Szákszend Község Önkormányzata
képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Ügyszám: 17-SZAK/61-5/2022
Készült: Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 18-án megtartott
munkaterv szerinti nyílt üléséről
Jelen vannak: Papp Attila Csaba polgármester, Hartmann Imre alpolgármester, Barota Róbert
képviselő, Kempf István képviselő, Klestenitz Miklós képviselő, Dr. File Beáta jegyző, Kovács Laura
kirendeltségvezető
Igazoltan távol: Bodányi Endre képviselő
Meghívottak: Havasiné Orbán Ildikó bizottsági tag, Takács Gyöngyi intézményvezető, Zách Gizella
óvodavezető, Wessel Tünde bizottság megbízott elnöke, Takács Tímea művelődésszervező, Dobroczki
Bernadett pénzügyi ügyintéző, Bakiné Takács Irén, Szünstein Zoltán
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 5 fő jelen volt.
Jelezte, megkezdik munkaülésüket. Elmondta, hogy a meghívóban 6 napirendi pont szerepel. A
napirendi pontok vonatkozásában az alábbi módosító javaslatot tette: „Szákszendi Karitász Csoport
kérelme” tárgyú sürgősségi indítvány 6. napirendi pontban való felvételét. A sürgősségi indítvány
napirendre való felvételének indoka, hogy a tábor június 20.napján kezdődik, a következő munkaterv
szerinti ülés időpontja június 15.
A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatosan kérdés, hozzászólás,
módosító javaslat nem volt.
Papp Attila Csaba polgármester először szavazást kért a meghívóban nem szereplő sürgősségi
indítvány napirendi pontok közé történő felvételéről.
A képviselő-testület a sürgősségi indítvány napirendre vételét nyílt szavazással, 5 fő települési
képviselő részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
37/2022. (V.18.) határozata
sürgősségi indítvány napirendre vételéről
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: a 2022. május 18-i ülésén 6. napirendi pontban tárgyalja a
„Szákszendi Karitász Csoport kérelme” tárgyú sürgősségi indítványt.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. május 20.
Dr. File Beáta jegyző
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A tárgyalandó napirendi pontokkal és a tárgyalás sorrendjével kapcsolatosan további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem volt.
Papp Attila Csaba polgármester kérte, szavazzanak a módosított napirendi pontok tartalmának,
tárgyalási sorrendjének elfogadásáról.
A képviselő-testület a napirendet nyílt szavazással, 5 fő települési képviselő részvételével, 5 igen
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
38/2022. (V.18.) határozata
a napirendről
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: 2022. május 20-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 2022.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
3./Szákszend Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló beszámoló és 2021.évi
zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
4./Döntés települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
5./Javaslat a közétkeztetési szerződések módosításáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
6./ Szákszendi Karitász Csoport kérelme
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
•
•
•

Megjelent a Szákszendi Hírmondó XXV. évfolyam 2.száma.
Május 12. napján megérkezett az elektromos kisteherautó.
Kiküldésre kerültek a meghívók a gazdafórumra 60 gazdának. A fórumról a lakosság is
tájékoztatva lett.
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•
•
•
•
•
•
•

Megrendezésre került a Szákszendi Forgatag május 8. napján, sajnos az időjárás nem kedvezett
a rendezvénynek.
A június 4. napján megrendezésre kerülő Falunap programja elkészült.
A Faluházig elkészült út műszaki átadása megtörtént. A hibák javítása folyamatban van.
A Szákszend külterület 0260 helyrajzi számú ingatlanon illegálisan elhelyezett veszélyes
hulladék beszállításra került Oroszlány Város Önkormányzata által működtetett ebrendészeti
telepre.
Április 29-én a komáromi Csillagerődben a rendőrség napja alkalmából jutalmat adtam át Fehér
István r. törzszászlósnak, a település körzeti megbízottjának.
A bölcsődék napján felköszöntöttem a Szákszendi Mini Bölcsőde dolgozóit.
Április 23. napján 27 önkéntes gyűjtötte település szerte a szemetet. A település területén sajnos
rengeteg az illegálisan lerakott hulladék. Valkóné Papp Éva szervezésében részt vehetett a
lakosság a Te Szedd Akcióban május 2-8. közötti időszakban. Rengeteg hulladékot gyűjtöttek
össze az akció során. Kitakarításra került a Gulyás-kanyar, illetve a volt orosz laktanya őrbódéja
is. Az őrbódé eddig szemétlerakatként működött. Reméli, hogy nem telik meg újra, tervben van
annak a lezárása, bontása.

Bakiné Takács Irén feltette a kérdést, hogy a külterületen voltak a szemetes dolgok?
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy igen ott volt a szemét.
Bakiné Takács Irén feltette a kérdést, hogy ki rakta oda?
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy nem tudja, de már hosszú ideje ott volt a szemét.
Egymásra halmozták.
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, 5 fő települési képviselő
részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
39/2022. (V.18.) 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. május 20.
Dr. File Beáta jegyző

2. NAPIRENDI PONT:
Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczki Bernadett pénzügyi ügyintéző
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(Papp Attila Csaba): Szákszend Község Önkormányzata és intézményeinek az I. negyedévi gazdálkodás
teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2022.évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és
átrendezésre kerültek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok, többek között a
megnövekedett közüzemi díjak miatt, illetve az étkeztetési feladatok többlett kiadásainak fedezetére
kapott állami támogatása miatt.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Wessel Tünde a Szociális-kulturális és Sportbizottság megbízott 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, 5 fő települési képviselő
részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2022. (V.20.) önkormányzati rendeletét
Szákszend Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.11.)
önkormányzati rendelete módosításáról
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
3. NAPIRENDI PONT:
Szákszend Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló beszámoló és 2021.évi
zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Dobroczki Bernadett pénzügyi ügyintéző
(Papp Attila Csaba): A költségvetési beszámoló részét képezi az önkormányzati intézmények
beszámolói is. Az önkormányzat 2021. évben a kötelező és önként vállalt feladatait jó színvonalon tudta
ellátni. Az önkormányzat költségvetésének bevételi kiadási egyensúlya, működése, az intézmények
működőképességének megőrzése és a folyamatban lévő beruházások befejezése biztosított volt.
Likviditási probléma az év folyamán nem volt. Az adóbevételek és működési bevételek a tervezetthez
képest alakultak.
Amit a beszámolóból szeretnék kiemelni, az a 2021. évben az önkormányzat által elnyert pályázatok:
• A Magyar Falu Program keretében a Felelős Állattartás elősegítése pályázaton az önkormányzat
1.499.968 Ft támogatást nyert kutyák és macskák ivartalanítására, transzporderrel történő
megjelölésre, valamint veszettség elleni védőoltás beadására. A pályázat végrehajtásra került.
• Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton az önkormányzat 1.181.100 Ft
támogatást nyert 62 köbméter tűzifa vásárlásához. A településen 49 háztartás részesült a
támogatásban.
• A Magyar Falu Program keretében a Kommunális eszköz beszerzése pályázaton 10.290.810 Ft
támogatást nyert az önkormányzat egy elektromos kisteherautóra, amely a napokban
megérkezett.
• A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések bővítése tárgyú pályázaton az
önkormányzat 50.000.000 Ft támogatást nyert Szákszend csapadékvíz-elvezetésének
fejlesztésére. A pályázat végrehajtása előkészítés alatt van.
• A Településfásítási Program keretén belül 15 db erdei szilt és 15 db szivarfát nyert az
önkormányzat. A fák elültetésre kerültek 2021. decemberében.
• A Magyar Falu Program keretében a Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása
pályázaton 1.000.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat közösségi kulturális értékek
gondozására. A pályázatban megjelölt célok megvalósultak.
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•

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat tulajdonába került a Szákszend belterület
1047/3, 1157/1, valamint a 529/2 helyrajzi számú ingatlanok.
Az önkormányzat takarékos és megfontolt gazdálkodást folytatott. Az önkormányzat takarékos
gazdálkodása lehetővé tette, hogy saját forrásból a következő támogatásokat nyújtsa:
• A tanévkezdési támogatásban 133 fő részesült, 1.678.000 Ft került kifizetésre.
• Az önkormányzat a 2021.évben egyszeri támogatásként mikuláscsomagot ajándékozott 1500
Ft/fő értékben a 15 év alatti gyermekek részére. Mikuláscsomagot 243 fő kapott, 364.500 Ft
került kifizetésre.
• Egyszeri támogatásként a 2021.évben 5000 Ft/fő értékben vásárlási utalványt ajándékozott az
önkormányzat azoknak a szákszendi lakosoknak, akik a 65.életévüket betöltötték. A 2021.évben
253 fő kapott karácsonyi utalványt, 1.265.000 Ft került kifizetésre.
Az önkormányzat a következő nagyobb értékű beruházásokat tette a 2021.évben:
• Az önkormányzati feladatellátás elősegítésére 9 fős kisbuszt vásárolt 3.300.00 Ft értékben.
• Az orvosi rendelőbe 310.000 Ft értékben vásárolt az önkormányzat klímát.
• A település területén 14 db 40 literes kültéri hulladékgyűjtőt vásárolt 647.319 Ft értékben.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet és határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Wessel Tünde a Szociális-kulturális és Sportbizottság megbízott elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta
a napirendi pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet és határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Bakiné Takács Irén elmondta, hogy véleménye szerint a sérülékeny, műanyag kukából jutott a
külterületre. Feltette a kérdést, hogy az újakból nem jutott volna oda is?
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy a külterületen a buszmegállóba első körben nem
mertek kitenni az új hulladékgyűjtőből, mert féltek a rongálástól. Kamera sincs oda felszerelve. A még
meglévő kukákat vitték ki oda.
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, 5 fő települési képviselő
részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2022. (V.20.) önkormányzati rendeletét
a 2021.évi költségvetés végrehajtásáról
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat két pontja
külön-külön kerüljön szavazásra.
Kérte, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. pontjáról, amely az előterjesztés
mellékleteinek elfogadására irányul.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 5 fő települési képviselő részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
40/2022. (V.18.) határozata
Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó
határozati javaslat 1.pontjáról
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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 az előterjesztés 1-9.számú mellékleteit.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. május 20.
Dr. File Beáta jegyző

Papp Attila Csaba polgármester bejelentette, hogy a határozati javaslat 2.pontja a polgármester
jutalmáról szól, a szavazásnál nem vesz részt, saját ügyében nem dönt. Felkérte Hartmann Imre
alpolgármester urat, hogy a szavazásnál levezető elnökként működjön közre.
Hartmann Imre alpolgármester kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 4 fő települési képviselő részvételével, 4 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
41/2022. (V.18.) határozata
Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó
határozati javaslat 2.pontjáról
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 zárszámadási rendelet hatályba lépését követően jóváhagyja a polgármester 2021.évi
munkájának elismeréseként bruttó 1.300.000 Ft jutalom összeg kifizetését, amelynek fedezete
rendelkezésre áll az önkormányzat 2022.évi költségvetésének választott tisztségviselők juttatásai során.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. május 20.
Dr. File Beáta jegyző

4. NAPIRENDI PONT:
Döntés települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására
kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a települési
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. A határozati javaslat 4
pontból áll:
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 74 m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához pályázatot nyújt
be.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 74 m3 megjelölt mennyiségű tűzifa
vásárlásához 93.980 Ft saját forrást biztosítja.

6

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2022. évi igénylés részletes feltételeitlegkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.napon hatályba lépő-rendeletben szabályozza.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.
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, 5 fő települési képviselő
részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
42/2022. (V.18.) határozata
a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra irányuló pályázatról
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:
1. Egyetért Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.törvény 3. melléklet 2.2.1.
pontja szerinti települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtásával, 74 m3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához kapcsolódóan.
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt mennyiségű tűzifa vásárlásához 93.980 Ft
saját forrást, valamint a szállítási költséget biztosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
terhére. A szállítási költség és az önerő fedezete rendelkezésre áll az önkormányzat 2022.évi
költségvetésének dologi kiadások során.
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza
akként, hogy:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy-tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására-települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt
élvezzen,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
- háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
- vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. május 20.
Dr. File Beáta jegyző

5. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a közétkeztetési szerződések módosításáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
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(Papp Attila Csaba): A KÖLYÖK Kft. rendkívüli áremelés iránti kérelmet nyújtott be, amely az
előterjesztés 1. számú melléklete. 2022. május 15. napjától 15%-os díjemelést szeretnének, ellenkező
esetben nem tudják a szolgáltatást biztosítani. Kérelmükben azzal indokolták, hogy a szektor
költségnövekedése átlagosan 30%. A Központi Statisztikai Hivatal gyorstájékoztatója szerint hónapról
hónapra növekszik az élelmiszer ára. A kért egységárakat az előterjesztés 3. számú melléklete
tartalmazza.
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, 5 fő települési képviselő
részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
43/2022. (V.18.) határozata
a közétkeztetési szerződések módosításáról
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. Jóváhagyja az intézményi közétkeztetésre, szociális és szünidei szociális étkeztetése
vonatkozóan a KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. (2800 Tatabánya, Gál
lakótelep 223.) által 2022. május 15.napjától érvényes egységárakat az előterjesztés 3.számú
melléklete szerinti tartalommal. A szolgáltatás fedezete rendelkezésre áll az önkormányzat
2022.évi költségvetésének vásárolt élelmezés során.
2. Felhatalmazza Papp Attila Csaba polgármestert, Takács Gyöngyi intézményvezetőt és Zách
Gizella óvodavezetőt a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. május 20.
Dr. File Beáta jegyző

6. NAPIRENDI PONT:
Szákszendi Karitász Csoport kérelme
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): A Győri Egyházmegyei Karitász Szákszendi Karitász Csoportja kérelmet nyújtott
be a képviselő-testületnek. A kérelem az előterjesztés melléklete. A Karitász Csoport 2022. június 20.
napjától június 24. napjáig szervezi a nyári táborát a településen. A Karitász Csoport az önkormányzat
segítségét kéri az ebéd finanszírozásában. A táborban körülbelül 35 fő fog részt venni az előző évi adatok
alapján tervezve. Az ebéd az árajánlat alapján 35 főnek 133.350 Ft-ba kerül.
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, 5 fő települési képviselő
részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
44/2022. (V.18.) határozata
a Szákszendi Karitász Csoport kérelméről
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 Győri Egyházmegyei Karitász Szákszendi Csoportja (2856 Szákszend, Fő utca 2.) részére 133.350
Ft, azaz százharmincháromezer-háromszázötven forint támogatást nyújt. A támogatás fedezete
rendelkezésre áll az önkormányzat 2022.évi költségvetésének az egyéb működési célú kiadás során.
2. Felhatalmazza Papp Attila Csaba polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. május 20.
Dr. File Beáta jegyző

7. NAPIRENDI PONT:
Kérdés, interpelláció
Bakiné Takács Irén köszöntötte a megjelenteket, bemutatkozott. Elmondta, hogy a laktanyából
érkeztek. Elmondta, hogy közel 2,5 éve keresi meg folyamatosan a polgármestert a laktanya
problémáival, most is erről szeretne beszélni. Feltette a kérdést, hogy van-e bármilyen elgondolás, terv,
akarat a laktanya problémáinak megoldásával kapcsolatban?
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy foglalkoznak a laktanya problémáival. Tett lépéseket.
A laktanya és az ott lakók jogi besorolásával kapcsolatban kért állásfoglalást. Szövetkezeti lakóközösség
az utolsó besorolása. Mint szövetkezet sokkal nagyobb hatóerővel tudnak bármilyen pályázatban részt
venni. Az önkormányzat részéről felmerült, hogy a költségek irreálisan magassága miatt nem fog gáz
bevezetésre kerülni, illetve csatornázás sem lesz. Erről Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési
képviselő is tud. A háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban lépéseket tettek.
Kovács Laura kirendeltségvezető elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz
elszállításával kapcsolatban megkeresett két szolgáltatót. A Hazai Kommunális Kft. nem tudja
elszállítani a szennyvizet, mert nem gazdaságos számukra. Nem kötnek az önkormányzattal szerződést.
A Vikom Trans Kft. arról tájékoztatta, hogy a településen begyűjtési engedélyük van, közszolgáltatási
szerződést nem tudnak kötni. Az engedélyükkel egyedi díjazás alapján el tudják szállítani a szennyvizet.
Bakiné Takács Irén megköszönte a választ. Elmondta, hogy 15 év után megtalálták az alapító okiratot
a társasház tulajdon létrehozásáról. Fel van tüntetve rajta az önkormányzat. Szákszend Község
Önkormányzata képviselő-testülete megbízásából szerepel rajta. 1994-es okirat. Akik ezt aláírták, már
sehol sincsenek. Elmondta, hogy ezzel nem ért egyet, magával a törvénnyel sem. Elmondta, hogy nem
hiszi, hogy Szákszend bármely utcájában lakóközösséget kellene létrehozni azért, hogy bármilyen
fejlesztés történjen. Úgy gondolja, hogy a Kisberek éppen olyan, mint Szákszend egy utcája.
Országgyűlési képviselő asszony beszélt arról, hogy belterületté kell nyilvánítani a külterületet, mert
addig nem lehet semmire sem pályázni. Elmondta, hogy nagyon sok emberrel levelezett ezügyben. A
TÖOSZ-tól érkezett egy levél, amely a legtöbbet mondja. A TÖOSZ jogásza írta meg neki, illetve
telefonon is elmondta. A jogász nem érti, hogy belterületté nyilvánításhoz miért van szükség a
földhivatalra, elég, ha a rendezési tervet átírják. Akkor válik belterületté. Felolvasta a levélből, hogy a
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TOÖSZ a jövőben is igyekszik az önkormányzatok és közvetetten a lakosság érdekeit is képviselni,
olyan jogszabálymódosító javaslatokkal élni, amelyek a lakosok életminőségét javítja. Köztudomású,
hogy a településfejlesztés az egyéb jóléti szolgáltatások és a testi és lelki egészséghez való jog közötti
kapcsolat relevánsak. Az életminőség javítását kiemeli. A magyar emberek életminőségének javítása
kormányprogram. Az ő esetükben csak végre kell ezt hajtani. Szerinte az, hogy a laktanya végre valóban
azt érezhesse, hogy a faluhoz tartozik, hogy része a falunak és nem csak a kommunális adót fizeti.
Elmondja, hogy azok a dolgok, amelyek ott hiányoznak, meg kellene, hogy legyenek. Ez pusztán akarat
kérdése. Akarják-e az illetékes személyek, intézmények a felújításhoz szükséges forrást előteremteni.
Tudja, hogy az önkormányzat egyedül nem tudja megtenni. Az országgyűlési képviselővel összefogva
ezt meg lehetne tenni. Annak idején ő az országgyűlési képviselő asszonynak is megírta, csak nem
méltatta válaszra. Elmondta, hogy ő csak egy választópolgár, aki nélkül a képviselő asszony még ott
sem lehetne a parlamentben. Azt javasolta neki, hogy fogjanak össze azok a képviselők, akiknek a
körzeteiben ilyen külterületek vannak. A legalapvetőbb közművek, a legalapvetőbb infrastruktúrák
nincsenek meg. Ezek országos és elsődleges feladatok. Egy dolog a fontos, hogyan lehet megcsinálni.
Össze kell fogni. Fogjanak össze az országgyűlési képviselők az önkormányzatokkal együtt, szedjék ki
az országgyűlésből, hogy oldják meg ezeket, amelyeket már rég meg kellett volna. Ezek meg nem oldott
feladatok. Nagyon sok helyen még vezetékes víz sincs, vagy áram. Az utak minősége rossz. Az
internetről a TÖOSZ is írt. Van egy külterület, ahol nincs internet. A falu lakosai közül van, akinek
halvány fogalma sincs, hogy mi van a telepen. Nem is tudják. A szennyvíz gyűjtése. Fölhívta a VIKOM
Transot, 5 köbmétert 75.000 Ft visz el. Nem hajlandó ezt kifizetni. Hol van Szákszenden olyan ember,
aki a csatorna használatért 75.000 Ft fizet? Szerzett szippantóst, amely először havi 20.000 Ft-ért vitte
el a szennyvizet, most már mással foglalkozik. A következő 35.000 Ft-ért viszi el, de van, aki 45.000
Ft-ért viszi. Volt olyan a megyében, aki 105.000 Ft-ért jött volna ki. Tudja, hogy Borsodban,
Szabolcsban, Baranyában is ilyen gondok van, miért nem tesznek valamit? Állandóan a beruházások
fontosságáról beszélnek, a munkahelyteremtésről, állandóan a fejlesztésekről beszélnek, valamint a
magyar emberek életminőségének fejlesztéséről. Neki kell látni. Megköszöni, hogy meghallgatták.
Papp Attila Csaba polgármester reagált az elmondottakra. A törvény az törvény. A törvényt nem ők
hozzuk. Az önkormányzat csak végre tudja hajtani. Az, hogy nem lesz a laktanya az falu egy utcája, az
azért van, mert 5 km külterület választja el tőle. Ez belterület, az külterület. A jogszabály elméletileg
nem zárja ki, hogy az belterület lehetne, de Magyarországon olyan belterület, amely a településtől 5 km
távolságra lenne, erre nincs példa. Ő ilyen információkat kapott. A forrás és a lehetőség. Az
önkormányzat minden olyan pályázaton, ahol lehet és tud, indul. Nincs olyan pályázat jelenleg, ami
kimondottan a külterületeket célozza meg. Ha volt is olyan, vagy nem laknak elegen, vagy nem volt elég
távol. Nem volt olyan besorolása, hogy hátrányos helyzetű stb. Reméli, hogy lesz még lehetőség. Az
infrastruktúra meglétéről a következőket szeretné mondani. A szolgáltató joga oda vinni internetet, ahol
neki gazdaságosan megéri. Nyilván, aki a tengerparton van, ott sem kap ingyen internetet. De lehet olyan
vállalkozó, aki megteszi. A szippantás ára felháborító. Az állam nem támogatja azokat a területeket,
ahol ezt máshogy nem lehet ezt megoldani. Az önkormányzat nem tudja megmondani a szolgáltatókat,
hogy menj ide, add a szolgáltatásodat ennyiért vagy annyiért.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy említi az 1994-es dokumentumot. Látta még az orosz
katonákat, akik ott laktak. 1994-ig senkinek nem jutott eszébe, hogy az övéké lesz valaha. 1994-ben
rájuk szakadt. Lehetett venni ott lakásokat. Nem akarja azt mondani, hogy aki odaköltözött az tudta,
hogy hova költözik. Kellett, hogy tudja. Amikor kiépítették a közművet felvetődött a kérdés. Azt
mondták, hogy ott van Császár és Szákszend, össze lesz kötve, kiesik. Kellett volna Dadhoz vagy
Császárhoz csatlakozni. Kemény hozzájárulásokat fizettek akkor. Szeretné, ha helyén kezelnék a
dolgokat. Sajnálja, hogy ennyiért szállítják el a szennyvizet. Ha valaki hivatalosan csinálja, akkor be
kell vinni a megsemmisítőbe. Ezek a törvények. A külterületre nem kapnak plusz pénzt. Azt, hogy oda
gázt vezetni, csatornázni. Őszinte lesz, ha valaki azt mondja neki, hogy lesz, azt nem fogja elhinni.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az külterület. Azért vették ott olcsón a lakásokat. Az eleve
értéktelen a belterülethez képest.
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Bakiné Takács Irén feltette a kérdést, hogy Szákszendhez tartozik, és Szákszend elkönyveli, hogy
külterület, akkor ennyi és kész?
Klestenitz Miklós képviselő feltette a kérdést, hogy nem gondolja, hogy Szákszend összbevételének a
dupláját a külterületre fogja költeni?
Bakiné Takács Irén elmondta, hogy össze kell fogni az országgyűlési képviselővel.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy országos szinten ennél kisebb ügyek is nagyobbak.
Bakiné Takács Irén elmondta, hogy a TÖOSZ szerint az önkormányzatnak lehetősége van ajánlatot
bekérni szélessávú internet szolgáltatás iránt meghatározott helyi lakos részére is.
Wessel Tünde elmondta, hogy védőnőként kapcsolatban áll telepen élő családokkal. Nem érzi, hogy
ezek a családok, akikkel kapcsolatban van, részesei akarnak lenni egyáltalán Szákszend településnek.
Mikuláscsomagot alig vették át a telepről. Egy kint élő gyermek jár a település iskolájába. Császárra és
Dadra viszik őket, nem busszal járnak. Nem érzi, hogy az ott lakók ide szeretnének tartozni.
Papp Attila Csaba polgármester megköszöni Bakiné Takács Irénnek, hogy eljött. A továbbiakban is
az önkormányzat a lehetőségekhez mérten megteszi, amit lehet. Irreális dolgokat nem ígér meg.
További kérdés, hozzászólás nem volt, így Papp Attila Csaba polgármester megköszönte a
jelenlévőknek a figyelmét, a képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 50 perckor bezárta.

k.m.f.

Dr. File Beáta

Papp Attila Csaba
polgármester

jegyző
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