Szákszend Község Önkormányzata
képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Ügyszám: 17-SZAK/61-6/2022
Készült: Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 15-én megtartott
munkaterv szerinti nyílt üléséről
Jelen vannak: Papp Attila Csaba polgármester, Hartmann Imre alpolgármester, Barota Róbert
képviselő, Kempf István képviselő, Klestenitz Miklós képviselő, Bodányi Endre képviselő, Kovács
Laura kirendeltségvezető
Igazoltan távol: Meghívottak: Havasiné Orbán Ildikó bizottsági tag, Takács Gyöngyi intézményvezető, Zách Gizella
óvodavezető, Horváthné Stier Katalin igazgató-helyettes
Papp Attila Csaba polgármester köszöntötte képviselőtársait és a jelenlévőket.
Az ülést 16 óra 30 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. A
napirendi pontok vonatkozásában az alábbi módosító javaslatot tette: „A szociális igazgatásról és a
szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet
módosítása” tárgyú sürgősségi indítvány 3. napirendi pontban való felvételét. A sürgősségi indítvány
napirendre való felvételének indoka, hogy hogy a következő munkaterv szerinti ülés időpontja
szeptember 21.
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, 6 fő települési
képviselő részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
45/2022. (VI.15.) határozata
sürgősségi indítvány napirendre vételéről
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: a 2022. június 15-i ülésén 3.
napirendi pontban tárgyalja a „A szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 10/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú sürgősségi indítványt.

1

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. június 17.
Dr. File Beáta jegyző

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, 6 fő települési képviselő részvételével, 6 igen
szavazattal elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
46/2022. (VI.15.) határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: : 2022. június 15-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./ Javaslat a 2022.évi tanévkezdési támogatásról szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
3./A szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
10/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
4./Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2021.évi tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
5./Beszámoló a Szákszendi Mini Bölcsőde 2021.évi munkájáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
6./Javaslat a 2022/2023.nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
7./ Javaslat a Szákszend belterület 1173 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
8./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
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•
•
•
•
•
•

A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti
pályázaton az önkormányzat benyújtotta támogatási igényét.
Az Oroszlányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya május 24. napján hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása ellenőrzése tárgyában tartott ellenőrzést az önkormányzatnál. Az
ellenőrzés során rendben találtak mindent.
Június 1-jén „A mi megyénk, a mi világunk” projekt előzetes bemutatóját tartották meg
Oroszlányon, amelyen részt vettem. A projekt keretében 2022. október 8-án két rendezvényt
terveznek az oroszlányi járásban, melynek Oroszlány ad otthont, Szákszend is részt vesz benne.
Június 3-án Kondor József helyi lakos által készített Trianon emlékműnél megemlékezést tartott
az önkormányzat a nemzeti összetartozás napja alkalmából.
Június 4.napján megrendezésre került a település hagyományos falunapi rendezvénye.
A Fő utca végén történt útbeszakadás javítására az árajánlatok bekérése folyamatban van.

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
47/2022. (VI.15.) határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § 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. június 17.
Dr. File Beáta jegyző

2. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2022.évi tanévkezdési támogatásról szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): Szákszend Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelete 1.600.000 Ft forrást biztosít a tanévkezdési támogatás nyújtására. Két javaslatot készítettünk
el. Mindkét javaslatban feltétel, hogy a gyermek Szákszenden él életvitelszerűen. A tanévkezdési
támogatás jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül járna. A támogatás igényléséhez kérelmet
kell benyújtani.
Az A. javaslatban a következő tanulók részesülnének a támogatásban:
•
•
•

Szákszendi Öveges József Általános Iskolába járó diák,
nyolc-és hatosztályos képzést biztosító oktatási intézmény 5-12. évfolyamán tanuló diák,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó tanuló, aki nem
töltötte be a 25.életévét,
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•
•

középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 9-13 évfolyamon tanuló személy, aki
20.életévét nem töltötte be, valamint
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója számára is, amennyiben 25.életévét még
nem töltötte be.

A B. javaslatban a következő tanulók részesülnének a támogatásban:
•
•
•
•

általános iskola 1-8. osztályos tanulója intézménytől függetlenül,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe járó tanuló, aki nem
töltötte be a 25.életévét,
középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 9-13 évfolyamon tanuló személy, aki
20.életévét nem töltötte be, valamint
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója számára is, amennyiben 25.életévét még
nem töltötte be.

Mindkét esetben az általános iskolás tanulónak, valamint a középiskolás tanulónak 10.000 Ft/fő
támogatás járna. A speciális oktatási intézmény és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diák 20.000
Ft/fő támogatásban részesülne
Beküldtük a rendelettervezet előzetes véleményezésre a törvényességi osztályra. A válaszuk alapján
kisebb módosításokat végeztünk a rendelettervezeteken. Az anyag kiosztályra került.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és a helyben kiosztott A. javaslatot elfogadásra javasolja.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő A. javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Papp Attila Csaba polgármester kérte, hogy
szavazzanak a helyben kiosztott A. javaslat szerinti rendelettervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztés rendelettervezetét nyílt szavazással, 6 fő települési képviselő
részvételével, 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati
rendeletét
a 2022.évi tanévkezdési támogatásról
a helyben kiosztott A. javaslat szerinti tartalommal
3. NAPIRENDI PONT:
A szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
10/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): A KÖLYÖK Kft. szállítja a reggelit, tízórait, ebédet, valamint uzsonnát az óvodába,
a mini bölcsődébe, valamint az általános iskolába. A KÖLYÖK Kft. szállítja a szociális étkezők részére
az ebédet. Az élelmiszer nyersanyagok, valamint az élelmiszer-előállítás egyéb költségeinek (pl.
minimálbér, garantált bérminimum) emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák),
valamint a térítési díjak felülvizsgálatára minden évben sor kerül. A veszélyhelyzet kezdetén, 2020.
márciusában lett módosítva a térítési díjak összege. A KÖLYÖK Kft. 2020 óta 3 alkalommal emelte az
egységárakat. 2022. július 1.napjától lehetőség van a térítési díjak emelésére. Elkészítettük a szociális
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rendelet módosítását.
Kovács Laura kirendeltségvezető elmondta, hogy július 1.napjától van lehetőség a térítési díjak
módosítására. Szeptember 1. napján lépne hatályba, mivel úgy kell megállapítani a hatálybalépést, hogy
elegendő idő álljon rendelkezésre a felkészülésre. Most kerül összhangba a vállalkozói egységár a
térítési díjjal.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy az áremelkedés nem fog megállni. Elmondta, hogy
olyan infláció lesz, amilyet még mostanában nem láttuak. Előfordulhat, hogy nem lesz beszállító.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy most az áremelkedésre reagáltak, mivel megengedik
a jogszabályok.
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 17.) önkormányzati
rendeletét
a szociális igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
4. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2021.évi tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Zách Gizella óvodavezető
(Papp Attila Csaba): Zách Gizella óvodavezető elkészítette a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda 2021.évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A
beszámoló részletezi:
•

a 2021/2022. nevelési évben végzett pedagógiai munkát,

•

az óvodába járó gyermekek létszámát, valamint

•

a nevelési évben szervezett programokat.

Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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
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48/2022. (VI.15.) határozata
a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja Zách Gizella óvodavezető beszámolóját a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
2021. évi tevékenységről az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. Köszönetet mond a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda dolgozóinak az elmúlt évben
végzett kiemelkedő munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. június 17.
Dr. File Beáta jegyző

5. NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a Szákszendi Mini Bölcsőde 2021.évi munkájáról
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Takács Gyöngyi intézményvezető, Klestenitzné Beke Ildikó szakmai vezető
(Papp Attila Csaba): Takács Gyöngyi intézményvezető és Klestenitzné Beke Ildikó szakmai vezető
elkészítette a Szákszendi Mini Bölcsőde 2021.évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az
előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámoló részletezi:
•
•

a mini bölcsőde személyi, tárgyi feltételeit, valamint
a mini bölcsődében folyó szakmai munkáról.

Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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
49/2022. (VI.15.) határozata
a Szákszendi Mini Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja Klestenitzné Beke Ildikó szakmai vezető és Takács Gyöngyi intézményvezető
beszámolóját a Szákszendi Mini Bölcsőde 2021. évi tevékenységről az előterjesztés melléklete szerinti
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tartalommal.
2. Köszönetet mond a Szákszendi Mini Bölcsőde dolgozóinak az elmúlt évben végzett kiemelkedő
munkájáért.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. június 17.
Dr. File Beáta jegyző

6. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): Az nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a fenntartó meghatározza az adott
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Az törvény 4. melléklete értelmében az óvodai
csoportlétszám legalább 13 fő, legfeljebb 25 fő lehet, az átlaglétszám 20 fő. Az óvodai csoportra
megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal
- azaz maximum 5 fővel – átléphető.
Az alapító okirat szerint maximum 60 gyermeket lehet felvenni. A 2022/2023. nevelési évet 55 gyermek
kezdi meg. 2 csoportot indítana az óvoda. Ebben az esetben a Maci csoportba 29 fő gyermek járna, míg
a Pillangó csoportba 26 fő. A Maci és Pillangó csoportban javaslat a maximális létszám átlépése:
• a Maci csoportban 4 fővel,
• a Pillangó csoportban 1 fővel.
Zách Gizella óvodavezető elmondta, hogy kérvényezte, hogy 3 csoport legyen az óvodában. Nagy a
korosztálybeli különbség a vegyes csoportban. A 6 és fél éves és 2 és fél éves gyermekek közül mind
megtalálható a csoportban. Összesen 20 gyermekeket vett fel az óvodába, köztük hatan 2 és fél évesek.
Amennyiben lehetséges, szeretné, ha ez megvalósulna.
Kovács Laura kirendeltségvezető elmondta, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy ki tudja-e
gazdálkodni az önkormányzat. A 3 csoport indításához fel kellene venni egy óvodapedagógust és egy
dajkát.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy soknak tűnik a létszám, de a jogszabályi keretek
között van. Könnyítés lenne az óvodai munka ellátása szempontjából a plusz csoport indítása, viszont
anyagilag 8-9 millió forintot jelentene. Bizonytalan, hogy ez az összeg rendelkezésre állna-e.
Természetesen megvizsgálják ennek a lehetőségét. Nem biztos, hogy jövőre ilyen nagy létszám lesz.
Nem biztos, hogy akár határozott időre fel tudnak venni embert.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Elmondta, ha van rá
lehetőség rá, akkor 3 csoport indítása jó lenne.
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
50/2022. (VI.15.) határozata
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a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról és
csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában a 2022/2023. nevelési évben 2 óvodai csoport
indítását engedélyezi.
2. Engedélyezi a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a Maci csoportban 4 fővel, illetve a
Pillangó csoportban 1 fővel.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. június 17.
Dr. File Beáta jegyző

7. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Szákszend belterület 1173 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester
Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető
(Papp Attila Csaba): Csupor Tibor kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Szákszend
belterület 1173 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú 1216 m2 nagyságú
ingatlant szeretné megvásárolni. Az ingatlan az önkormányzat üzleti vagyonának részét képezi. Csupor
Tibor 2013. január 1.napjától bérli az ingatlant. A kérelmező az ingatlant és környezetét a jó gazda
gondosságával rendben tartja. Az ingatlan forgalmi értéke 2.581.000 Ft. Javaslom az ingatlan
értékesítését.
Kempf István az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Barota Róbert a Szociális-kulturális és Sportbizottság tagja elmondta, a bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy régen ott lakik a kérelmező, felújítási munkálatokat
is ő végezte el.
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
51/2022. (VI.15.) határozata
Javaslat a Szákszend belterület 1173 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően
rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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1. Értékesíti a Szákszend belterület 1173 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
művelési ágú 1216 m2 nagyságú ingatlant a 17-SZAK/690/2022. iktatószámú szákszendi lakosnak
2.581.000 Ft vételáron. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek és az értékbecslés
díja a Vevőt terhelik.
2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2022. június 17.
Dr. File Beáta jegyző

8. NAPIRENDI PONT:
Kérdések, interpelláció
Papp Attila Csaba polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a volt orosz laktanya területén lakó
közösség írt egy levelet a Telekom szolgáltatónak az internet bevezetése tárgyában, amelyet aláírt. A
közútkezelőnek írt megkeresést az elágazásnál a kilátással kapcsolatban. Mérjék fel, hogy mit lehet
tenni, akár táblákat, tükröt kihelyezni. Még nem kapott rá választ. A Fő utcán be van szakadva az út.
Kért árajánlatot, 473.000 Ft a helyreállítás. Emellett 4 cégtől még kért ajánlatot, de nem kapott megfelelő
választ.
Barota Róbert elmondta, hogy szerinte olcsóbban nem tudják megcsináltatni az utat.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy keresik a lehetőséget a mini bölcsőde előtti fa
kivágására. Az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke beszélt a komáromi tűzoltóparancsnoksággal. Úgy néz
ki, hogy van rá mód, hogy gyakorlat közben kivágják a fát. Ha 2 héten belül nem erősítik meg, akkor
nekik kell kivágatni. A sportpálya melletti nagy fák elkezdtek korhadni. A tűzoltóegyesület az ősz
folyamán kivágja. A mini bölcsőde létszámigénye megnőtt. Elkezdték megvizsgálni a bővítés
lehetőségét. A faluház belső felújításával kapcsolatban megérkeztek az árajánlatok. Elmondta, hogy
valószínűleg lesz egy rendkívüli testületi ülés a nyár folyamán a csapadékvízelvezetés projekt miatt.
Elmondta, hogy megszűnik június 15.napjával a kilakoltatási moratórium. Az iskolai lakásban jogcím
nélkül tartózkodó személy fel lesz szólítva a lakás elhagyására. Elmondta, hogy kérni fogja a
rendőrkapitányt, hogy a körzeti megbízott többet tartózkodjon a településen. Az illegális hulladék
mennyisége is nőtt. A temetőben helyeztek el kommunális hulladékot. A vasútállomásnál helyeztek ki
hulladékot. Gondolkodni kellene az út lezárásán. Fel lehet törni a betonutat.
Kovács Laura kirendeltségvezető elmondta, hogy az állomásnál eldolgozták. Építési törmeléket
öntöttek ki.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az nem megoldás az út lezárása.
Barota Róbert javasolta, hogy tegyenek ki kamerát. A temetőkhöz is.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, a vadkamera hatótávolsága nagyon kicsi.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy szeptemberben beszélnek majd a kamerarendszer
bővítéséről. Nagyon sok helyen szükség lenne kamerára. Nehéz megoldást találni.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy ha a vasúthoz már nem meri kirakni a hulladékot, akkor
kirakja más földútra.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy most a vasútnál már el is dolgozták. Olyan szinten
nem érdekli az embereket.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az építési hulladék, szerinte útépítésről van. Elment
megnézte ő is. Szerinte rossz helyen tették ki, mert, aki illegálisan rakja le, az nem dolgozza el egy rét
végén. Rossz helyre öntötték szerinte.
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Horváthné Stier Katalin feltette a kérdést, hogy az útépítés befejeződött-e, mert az iskola előtt van
még kavicskupac. Rendezetlen az iskola előtt.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy az utat nem fejezték be. Azt gondolja, hogy az iskola
előtt kérjék meg a karbantartót, hogy rendezze el.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az útban van egy rész, amin van egy kátyú. A száki részen.
Zách Gizella óvodavezető is megerősítette.
Klestenitz Miklós képviselő elmondta, hogy az ingatlan eladás egy nem várt bevétel. Esetleg a
református egyháznak az ígért 1 millió forint támogatást megkaphatná-e.
Kovács Laura kirendeltségvezető elmondta, hogy a hasznosítást elsősorban önkormányzati
fejlesztésre, beruházásra kell fordítani.
Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy beszélt lelkészasszonnyal. Elmondta neki, hogy ha
támogatást szeretnének, akkor írják le. Nyújtsák be a képviselő-testületnek. Amíg nem kérnek, addig
nem tud mit csinálni. Jelzi lelkészasszonynak.
Hartmann Imre alpolgármester elmondta, hogy a Száki utcán egy ház előtt van kint betondarab, amely
balesetveszélyes, szólni kell az illetőnek, hogy vigye onnan.
Kovács Laura kirendeltségvezető ígéretet tett, hogy megnézi.
További kérdés, hozzászólás nem volt, így Papp Attila Csaba polgármester megköszönte a
jelenlévőknek a figyelmét, a képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 15 perckor bezárta.

k.m.f.

Dr. File Beáta

Papp Attila Csaba
polgármester

jegyző
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