Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-9/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Bodányi Endre képviselő
Kiss László képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Hartmann Imre alpolgármester
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, 1 fő jelezte távolmaradását, egyéb elfoglaltsága
miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 3 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 61/2015.(IV.9.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 9--i ülésén az alábbi napirendi pontokat
a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Javaslat az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrális-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétestmény létrehozása pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ „Tisztiszálló” értékesítése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlsztési Támogatások Igazgatósága által a
JHÁT-JF/155/2 (2015-2115104893) és a JHÁT-JF/154/2 (2015-2115106990) határozatai ellen
benyújtott bírósági eljárás megszüntetése iránti kérelem.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirend
Javaslat az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastuktúrális-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot írt ki
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa.), ac.) és
ad.) pontok szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázati kiíráson
olyan felújításokhoz lehet támogatást benyújtani, melyek nem járnak kapacitásbővítéssel, kimondottan felújítási
jellegűek.
I. A pályázat célja
A támogatás célja a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú,
belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás az alábbi keretösszeg szerint pályázható:
Pályázati célok
óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastuktúra-fejlesztés, felújítás,
vagy új sportlétesítmény
létrehozása plyázat benyújtása

Rendelkezésre álló keretösszeg
millió Ft

maximálisan igényelhető támogatás
összege millió forint

500

20

A pályázati adatlap lezárásnak és benyújtásának határideje
- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16 óra
- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10.
A támogatás intenzítása a pályázó települések adóerőképessége alapján kerül megállapításra.
Ez Szákszend esetében
Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége
Lakosságszám 2014.01.01.

9 456
1 511

II. A támogató döntést megalapozó értékelési szempontok
A sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
a.) a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
b.) több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
c.) akadálymentesítése is megvalósul,
d.) a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
Az önkormányzat az iskolai kézilabdapálya újraaszfaltozására nyújtja be a pályázatot. Hajóka Kft (3386 Kompolt,
Sport u.7.) nyújtott be árajánlatot a pálya felújítására, 3 326 130 Ft bruttó összegben, 4 év teljeskörű garanciával.
Döntés a pályázatokról
A miniszteri döntés várható határideje: 2015. augusztus 6.
A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók tartaléklistára
kerülnek.
A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2015. október 30-ig további döntést hozhat.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31. Az e határnapig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
Kéri a képviselőket kézfeltartással szavazzanak az alábbi napirendi pontról:
……../2015.(VI.9.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastuktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására.
Az aszfaltos kézilabda pálya felújításának bekerülési költsége: 3 326 130 Ft. Az igényelhető támogatás maximális
mártéke: 2 827 210 Ft. A saját erő: 498 920 Ft, melynek fedezetét Szákszend Község Önkormányzatának 2015.
évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet biztosítja.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtásához szükséges valamennyi
intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat, megállapodás aláírásához felhatalmazza László Kálmán
polgármestert.
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 62/2015.(VI.9.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az állásháztartásért felelős miniszter által meghirdetett óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására.

Az aszfaltos kézilabda pálya felújításának bekerülési költsége: 3 326 130 Ft. Az igényelhető támogatás maximális
mértéke: 2 827 210 Ft. A saját erő: 498 920 Ft, melynek fedezetét Szákszend Község Önkormányzatának 2015.
évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet biztosítja.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtásához szükséges valamennyi
intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat, megállapodás aláírásához felhatalmazza László Kálmán
polgármestert.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2015. június 9.
2./ napirend
„Tisztiszálló” értékesítése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Polwerk Kft (2856 Szákszend, Kisberek u. 1.) ügyvezetője jelezte a képviselő-testület felé a vételi szándékát a
Tisztiszállóra vonatkozóan. Az önkormányzat elkészítetette az értékbecslést a SZÖVINK Ingatlanközvetítő Kft-vel
(2800 Tatabánya, Komáromi u. 25.). Az ingatlan eladási árát 9 000 000 Ft-ban állapította meg. Az ingatlan
összterülete 1237 m2, közművel nem rendelkezik, komfort nélküli, háromszintes. Az ingatlanhoz 7000 m2 terület
tartozik. Az ingatlan hasznos alapterülete 550 m2, melyből 200 m2 van bérbadva. Az épület építési éve: 1950.
Az épület állapota a korának megfelelő. Az önkormányzati vagyonrendelet 10.§. (1) bekezdése értelmében:
„ Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesítésre kijelölt csak három hónapnál nem régebbi,
ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés birtokában lehet.”
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az államot, mint jogosultat elővásárlási jog illeti
meg. Mivel az ingatlan eladási ára 9 millió forint, ezért a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így az értékes
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2. 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 63/2015.(VI.9.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
9/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polwerk Kft (2856 Szákszend, Kisberek u. 1.)
képviseletében eljáró Kozák György ügyvezető ingatlanvásárlási kérelmét tárgyalta.
Képviselő-testületnek szándékában áll értékesíteni Szákszend Község Önkormányzata tulajdonát képező
Szákszend külterületi 0219/15. helyrajzi számú területen lévő három szintes épületet és a hozzátartozó területet a
SZÖVINK Ingatlanközvetítő Kft (2800 Tatabánya, Komáromi u. 25.) által készített értékbecslés alapján
9 000 000 Ft értéken. Az adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a
Magyar Állam nem él elővásárlási jogával.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
- tájékoztassa a kérelmezőt a képviselő-testület döntéséről,
- kérje ki a Magyar Állam fenti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződést írja alá, amennyiben a Magyar Állam
nem él az elővásrlási jogával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által
meghozott JHÁT_JF/155/2 (2015-2115104893) és a JHÁT-JF/154/2 (2015-2115106990) határozatai ellen
benyújtott bírósági eljárás megszüntetése iránti kérelem.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata 2015. március 9-én megbízta a Dr. bacskai Edina Ügyvédi Irodát, hogy a
Miniszterelnökséget vezető Miniszter által meghozott helybenhagyó határozatok ellen keresetlevél és a
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem teljes körű képviseletében a peres eljárásban. Időközben megjelent a
1225/2015.(IV.20.) Kormányhatározat, mely szerint azok a települések, akik érintettek a játszótérépítésben és
vissza kellene fizetniük a kapott támogatást az EU csalás elleni hivatala által megállapított tények miatt, rendkívüli
működési támogatásban részesíti ezeket az önkormányzatokat a pályázati támogatás összegével, esetünkben
6 944 000 Ft. Az állam átvállalta a visszafizetési kötelezettséget az önkormányzatoktól. Erre való hivatkozással
kéri, hogy vonják vissza keresetet, mivel ez okafogyottá vált.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzanak a
3. napirendi pont elfogadásáról.
…………………/2015.(VI.9.) SZKÖKt. határozata
Szákszend község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által a 208/1101/6/17/2009. iktatószámon meghozott
közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezések alapján a Miniszterelnökséget vezető Miniszter által
meghozott JHÁT-JF/155/2 (2015-2115104893) és a JHÁT-JF/154/2 (2015-106990) határozatai ellen benyújtott
keresetet visszavonja, a bírósági eljárást megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bírósági eljárás megszüntetésére.
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 64/2015.(VI.9.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által a 208/1101/6/17/2009. és a 208/1101/6/18/2009.
iktatószámon meghozott közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezések alapján a Miniszterelnökséget
vezető Miniszter által meghozott JHÁT-JF/155/2 (2015-2115104893) és a JHÁT-JF/154/2 (2015-106990)
határozatai ellen benyújtott keresetet visszavonja, a bírósági eljárást megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bírósági eljárás megszüntetésére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17 óra 20 perckor berekesztette.

k.m.f.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

