamatos
8./napirend
Szendi Sportegyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szendi Sportegyesület támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy anyagilag járuljon
hozzá az Egyesület működéséhez, 560 000 Ft-tal. A fedezetet az önkormányzat 2015. évi
költségvetése biztosítja.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzák meg a támogatási kérelmet.
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 72/2015.(VI.29.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendi Sportegyesület (2856 Szákszend,
Csillag u. 3.) részére 560 000 Ft, azaz Ötszázhatvanezer forint támogatást nyújt az Egyesület működési
költségeihez a 2015. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződést írja alá és a támogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Egyebek
- Győri Egyházmegyei Levéltár kérelme
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A Győri Egyházmegyei Levéltár igazgatója megkereste az önkormányzatunkat, hogy az intézményében
őrzött, rossz állapotban lévő iratok restaurálási költségeihez járuljon hozzá. Az iratmentő program egyik
kiemelt iratcsoportja az egyházi anyakönyvek restaurálása. A kérelemben nem konkretizálták a kért
támogatási összeget, „ néhány tízezernyi forinttal jó néhány évtizednyi, évszázadnyi tartozást róhatunk
le.” Szákszend anyakönyvei közül IV.1843-1880. kötéscsere.

Kempf István bizottság elnöke
Nem javasolja a Győri Egyházmegyei Levéltár anyagi támogatási kérelmét.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2015.(VI.29.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Győri Egyházmegyei
Levéltár a jelenlegi formában benyújtott anyagi támogatási kérelmét az egyházi anyakönyvek
restaurálása tárgyában, mivel nem konkretizálták a kért támogatási összeget.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló rendelet hatálybalépéséről
rendelkezés
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya szóbeli észrevételt tett az avar
és kerti hulladék szabadban történő éegtéséről szóló rendelet hatálybaléptetésével kapcsolatban.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11.§-a értelmében:
„ Ha jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépésére vagy hatályvesztésére valamely
jövőbeli feltétel bekövetkeztekor kerül sor, a feltétel bekövetkezéséről a bekövetkezés naptári napjának
megjelölésével határozatot kell közzétenni, kivéve ha a jogszabály hatálybalépése valamely más
jogszabály hatálybalépéséhez kötödik. Az önkormányzati rendelet esetén a határozatot a jegyző az
önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó rendelkezések szerint teszi közzé.”
A fentiekre való hivatkozással a redelet 2015. április 30. napján lép hatályba.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
…………………/2015.(VI.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelekezik az avar és kerti hulladék
szabadban történő égetéséről szóló rendelet 2015. április 30. hatálybalésének napjáról.
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 74/2015.(VI.29.)SZKÖKt.határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik az avar és kerti hulladék
szabadban történő égetéséről szóló rendelet 2015. május 27. hatálybalésének napjáról.
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző a határozat közzétételéért.
Határidő: azonnal
- Köztisztviselők kirándulásához való anyagi hozzájárulás.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A köztisztviselők munkájának elismerése érdekében kéri a képviselő-testületet, hogy 3 napos
kirándulásához anyagilag járuljon hozzá.

A kirándulás bekerülési költsége: 132 000 Ft. A buszköltséget a fenti összeg nem tartalmazza.
Hartmann Imre alpolgármester
Javasolja köztisztviselőként nettó 20 000 Ft öszegben, mivel a buszköltség pluszként jelentkezik.
Szabó Ildikó képviselő
Szintén javasolja a nettó 20 000 Ft/fő megállapítását, ezzel is elismerve a köztisztviselők munkáját.
László Kálmán polgármester
A kiránduláshoz nettó 15 000 Ft/fő-tal járuljon hozzá a testület.
Kempf István képviselő
A kirándulásra szintén nettó 15 000 Ft/fő javasol köztisztviselőként.
Valkóné Papp Éva képviselő
Tartozkódik e kérdésben.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a 15 000 Ft/fő támogatásról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -3- igen, 2 nem, 1 tartozkódással az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2015.(VI.29.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők kirándulásához 15 000
FtFt/fő járul hozzá.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 18 óra 50 perckor
berekesztette az ülést.
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.

