Szákszend Község Önkormányzata
képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Ügyszám: 17-SZAK/61-3/2022
Készült: Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 23-án 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, Kiss László
Szákszendi SE elnök, Wessel Tünde védőnő
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 7 napirendi pont szerepel.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy Kiss László sportegyesületi elnök kérte, hogy az 5.
napirendi pontot a „Szákszendi Sportegyesület bérleti szerződés iránti kérelme” vegyék előre, mivel
nem tud végig maradni a képviselő-testületi ülésen. Javasolja, hogy a 3. napirendet a „Beszámoló a
község 2021. évi egészségügyi helyzetéről” cseréljék fel az 5. napirenddel, vagy a „Szákszendi
Sportegyesület bérleti szerződés iránti kérelmével”.
A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatosan további 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 23/2022. (III. 23.) 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
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Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
2./Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
3./ Szákszendi Sportegyesület bérleti szerződés iránti kérelme
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
4./Beszámoló a község 2021.évi szociális alapszolgáltatási tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
5. / Beszámoló a község 2021.évi egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
6. /Szákszend belterület 719/1 hrsz. ingatlan értékesítése kérelem
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
7. 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 Kormány Magyar Falu Program keretében az önkormányzat tulajdonába került:
• Szákszend belterület 1047/3 hrsz. ingatlan,
• Szákszend belterület 1157/1 hrsz. ingatlan, valamint
• Szákszend belterület 529/2 hrsz. ingatlan.
Elkészítésre került több ingatlan értékbecslése a jövőben történő értékesítés céljából:
• Szákszend belterület 1173 hrsz. (Ságvári Endre utca 23.) értéke 5.553.000 Ft,
• Szákszend belterület 677. hrsz. (szendi focipálya) értéke 12.217.000 Ft, valamint
• Szákszend 1483 hrsz., 1484 hrsz., 1486 hrsz., és 1487 hrsz. (száki focipálya) értéke 8.047.000
Ft.
Befejeződött a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása.
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
24/2022. (III.23.) 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.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. március 25.
Dr. File Beáta jegyző

2. NAPIRENDI PONT:
Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczki Bernadett pénzügyi ügyintéző
(Papp Attila Csaba): A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya az éves ellenőrzésük keretén belül bekérte az önkormányzat
hatályos rendeleteinek listáját. A rendeletek között van olyan, amelyeknek hatályban tartására már nincs
szükség, ezért indokolt a hatályon kívül helyezésük. Az előterjesztés részletesen felsorolja ezen
rendeletek körét.
Wessel Tünde a Szociális-kulturális és Sportbizottság megbízott elnöke 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
3/2022. (III.25.) önkormányzati rendeletét
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
3. NAPIRENDI PONT:
Szákszendi Sportegyesület bérleti szerződés iránti kérelme
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): 2022. február 16-án levelet küldtem a Szákszendi Sportegyesületnek, amelyben
kértem, hogy a február 9-i testületi ülésen megbeszélteknek megfelelően nyújtson be kérelmet a
futballpálya használatára vonatkozóan. A kérelem benyújtásra került. A bérleti szerződés tervezete az
előterjesztés melléklete, de helyben kiosztásra kerület egy újabb változat. Az Ügyrendi Bizottság már
az új tervezetről is tárgyalt.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és a helyben kiosztott szerződéstervezetet elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a
bérleti szerződést évente vizsgálják felül, évente számoljon be az egyesület a tevékenységéről.
Wessel Tünde a Szociális-kulturális és Sportbizottság megbízott elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta
a napirendi pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja, de a
helyben kiosztott szerződés tervezettel is egyetért.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy jogilag lett pontosítva a szerződés, a tartalma nem változott.
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Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy a szerződésnek a törvényességnek meg kell, hogy
feleljen.
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. (III.23.) határozata
Szákszendi Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés 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. Bérleti szerződést köt a Szákszend belterület 510/9 helyrajzi számú ingatlanon található füves
labdarúgó nagypályára és a Szákszend belterület 510/5 helyrajzi számon található öltözőre az
a helyben kiosztott szerződéstervezet szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. március 25.
Dr. File Beáta jegyző

Kiss László sportegyesületi elnök szót kért.
Papp Attila Csaba polgármester újra nyitotta a napirendi pont tárgyalását.
Kiss László sportegyesületi elnök elmondta, hogy javaslatot szeretne tenni. A szerződés tervezet 5.
pontjában szerepel a pálya locsolása, és fű pótlása. Összefoglalta, hogy az elmúlt két évben nem volt
megfelelő a vízmennyiség, nem tudták megfelelően öntözni a pályát. A fűpótlásnál a legfőbb tényező a
locsolás, ahhoz, hogy eredményes legyen. Az érből nyerik a vizet. Amennyiben az időjárási viszonyok
nem kedvezőek, akkor erre nincs lehetőség. Az egyesület nem tudja vállalni ezt a két feltételt. Simon
Józseffel és Felső Barnabással, egyesületi tagokkal történt egyeztetés során ezek az aggályok merültek
fel. Nem akarnak ebből a későbbiekben problémát.
Barota Róbert képviselő feltette a kérdést, hogy a locsolás problémájára nem tudnak valami megoldást,
akár pályázat útján? Például kútfúrás.
Kiss László sportegyesületi elnök elmondta, hogy a kútfúrást engedélyeztetni kell. Korábban fúrtak
egy kutat, elkezdték, de az akkori jegyző szólt, hogy az engedélyköteles. Van egy olyan lehetőség, hogy
felmérjék, hogy ezen a helyrajzi számon milyen víznyerési hely van. A környéken sincs víz a kútban.
Valami megoldás biztosan van, esetleg fel lehetne fogni az esővizet. Megoldást kell találni. A legjobb
megoldás a tűzcsap lenne, amely annak idején működött. Kiírhatnak még pályázatot futballpályák
felújítására. A legnagyobb probléma, hogy honnan lesz víz.
Papp Attila Csaba polgármester feltette a kérdést, hogyha lenne víz az érben, akkor az öntözőrendszer
működne?
Kiss László sportegyesületi elnök elmondta, hogy az van egy 1 méter szintkülönbség, és ezáltal, ha jön
egy esősebb időszak, akkor bemossa az érbe a földet. Akkor lehet kikaparni a medret, ha fagy van.
Willem Albersnek van egy ilyen gépe. Már sajnos alig lehet lemenni, nincs olyan fagy. Az egész medret
meg kellene csinálni. Olyan kevés víz van az érben, amely akár annak is köszönhető, hogy nincs
rendesen kiárkolva. Fel van telve iszappal. Van egy forrás. Anno letettek 10 darab kútgyűrűt. Zsákokkal
meg kellett emelni a szintet. Pár hétig nem volt probléma. Nincs eső, nincs pótlás. 10 percig ment az
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öntözőrendszer. Eldugul a szűrő, tönkremegy a szivattyú az iszap miatt. Kell egy megoldást találni. Ha
van rá, akkor a füvesítés és locsolás nem probléma. A műfüves pályának kevesebb a karbantartási
igénye. Összetett a probléma. Az említett két pontot nem tudja biztosítani az egyesület. A szerződés
tervezet, illetve a helyben kiosztott tervezettel egyebekben nincs problémájuk, kivitelezhető.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy katasztrofális a talajvizek szintje.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az, hogy nincs víz, ahhoz közrejátszik az időjárás, viszont
az is, hogy nem volt megfelelően megtervezve az öntözőrendszer. Az, hogy a jegyző asszony leállította
a kútfúrást, hogy illegális, most lett egy 100 méterrel arrébb illegális dolog. Nincs víz. Feltette a kérdést,
hogy a locsolórendszer alkalmas?
Kiss László sportegyesületi elnök elmondta, hogy megfelelő az öntözőrendszer.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy anno a tűzoltók tudtak volna hozni tömlőt.
Kiss László sportegyesületi elnök elmondta, hogy gondolt arra, hogy egy tartályt kellene szerezni.
Leásni. Felfogni a vizet. Ebből öntözni. Kell egy megoldás.
Papp Attila Csaba polgármester javasolta, hogy a helyben kiosztott szerződéstervezetet fogja
szavazásra bocsátani azzal a kiegészítéssel, hogy hogy a pálya locsolása és fűpótlása az időjárási
feltételektől függően történik. Kéri az egyesületet, hogy addig is a megoldáson gondolkodjanak.
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. (III.23.) határozata
Szákszendi Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés 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. Bérleti szerződést köt a Szákszend belterület 510/9 helyrajzi számú ingatlanon található füves
labdarúgó nagypályára és a Szákszend belterület 510/5 helyrajzi számon található öltözőre az
a helyben kiosztott szerződéstervezet szerinti tartalommal azzal a kiegészítéssel, hogy a pálya
locsolása és fűpótlása az időjárási feltételektől függően történik.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. március 25.
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
25/2022. (III.23.) határozata
Szákszendi Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés 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
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eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Bérleti szerződést köt a Szákszend belterület 510/9 helyrajzi számú ingatlanon található füves
labdarúgó nagypályára és a Szákszend belterület 510/5 helyrajzi számon található öltözőre az a
helyben kiosztott szerződéstervezet szerinti tartalommal azzal a kiegészítéssel, hogy a pálya
locsolása és fűpótlása az időjárási feltételektől függően történik.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. március 25.
Dr. File Beáta jegyző

Papp Attila Csaba polgármester megköszönte Kiss László sportegyesületi elnöknek a részvételt.
Kiss László 16.20 perckor elhagyta a termet.
4. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a község 2021.évi szociális alapszolgáltatási tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető, Takács Gyöngyi intézményvezető
(Papp Attila Csaba): Takács Gyöngyi a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ vezetője és Kovács Laura kirendeltségvezető elkészítette a település 2021. évi alapszolgáltatási
tevékenységéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámoló részletezi:
•
a Szákszendi Szociális és Alapszolgáltatási Központ szakmai tevékenységét,
•
ellátottak számát,
•
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátást.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Wessel Tünde a Szociális-kulturális és Sportbizottság megbízott 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
26/2022. (III.23.) határozata
a község 2021. évi szociális alapszolgáltatási 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 Gyöngyi a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetője és Kovács Laura kirendeltségvezető beszámolóját a 2021. évi tevékenységéről
az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
2. Megköszöni az elmúlt évben végzett eredményes munkájukat.
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Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. március 25.
Dr. File Beáta jegyző

5. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a község 2021.évi egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: dr. Tóth Csaba háziorvos, Wessel Tünde védőnő
(Papp Attila Csaba): Dr. Tóth Csaba háziorvos és Wessel Tünde körzeti védőnő elkészítette a
közegészségügy 2021. évi helyzetéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámoló részletezi:
•
a háziorvos és a körzeti védőnő szakmai tevékenységét,
•
ellátottak számát a településen,
•
leggyakrabban előforduló betegségeket.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Wessel Tünde a Szociális-kulturális és Sportbizottság megbízott 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
27/2022. (III.23.) határozata
a község 2021. évi egészségügyi helyzetéről 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 dr. Tóth Csaba háziorvos és Wessel Tünde körzeti védőnő beszámolóját a 2021. évi
tevékenységéről az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
2. Megköszöni az elmúlt évben végzett eredményes munkájukat.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. március 25.
Dr. File Beáta jegyző

6. NAPIRENDI PONT:
Szákszend belterület 719/1. helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában érkezett kérelem
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Szabó Krisztina pénzügyi ügyintéző
(Papp Attila Csaba): Kovács Tamás szákszendi lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy
a Szákszend belterület 719/1 helyrajzi számú ingatlant szeretné megvásárolni. Az ingatlan forgalmi
értéke 3.503.000 Ft. A kérelmezőt tájékoztattuk az ingatlan forgalmi értékéről. 2022. március 16. napján
érkezett a kérelme, amelyben kéri, hogy a képviselő-testület engedélyezze, hogy 2.000.000 Ft-ért
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vásárolhassa meg a telket. Az önkormányzati ingatlanokat nem lehet a becsült forgalmi értéknél
kevesebbért értékesíteni. Javaslom a kérelem elutasítását.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Wessel Tünde a Szociális-kulturális és Sportbizottság megbízott 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
28/2022. (III.23.) határozata
a Szákszend belterület 719/1. helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában érkezett 17SZAK/104-3/2022. számú kérelem elutasításáról
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 elutasítja a 17-SZAK/104/2022. ügyiratszámú szákszendi lakos 17-SZAK/104-3/2022.
iktatószámú kérelmét azon indokkal, hogy az ingatlanra az értékbecslés alapján megállapított minimális
ár lényegesen magasabb, mint a vételi szándékban megjelölt ár.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. március 25.
Dr. File Beáta jegyző

6. NAPIRENDI PONT:
Kérdés, interpelláció
Hartmann Imre alpolgármester megkérdezte, hogy az út felújítása hogyan halad? Választás előtt be
fogják fejezni?
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy a feltörés azért van, mert a kopóréteget a következő
hétfőn kezdik el felvinni. A tudomása szerint választásig kész lesz.
Hartmann Imre alpolgármester megköszönte a választ.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az óvodával kapcsolatban szeretne pár gondolatot
megosztani. Tavaly volt ez a probléma a gyermekek kezeléséve, nevelésével kapcsolatban. Elmondta,
hogy sok emberrel beszélt, és sajnos úgy tűnik ezek a problémák valósak voltak. Úgy érzi, hogy őket
félrevezették. Utólag még ki is tárgyalták. Jelzi, hogy valósak ezek a problémák. Bizony megtörtént
dolgok. Az ajtó bezárás is ezt kívánja orvosolni, hogy oda még egyszer ne menjen be senki, hogy
óvatlanul érkezik valaki és valamit meghall. Az ajtó bezárással kapcsolatban javasolja, hogy egy felső
riglivel is meg lehet oldani, hogy ne menjen ki a gyermek. Véleménye szerint ez nem egy börtön.
Elmondta, hogy sajnos minden megtörtént, amit elmondtak a szülők. Ennél komolyabb problémák is
vannak, akit nem vettek fel kisgyermeket, már azt is nagyon várják, hogy menjen. Nem jóindulattal
várják. Ebből volt itt beszélgetés. Nagyon sajnálja, hogy őt is elvitték ezzel. Akkor még lehetett volna a
jutalmukról dönteni. Az esetleges megvonásáról is. Szeretné, ha ezt a későbbiekben figyelembe vennék.
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Barota Róbert képviselő elmondta, hogy ezt vegyék figyelembe a vezető választásnál is. Szerinte nem
alkalmas egy olyan személy az óvoda vezetésére, aki nem jelenti le, hogy egy gyermek több hónapig
nem megy óvodába.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy megkereste az óvodavezető és a helyettese.
Elmondták, hogy az egyik szülő rendőrségi feljelentést fog tenni ez ügyben. Nem kereste meg az érintett
szülő. Szeretné, ha megtenné a feljelentést, mert olyan következményei lesznek, amikor kijön gyámügy,
pszichológus, és szakértői módon ki tudják ezt deríteni. Ki tudják mutatni, hogy ténylegesen mi történik.
Az óvoda bezárásról megkéri jegyző asszonyt, hogy nézzen utána, hogy milyen előírások vannak. Nem
biztos, hogy a szülők megzavarhatják a foglalkozásokat. Meg kell vizsgálni a jogi hátteret.
Barota Róbert képviselő elmondta, hogy nem volt jellemző az óvoda bezárása.
Papp Attila Csaba polgármester válaszolva erre elmondta, hogy jellemző vagy nem. Szeretné, ha
utána járnának. Sok esetben zavarhatja a nevelést. Kis gyermekekről van szó. Utána fognak nézni. Ha a
szülő komolyan gondolja, akkor tegye meg azt a feljelentést, vizsgálják ki az ügyet. Szóbeszédek
alapján, konkrét bizonyítékok hiányában nagyon nehéz hitelt adni. Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a
szél. Ugyanakkor nekik pártatlannak kell lenni egészen addig, amíg konkrét tények be nem
bizonyosodnak.
Barota Róbert képviselő elmondta, hogy említette a kirendeltségvezető asszonynak, hogy annak idején
Glázer Ferenc fiát az említett óvónő a kukába állította. Ha egy ilyen megtörtént akkor, ha az ember
ilyesmit hall, akkor mi a helyzet. Szerinte kell beszélni az összes óvónővel.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy egyetért ezzel, sajnálja, hogy akkor nem történt meg.
Barota Róbert képviselő elmondta, hogy egyesével kell velük beszélni. Nem csak az érintettekkel.
Bodányi Endre képviselő elmondta, hogy ha egymástól függetlenül ezeket hallani mindenhonnan,
akkor lehet alapja. Ha olyan szülő kezdi el neki mondani, akiről eszébe nem jutott volna megkérdezni,
hogy mi van. Már a gyereke arról panaszkodik, hogy van már pálca is, amivel esetlegesen meg tudják
verni, illetve fenyegetni. Nem akar óvodába menni. Annyi ráutaló jel van, pletyka, nem pletyka, hogy
már foglalkozni kell vele mélyebben. Szerinte valamennyi alapja kell, hogy legyen. Úgy tudja, hogy
valamelyik csoportban kifejezetten szeretnek, valamelyik óvónő jelenlétében meg nem szeretnek. Lehet
valami ebben. Nem gondolja, hogy a gyermekek beszélnének össze.
Wessel Tünde megbízott elnök reagálva erre elmondta, hogy lehet, hogy van alapja, de azt is meg kell
nézni, hogy a gyerekekkel is egyre több probléma van és a szülőkkel is. A szülők nem tudják nevelni a
gyermekeket. Az a gyerek nem tudja, hogy hogyan viselkedjen, hogyan viselkedhet egy óvodában egy
felnőttel szemben, az óvónővel szemben és a társával szemben. Nem gondolja, hogy bármelyik óvónő
is meg merné azt tenni, hogy rácsap a gyermekre, mikor tudja, hogy ilyet nem lehet.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy ezt ők se hitték eddig. Itt voltak. Egymást hazudtolták
meg.
Wessel Tünde megbízott elnök elmondta, hogy pszichológus ezt ki tudja deríteni. Arra inti a testületet,
hogy ne ítélkezzen. Nem biztos, hogy így van, a szakember kideríti.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy nem ítélkeztek. Nem tettek semmit, mert nem ítélkeztek.
Jegyző Asszony is jelen volt, látta, hogy egymást hazudtolják meg a szülők. Nem is tettek semmit. Úgy
várni egy gyermekeket, akit azért várnak, mert nem vettek fel. Felháborodtak ezen. Fel kellett volna
venni. Azt tudja, hogy a szülőkkel és gyermekekkel óriási probléma van. Aki gyermeknevelőnek megy,
az küzdjön meg a problémával.
Papp Attila Csaba polgármester feltette a kérdést, hogy azt, hogy érti, hogy várják a gyermeket.
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Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy negatív értelemben. Elmondta, hogy hibát követett el
akkor, de nem volt mire alapozni egy döntést. Itt veszekedtek előttük.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy jegyző asszonnyal megvizsgálják, hogy mit tud tenni
a fenntartó.
Dr. File Beáta jegyző elmondta, hogy szakmai ellenőrzést kell indítani. A fenntartó jogosult.
Bodányi Endre képviselő elmondta, hogy javasolja előzetes értesítés nélkül meghallgatni az óvónőket,
akik most megfélemlítve érzik magukat.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy úgy gondolja, hogy adott esetben két ember hat
embert meg tud félemlíteni, ott nagy gondok vannak. Képviselőként ott volt, amikor az akkori vezető
óvónővel szemben fellázadtak. Amikor lehetőség volt a dolgozóknak elmondani a véleményüket,
mindenki megvédte.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy a fórumot el kell vetni, az nem fog működni.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy megpróbálják, de vannak fenntartásai, ha nem állnak
ki magukért az emberek.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy szerinte hiba volt, hogy akkor nem kérdezték ki őket. Nem
beszéltek mással. Állítólag még várták is, hogy megkeressék őket.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy minden testületi ülés nyílt, bárki részt vehet. Nem
élnek ezzel a lehetőséggel. Érti a problémát, foglalkoznak vele.
Bodányi Endre képviselő elmondta, hogy a rendőrségi feljelentésnek lesz következménye, vagy 2 nap
alatt lezárják…
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy a gyermekbántalmazás komoly ügy, rendesen ki
fogják vizsgálni. Ha tiszták, akkor nincs mitől félniük. Ha tiszta valaki és ilyet mondanak, feljelenti
becsületsértésért. A szakmai jó hírét valótlanul támadják, akkor feljelenti.
Bodányi Endre képviselő elmondta, hogy biztosan értesítik majd az önkormányzatot. Nagyon nehéz
ügy.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy szerinte meg volt telve a terem, délután három órakor
az ünnepi műsoron. Meg volt elégedve a műsorral. Véleménye szerint jól sikerült a műsor.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy a földutakkal kapcsolatban lenne egy gondolata. Nem ért
egyet a megjelent cikkel. Nem ebben egyeztek bele, nem született döntés, hogy április 10. határidővel
rendbe kell tenni őket.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy végig mentek a dűlőutak egyikén, 5 sor kukorica bent
volt az útban. Nem is egy helyen. A legrosszabb részen mentek végig. Tegyék helyre. Évek óta így
csinálják.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy még egy határozat sincs, ami alapján megbírságolhatnák
őket. Abban maradtak, hogy lesz egy fórum. Nem abban maradtak, hogy néhány helyen méretik ki. Más
személy mást akarnak megnézetni. Máshol is van probléma. Beszélni kell róla.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy mit gondolnak majd, hogy nem kell helyre állítani?
Tönkretették a dűlőutat. Az ő kötelességük a község tulajdonát megvédeni.
Klestenitz Miklós képviselő ezzel egyetért. Akkor viszont mindent meg kell nézni. Nem lehet
megbírságolni, ha nem csinál vele semmit. Mi alapján, nincsen egy határozat sem. Nagyon kényes ügy.
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Elmondta, hogy van olyan út, amely nincs meghagyva. Mindenhol van probléma. A cikk alapján, ki
fogja eldönteni, megnézni? Odamegy ő? Az összes utat kiméretik? Ha igen, akkor sokba fog kerülni.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy ha nem kezdik el, akkor nem fog vele törődni senki.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy ha csak az egyiket csinálják meg, oda jön a másik, akinek
a másikkal van baja. Szükség lesz egy fórumra. El kell kezdeni és minden utat meg kell csinálni. Nem
az elvekkel van baja. Rendesen el kell kezdeni.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy el kell indulni valahol. A helyreállítási díjat és a
kimérési díjat is meg kell fizetniük.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy sok helyen kint van a karó, de nem mindenhol, azokat
viszont biztos, hogy ki kell méretni.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy ezt le kell írni, hogy kik érintettek. Össze kell hívni
egy fórumot. Ott le lenne tisztázva. Az, hogy 30 év alatt el lett rontva, két hét alatt nem lesz helyrehozva.
Az április 10. határidő, ez arra jó, hogy valami elkezdődik, de erről nem volt határozat. A kérdés, hogy
ez mibe fog kerülni. Javaslata egy fórum összehívása. A március 15-i ünnepséggel kapcsolatban egy
gondolata volt. Két helyen koszorúznak, a hősök emlékművénél Szenden és Szákon is. Jövőre szeretne
egy emlékművet készíttetni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, így Papp Attila Csaba polgármester megköszönte a
jelenlévőknek a figyelmét, a képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 55 perckor bezárta.
k.m.f.

Dr. File Beáta

Papp Attila Csaba
polgármester

jegyző
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