Szákszend Község Önkormányzata
képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Ügyszám: 17-SZAK/61-2/2022
Készült: Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 9-én megtartott
munkaterv szerinti nyílt üléséről
Jelen vannak: Papp Attila Csaba polgármester, Hartmann Imre alpolgármester, Bodányi Endre
képviselő, Barota Róbert képviselő, Kempf István képviselő, Klestenitz Miklós képviselő, Kovács Laura
kirendeltségvezető, Dr. File Beáta jegyző
Igazoltan távol: Meghívottak: Havasiné Orbán Ildikó bizottsági tag, Takács Gyöngyi intézményvezető, Takács Tímea
művelődésszervező, Palotainé Papp Éva igazgató, Horváthné Stier Katalin igazgató-helyettes, Kiss
László Szákszendi SE elnök
Papp Attila Csaba polgármester köszöntötte képviselőtársait és a jelenlévőket.
Az ülést 16 óra 00 perckor megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert
a 6 fő települési képviselőből 6 fő jelen volt.
Jelezte, megkezdik munkaülésüket. Elmondta, hogy a meghívóban 13 napirendi pont szerepel.
A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatosan kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem volt.
Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok tartalmának, tárgyalási
sorrendjének elfogadásáról.
A Képviselő-testület a napirendet nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő-részvételével, 6 igen
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2022. (II. 9.) határozata a
napirendről
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza: 2022. február 9-i, munkaterv szerinti nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja:
1./Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
2./Szákszend Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
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3./ Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
megállapítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
4. Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
5. A 2022.évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
6. Javaslat a polgármester 2022.évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
7. Javaslat a bölcsődei beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi
körzetének meghatározásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
8. Javaslat az óvodai beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi
körzetének meghatározásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
9. A Szákszendi Közösségi Tér 2022.évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
10. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi közművelődési tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
11.A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szakmai
dokumentumainak elfogadása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
12. Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dr. File Beáta HVI vezető, jegyző
13. Kérdés, interpelláció
Felelős: Papp Attila Csaba polgármester
1. NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba):
• A Szociális-kulturális és Sportbizottság elbírálta a szociális tűzifa kérelmeket. 49 háztartásba
került kiszállításra a 62 erdei köbméter tűzifa.
• Megérkezett 300 db szelektív lakossági hulladékgyűjtő. Tervek szerint február 7. napjával
kezdjük el kiosztani a lakosság részére.
• A „Felelős állattartás” pályázat keretén belül visszajöttek a tavaly leadott igények megerősítése,
illetve módosítása. Februárban az időpont egyeztetésére, míg márciusban a beavatkozásokra fog
sor kerülni. Áprilisban újra meghirdetésre kerülnek a ki nem használt kapacitások, az új igények
beérkezésük sorrendjében lesznek teljesítve.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
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Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
12/2022. (II.9.) határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

2. NAPIRENDI PONT:
Szákszend Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczki Bernadett pénzügyi ügyintéző
(Papp Attila Csaba): Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az IV. negyedévi
gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet
felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok. A részletes
adatokat az előterjesztés tartalmazza.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelettervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés rendelettervezetét nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletét
Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.)
önkormányzati rendelete módosításáról az
előterjesztés szerinti tartalommal
3. NAPIRENDI PONT:
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczki Bernadett pénzügyi ügyintéző
(Papp Attila Csaba): Az államháztartásról szóló törvény szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb
a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
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követő három évre várható összegét. Önkormányzatunk várható saját bevételei és adósságot keletkeztető
ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
13/2022. (II.9.) határozata
Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Ezer Ft
Megnevezés

Helyi adóból származó bevétel

2022.

2023.

2024.

2025.

19.900

35.000

35.000

35.000

7.884

7.900

8.100

8.100

Immateriális javak, ingatlanok és
egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

Részesedések értékesítése és
részesedések megszűnéséhez kapcs.
bevételek

0

0

0

0

Privatizációból származó bevételek

0

0

0

0

Garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések

0

0

0

0

27.784

42.900

43.100

43.100

Tulajdonosi bevételek

Saját bevételek összesen.
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Saját bevételek 50%-a

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

13.892

21.450

21.550

21.550

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

4. NAPIRENDI PONT:
Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczki Bernadett pénzügyi ügyintéző
(Papp Attila Csaba): Az államháztartásról szóló törvény szerint a polgármesternek a költségvetési
törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz 2022. február 15-ig kell benyújtania az önkormányzati
költségvetés tervezetet a Képviselő-testületnek. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezete
elkészítésre került, amely az előterjesztés melléklete.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelettervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés rendelettervezetét nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletét
Szákszend Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről
az
előterjesztés szerinti tartalommal

5. NAPIRENDI PONT:
A 2022.évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): A közbeszerzésekről szóló törvény értelmében az ajánlatkérők legkésőbb március
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
Jelenleg az önkormányzat nem tervez olyan beszerzést, melyet a 2022. évi közbeszerzési tervben
szerepeltetnie kellene, de ez az esetleges jövőbeni új pályázati lehetőségek függvényében módosulhat.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
14/2022. (II.9.) határozata
a 2022.évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Szákszend Község Önkormányzata
2022. évi nemleges közbeszerzési tervét.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

6. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a polgármester 2022.évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szerint a főállású polgármester
éves szabadságolási ütemtervét a képviselő-testületnek kell jóváhagynia tárgyév február 28. napjáig. A
főállású polgármesternek évi huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadság
biztosított. A polgármesternek a 2021.évről áthozott 10 nap szabadsága maradt, ebből január 31. napjáig
kivett 1 napot.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
15/2022. (II.9.) határozata
a polgármester 2021.évi szabadságának ütemezéséről
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva a polgármester részére 2022. évben 49 nap szabadságot állapít meg. A szabadságolási ütemtervet
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

7. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a bölcsődei beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének
meghatározásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető, Takács Gyöngyi intézményvezető
(Papp Attila Csaba): A mini bölcsődébe jelentkezés módjáról és időpontjáról a fenntartó jogosult
dönteni. Takács Gyöngyi intézményvezető javaslata, hogy a beiratkozás 2022. április 26. és április 27.
napján 8-16 óra között legyen. Az intézmény felvételi körzete a község közigazgatási területe.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
16/2022. (II.9.) határozata
a bölcsődei beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének
meghatározásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsődébe
történő beiratkozás időpontja 2022. április 26.-2022. április 27. 8-16 óra.
2. A bölcsőde felvételi körzete Szákszend község teljes közigazgatási területe.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

8. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az óvodai beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének
meghatározásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető, Zách Gizella óvodavezető
(Papp Attila Csaba): A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a fenntartó dönt az óvodába
jelentkezés módjáról az óvodai általános felvétel időpontjáról. A 2022/2023-as nevelési évben a
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában 2022. április 26-án és április 27-én 8-16 óráig
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javasoljuk mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik
életévüket. Az óvoda felvételi körzete Szákszend község teljes közigazgatási területe.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kérdés merült fel,
hogy miért nem lehetséges év közbeni beiratkozás?
Zách Gizella óvodavezető elmondta, hogy abban az esetben van év közbeni felvétel, ha a szülő
dolgozni megy. A jogszabály szerint, amíg a harmadik életévét nem tölti be, nem köteles az óvoda
felvenni a gyermeket.
Barota Róbert képviselő feltette a kérdést, hogy ha a harmadik életévét betölti, akkor igen?
Zách Gizella óvodavezető elmondta, hogy igen. Megkap egy listát, hogy kiket köteles felvenni.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
17/2022. (II.9.) határozata
az óvodai beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének
meghatározásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodába történő beiratkozás időpontja 2022. április 26.2022. április 27. 8-16 óra.
2. Az óvoda felvételi körzete Szákszend község teljes közigazgatási területe.
3. Az óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény az előterjesztés melléklete.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

9. NAPIRENDI PONT:
A Szákszend Közösségi Tér 2022.évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető, Takács Tímea művelődésszervező
(Papp Attila Csaba): Szákszendi Község Önkormányzata a közművelődési feladatait közösségi színtér
működtetésével látja el. A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás
megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a szolgáltatási
tervet, amelyet Takács Tímea művelődésszervező készített el.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
18/2022. (II.9.) határozata
a közösségi tér 2022.évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva elfogadja a Szákszendi Közösségi Tér 2022.évi szolgáltatási tervét az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő:
a határozat kihirdetésére:
2022. február 11.
Felelős:
a határozat kihirdetéséért:
Dr. File Beáta jegyző
10. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi közművelődési tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Takács Tímea művelődésszervező
(Papp Attila Csaba): Takács Tímea könyvtáros-művelődésszervező elkészítette az önkormányzat
2021.évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
19/2022. (II.9.) határozata
az önkormányzat 2021.évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.Elfogadja Takács Tímea művelődésszervező beszámolóját az önkormányzat 2021. évi közművelődési
tevékenységéről az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Megköszöni az elmúlt évben végzett eredményes munkát.

9

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

11. NAPIRENDI PONT:
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szakmai dokumentumainak
elfogadása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Takács Gyöngyi intézményvezető
(Papp Attila Csaba): Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete 2021. szeptember 22-én
fogadta el a szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendeletet. A helyi rendelt változása miatt módosítani kell a Szákszendi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szakmai programját, SZMSZ-t, valamint a Mini Bölcsőde
szakmai programját. A módosított dokumentumok az előterjesztés mellékletei. A bölcsődei dajka
munkakörben dolgozó munkatárs elvégezte a bölcsődei dajka tanfolyamot. Javaslat, hogy 2 fő
kisgyermeknevelőt és 1 fő dajkát foglalkoztasson az intézmény. A létszámváltozás is bekerült a szakmai
dokumentumokba.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
20/2022. (II.9.) határozata
a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.Elfogadja a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. Elfogadja a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
3. Elfogadja a Szákszendi Mini Bölcsőde Szakmai Programját az előterjesztés 3. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

12. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására
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Előterjesztő: Dr. File Beáta jegyző
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): Megkérem Dr. File Beáta jegyző asszonyt, hogy vezesse fel a napirendet.
(Dr. File Beáta jegyző): A Köztársasági Elnök 2022. április 3-ra írta ki az országgyűlési választást és az
országos népszavazást. Szákszend község egy szavazókörrel rendelkező település. Az egy szavazókörrel
rendelkező településen a helyi választási bizottságnak öt tagja van, és legalább 2 póttagja.
A Helyi Választási Bizottság választott tagjai:
1. Veszpréminé Varga Ildikó
2. Havasiné Orbán Ildikó
3. Kolos Péter Tiborné Baranya Szilvia
4. Pánczélné Szabó Ildikó
5. Fodorné Pintér Veronika
Póttagjai:
1. Wessel Tünde
2. Cserpán Zsolt Ferencné
Kolos Péter Tiborné Baranya Szilvia 2022. február 1. napjával lemondott helyi választási bizottsági
tagságáról. Szákszend Község Helyi Választási Bizottsága február 3. napján tudomásul vette a döntését.
A választási eljárásról szóló törvény alapján a helyébe Wessel Tünde póttag lép.
A választási eljárásról szóló törvény szerint a helyi választási bizottságnak legalább két póttaggal kell
rendelkeznie. Emiatt szükséges új póttag választása. A koronavírus okozta járványhelyzet miatt
javaslom két új póttag megválasztását.
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként javaslatom a következő a bizottsági póttagokra:
Klestenitzné Beke Ildikó (2856 Szákszend, Fő utca 39.)
Takács Gyöngyi (2856 Szákszend, Győri utca 105/B.)
A javasolt személyek a jelölést elfogadták, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot megtették.
Papp Attila Csaba polgármester megköszönte.
Klestenitz Miklós képviselő jelezte, hogy Klestenitzné Beke Ildikó a felesége.
Dr. File Beáta jegyző asszony javaslata, hogy egyenként szavazzanak róla. Név szerint.
Papp Attila Csaba polgármester elfogadta a javaslatot.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy a felesége ügyében nem szavaz.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak a következő határozati javaslat elfogadásáról:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
…/2022. (II.9.) határozata
Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjainak megválasztásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a
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Szákszend Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjává Klestenitzné Beke Ildikót (2856 Szákszend,
Fő utca 39.) választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 5 fő települési képviselő
részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
21/2022. (II.9.) határozata
Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjainak megválasztásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva a Szákszend Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjává Klestenitzné Beke Ildikót (2856
Szákszend, Fő utca 39.) választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy szavazzanak a következő határozati javaslat
elfogadásáról:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
…/2022. (II.9.) határozata
Helyi Választási Bizottság 3. számú póttagjainak megválasztásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a
Szákszend Helyi Választási Bizottság 3. számú póttagjává Takács Gyöngyit (2856 Szákszend, Győri utca
105/B.) választja meg.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
22/2022. (II.9.) határozata
Helyi Választási Bizottság 3. számú póttagjainak megválasztásáról
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva a Szákszend Helyi Választási Bizottság 3. számú póttagjává Takács Gyöngyit (2856 Szákszend,
Győri utca 105/B.) választja meg.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. február 11.
Dr. File Beáta jegyző

12. NAPIRENDI PONT:
Kérdés, interpelláció
Papp Attila Csaba polgármester köszönti Kiss Lászlót, a Szákszendi Sportegyesület elnökét.
Elmondta, hogy lennének kérdései a képviselő-testületnek feléje. Elmondta, hogy azért hívták meg,
mivel 2019. júliusától nincsen érvényes szerződés a sportegyesülettel a pálya használatára. Szeretne
javaslatot az elnök részéről, hogy milyen feltételekkel szeretnék ezt. Lennének egyéb kérdések is.
Kíváncsi az egyesület terveire.
Kiss László elmondta, hogy igen lejárt a szerződés 2019 júliusában, nem lett meghosszabbítva. Kiemeli,
hogy a pályakarbantartás az egyesület részéről megtörtént. Az első szerződés 2015-ben arról szólt, hogy
igyekeznek az állagot megóvni. Azóta különböző támogatásoknak köszönhetően többek között kerítés
épült. A sportpályát folyamatosan fejleszti az egyesület a TAO támogatások keretein belül. Utánpótlás
csapatai vannak az egyesületnek. Felnőtt csapata is van. Ha lehetőség van rá, akkor a továbbiakban is
szeretnék a pályát használni. Elmondta, hogy támogatóik nincsenek. TAO támogatásokat kapnak.
Ezeket a támogatásokat célhoz kötötten költhetik el. A szerződésben foglaltak szerint használhatják fel.
Mindenről el kell számolni.
Klestenitz Miklós képviselő kérdést tett fel az egyesület támogatási elszámolásairól. 2019-ben
14.920.500 Ft, 2020-ban 15.900.000 Ft, 2021-ben 11.200.000 Ft támogatást kapott az egyesület.
Nincsen bérleti szerződés, furcsálja az elszámolásban, hogy a sportpálya bérletére 60 óra/ hónap és 8
hónap időtartamra 7500 Ft/óra díj van elszámolva.
Kiss László egyetért.
Klestenitz Miklós képviselő feltette a kérdést, hogy ez mi alapján történik?
Kiss László elmondta, hogy a TAO-val való szerződésünk alapján van.
Klestenitz Miklós képviselő megkérdezte, hogy ez milyen szerződés alapján, ha nincs az
önkormányzattal szerződés?
Kiss László elmondta, hogy nem tudja. Ha ezt elfogadták, még hiánypótlásban nem küldték vissza. A
TAO feltöltési oldalon fel kell tölteni, hogy hány csapattal foglalkoznak, hány gyerekkel, heti hány órát
foglalkozik velük. Ennek a költségeit viszi fel. Az önkormányzatnak mindig ki volt fizetve. Volt egy
szóbeli megállapodás a polgármester úrral, még a régi testülettel, hogy ennek fejében az egyesületet
vissza fogja támogatni az önkormányzat, amivel ők ezt megfizették. Ez a 2019-es évben nem történt
meg, van testületi döntés arról, hogy az egyesület támogatása újra lesz tárgyalva, ha lesz rá keret. Tavaly
beszélt polgármester úrra, aki azt mondta, hogy támogatásra sajnos nincsen keret.
Papp Attila Csaba polgármester feltette a kérdést, hogy a Puskás Stadionból elhozott vasszékekkel
mi a terv? Minden évben küld egy választ, hogy nem kerültek beépítésre ezek a székek. Az állagmegóvás
céljából elhelyezték őket egy fedett helyen. Arra van valami terv, hogy beépítésre kerülnek?
Kiss László erre nem tudott választ adni.
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Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy még egy kérdése van. Az önkormányzatot
megkereste a NAV Bűnügyi Főigazgatósága, hogy a sportpályán milyen beruházások történtek a 2018as évben. Választ adott nekik, hogy az önkormányzat részéről ilyen nem történt. Mint az egyesület
elnöke, tud-e valamit erről?
Kiss László elmondta, hogy azt tudja, hogy amikor 2014-ben megalakult a Szákszendi SE, volt egy
rossz döntés. A Szendi SE-t felszámolás alatt tartják. Az adószám maradt. A Törvényszéken történt egy
hiba, ugyanaz az adószám.
Papp Attila Csaba polgármester feltette a kérdést, hogy a Szendi SE még nincs megszüntetve?
Kiss László elmondta, hogy az egyesület felszámolás alatt áll.
Papp Attila Csaba polgármester megköszönte a választ.
Dr. File Beáta jegyző elmondta az, hogy 2019 júliusa nincsen használati megállapodás az
önkormányzat és a sportegyesület között az gond. Azon az ingatlanon használat közben bármiféle
probléma előfordulhat, a felelősségi kérdés felvetődik. Az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat, ezért
a felelősség valószínűleg őt fogja terhelni. Mindenképpen rendezni kell. Azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy az egyesület nyújtson be egy kérelmet az adott ingatlanra vonatkozóan. A tevékenységi
körről írjanak pár mondatot. Az eredményekről is be lehet számolni. Milyen bevéli forrásuk van.
Kezdeményezni kell ezt a használati megállapodás megkötését. Nyilatkozni kell, hogy tudnak vagy nem
tudnak bérleti díjat fizetni. Ha nem tudnak fizetni, akkor mit vállalnak cserébe, például a terület rendbe
tételét. Elindul egy folyamat az egyesület és az önkormányzat között, amelynek eredménye lehet egy
megállapodás. A következő márciusi testületi ülésen döntés is születhet. Minél hamarabb csinálják meg.
Kiss László a képviselő úr hozzászólására reagált, hogy 2020-tól nem volt bérleti díj a sportpályára,
ezért támogatás sem volt a sportpályára. Ezért nem is volt kitétel, hogy kell.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy ő az elszámolásból vette az adatot. Nem ő találta ki. 2019,
2020, 2021. Egy támogatói okiratot töltött le a település honlapjáról.
Kiss László elmondta, hogy nincsen benne, hogy az önkormányzatnak kellene fizetnünk egy összeget.
Ilyen nincsen benne, akkor kellett volna szerződés. Ezt nem hagyták volna jóvá.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy akkor ez csak egy tervezet?
Kiss László elmondta, hogy nincsen saját honlapjuk, ezt az önkormányzat honlapjára kell feltölteniük.
Valóban van egy tervezet, illetve egy elfogadott. Nem írták bele a 2020, 2021-es pályázatba a bérleti
díjat. Ilyen összegről nem volt szó. 2019. június 30-án járt le az utolsó TAO-s szerződésünk, amelyet az
önkormányzattal kötöttek. 810.000 Ft-os bérleti díjról volt szó, amelyet kifizettek az önkormányzat
részére. Ezt a pénzt befizették.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az emberek azt látják és azt kérdezik, hogy hogy mehet
az, hogy nincs befejezve az épület, elromlott az öntözőrendszer. Túlárazva csináltatnak mindent.
Kiss László elmondta, hogy a túlárazást nem ők döntik el. Van egy benchmark, amelyet elvár a
Labdarúgó Szövetség.
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Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy elvesztek pénzek, befejezetlen dolgok vannak. Nem
működik az öntöző. Ezekre kellene valami magyarázat Ezek a pénzek szerinte még sem lettek jól
elhelyezve.
Kiss László elmondta, hogy az érből lett felhozva a víz az öntözőrendszerhez, amelyben nincs víz.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az egyesület azt szerette volna, ha komolyabban van
elkészítve, kútforrással. Azt mondta erre, hogy ott a víz. Nem akar konfliktust, de az sem lehet, hogy
végig néz a testület mindent.
Kiss László elmondta, hogy ki vannak írva a pályázatok, amelyektől nem térhetnek el.
Papp Attila Csaba polgármester megköszöni az egyesület elnökét a válaszokat. Javasolja, hogy ezeket
a kérdéseket a következő testületi ülésen megbeszélik. A bizottságok áttárgyalják. Az önkormányzat
feddhetetlensége nagyon fontos. Az egyesület nem adott be kérelmet a pályabérletre. Még is a TAO
utalt nekik pénzt.
Kiss László elmondta, hogy nem utalt.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy abban a dokumentumban mégis az van.
Klestenitz Miklós képviselő felolvasta, hogy a 2021/2022-es évadban használt ingatlanokat kérik
feltüntetni. Jelenleg használt ingatlanok, szákszendi pálya, típusa nagy futballpálya, cím: 2856
Szákszend, Száki utca 91, 510/9 hrsz. Használat jogcíme: bérelt. Igénybevétel: óra/hónap: 60. Bérleti
díj 7500 Ft/óra. Igénybe vett hónapok száma 8. Feltette a kérdést, hogy ezt hogyan lehet máshogy érteni?
Kiss László megkérdezte, hogy mikori a dátum? Ez a tavalyi pályázat.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy tavaly sem volt bérleti szerződés.
Kiss László elmondta, hogy nem történt utalás az önkormányzat részére.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy nem erre gondolnak. Ami nem világos, hogy a
sportegyesület vett fel olyan támogatási összeget, amelyet ők pályabérletre kaptak. Nincsen érvényes
pályabérlet. Nem a pénzt várja az önkormányzat. Azt nem értik, hogy az a pénz milyen jogcímen lett
kiutalva. Hogy lehetett ezt az összeget kiutalni, úgy, hogy nincs érvényes szerződés? Azért fontos, hogy
az önkormányzatot ne érhesse olyan támadás, hogy hűtlenül gazdálkodik.
Kiss László elmondta, hogy ez neki is nagyon fontos. Ilyen nem történt.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy ezért kéri, hogy a szociális bizottság járja körül a
témát. Nézzenek utána. Az önkormányzat érdeke is ez. Megköszöni a részvételt. Pár gondolatot szeretne
mondani a Szendi érről. Willem Albers felhívta a figyelmet, hogy nem folyik el a víz. Ma kint voltak a
vízügyi hatóságtól, és elmondták, hogy ezért van, mert valamikor volt együttműködés a gazdák között.
Egy közös alapból finanszírozták. Most már egy Kft. végzi ezt el pénzért. Az a kérdés, hogy ez kinek
lesz a feladata? A víz szabad elfolyását biztosítani kell. A legnagyobb probléma, hogy a szennyvízmű
átengedi.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy a szennyvízmű miatt történt ez az érrel. Szerinte az
önkormányzat feladata lesz.
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Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy ezt a témát kell körül járni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, így Papp Attila Csaba polgármester megköszönte a
jelenlévőknek a figyelmét, a képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 52 perckor bezárta.
k.m.f.

Dr. File Beáta

Papp Attila Csaba
polgármester

jegyző
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