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Képviselő-testületétől
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JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola ig.helyettese
Szőts Csilla Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Takács Gyöngyi
Ivák István újságíró
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 2 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi és egyéb
elfoglaltsága miatt.
Napirendi pontok elfogadása előtt letette az esküt Takács Gyöngyi a szociális-kulturális és sportbizottság új tagja.
László Kálmán polgármester
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 9 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2015.(V.27.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 27-i ülésén az alábbi napirendi
pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Előterjesztők: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Varga-Tóth Nikolett Nagyigmánd és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője
3./ Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Közés-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagdíja emelésének kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

7./ Javaslat az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítá, vagy új sportlétesítmény
létrehozása pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Szákszend településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Egyebek
1./ napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Tisztiszálló
értékesítésére előzetes értékbecslés készült, mely szerint az ingatlan értéke 6.5 -12 millió forint. A SZÖVINK
Ingatlanközvetatő Kft 30 000 Ft+ÁFA vállalkozási díjért készíti el a végleges értékbecslést.
Megtörtént a volt Községháza tetőszerkezetének megvalósítása.
……../2015.(V.27.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 42/2015.(IV.29 )-46/2015.(IV.29.),48/2015.(IV.29.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 54/2015.(V.27.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 42/2015.(IV.29.)-46/2015.(IV.29.), 48/2015.(IV.29.)önkormányzati határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Előterjesztők: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Varga-Tóth Nikolett Nagyigmánd és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A helyi önkormányzatoknak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról a Gyvt. 96.§.(6) bekezdése
alapján minden év május 31. napjáig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási Főosztály
részére.
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a Gyer 10. számú melléklete előír az
önkormányzatok számára.
Tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti és családvédelmi feladatokat a Nagyigmánd és Környéke Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat keretében látjuk el, ezért az előterjesztés mellékletét képezi a családgondozó
beszámolója.
Meghívott Takács Gyöngyi családgondozó
Változás a tavalyi évhez képest, hogy 1 fő 20 órában foglalkoztatott képesítés nélküli családgondozó látja el 2015.
március 16. napjától a felnőttvédelmi családgondozói feladatokat.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló elfogadását.

László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a rendőrségi beszámoló elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jóváhagyó határozatával együtt a 1997. évi XXXI. törvény
96.§.(6) bekezdése szerint továbbítsa a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálynak.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület 2015. március 25-én tárgyalta az avar és kerti hulladékok szabadban történő égetéséről szóló
rendeletet-tervezetet., melyet szakmai véleményezés céljából megküldtünk az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség részére. A szakmai véleményekben foglalt javaslatokat beépítettük a
rendeletünkbe.
Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a testületnek a rendelet elfogadását, az írásos előterjesztés szerint.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzanak a
3. napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet
az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az avar és kerti hulladék szabadon égetéséről
szóló rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyar Államkincstár 2015. április 20. napján kelt határozatával értesítette az önkormányzatot, hogy a
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda törzskönyvi nyilvántartásában 2015. január 1-jei hatállyal a
kormányzati funkció kódokat illetően jogszabályon alapuló változást vezettek át.
Ennek értelmében az „óvodai intézményi étkeztetés” és az „iskolai intérményi étkeztetés” kódok helyett
bevezették a „ gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati finkció kódokat.
A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód
változásokat a költségvetési szerv alapító okiratán is módosítani kell az Áht. 105.§.(3) bekezdés, valamint az Ávr.
szerint, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkció kódokat nem tartalmazhatnak.
Kempf István bizottság ügyrendi és pénzügyi elnöke

A bizottság javasolja az óvoda alapító okirat módosítását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2015.(V.27.)SZKÖKt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklete szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító
okiratot a 2. számú melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy módosítást tartalmazó és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság részére törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából küldje meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-én tárgyalta a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést, melyet Égei
Tamás, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulái Tanácsának elnöke, mint első fordulós anyagot
küldött meg véleményezés céljából.
Dr Bittmann Lilla a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás
Projekt Iroda vezetője 2015. május 5-én küldte meg önkormányzatunk részére a Társulási Megállapodás
módosításáról szóló második fordulós előterjesztést, mely tartalmazza a véleményezésre megküldött anyagra a
tagi önkormányzatok által tett észrevételeket. Székesfehérvár polgármesterétől érkezett módosító javaslat, mely
szerint, a Társulási Tanács tagjainak felsorolását javasolta a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában
rögzíteni. Kezdeményezte továbbá a Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeinek áttekintését,
valamint az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás keltezéseként a módosítás hatályba lépésének napja
kerüljön megjelölésre, mely megegyezik a tagi önkormányzatok képviselő testületei közül az utolsóként
meghozott határozat napjával.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2015.(V.27.)SZKÖkt.határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 88.§. (2) bekezdése alapján a
2006.szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
1.1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre
kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút Község Önkormányzata, a Várpalota térség
megnevezés alatt szereplő Várpalota Város Önnkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés.
Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község
Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata, Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra.

1.2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás Dömsöd
térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u. 2. képv.: Bukodi
Károly polgármester, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony, Fő u.85. képv: Kreisz László
polgármester
1.3. A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§.(5) és (8) bekezdésekben,
„szövegrész helyébe „90.§.(8) bekezdésében” szövegrész lép.
1.4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c.) pontjában szereplő „Ht. 88.§.(4) a, b, d, pontokban” szövegrész
helyébe „90.§.(8) bekezdésében szövegrész lép.
1.5. A Társulási megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ A Társulási szakágazati besorolása: 841218 Lakás. kommunális szolgáltatások igazgatása,
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások.
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok.”
1.6 A Társulási megállapodás V. rész V/1. a.) pont első bekezdésének második mondatából törlésre
kerül a „ melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz, szövegrész.
1.7. A Társulási Megállapodás V/1.c.) pontjának második bekezdésének második mondatából törlésre
kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész.
1.8.A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések
helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
1.9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: „ Az
önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
1.10. A Társulási Megállapodás VII/1. a.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
a.) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács elnökének,
Felügyelő Bizottság tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a megválasztása, visszahívása,”
1.11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
o.) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés,
felmetés) gyakorlása,”
1.12. A Társulási Megállapdás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó modndata helyébe a
következő mondat lép: „ A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól,”
1.13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik nbekezdésének utolsó mondata törlésre kerül.
1.14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1/ a, c, d, e, f,g, h, , m pontokban
foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata
szükséges.”
1.15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o.) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül, „és gazdasági vezetője”.
1.16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: „ A Projekt
Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§.(2) bekezdés a.) pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási
feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.”
1.17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „ és a gazdasági vezető” szövegrész
törlésre kerül.
1.18. A Társulási MegállapodásVII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat lép:
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”

1.19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b.) pontjából „féléves és” szövegrész
törlésre kerül.
1.20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „ A jelen fejezet” szövegrész helyébe
a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés.”
1.21. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„ A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének
minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek
tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodát,
továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási
Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.”
1.22. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi önkormányzatok felsorolása a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott időpont
szerinti lakossságszámmal.”
1.23. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre krül.
2. Elfogadja a Társulási Megállapodást az 1.1.- 1.23 pontokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására,
valamint felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa
Elnökét a képviselő-testület döntéséről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagdíja emelésének kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A fejlesztési források mellett fontos még a működési források alakulása, hiszen a már kialakított és jól működő
munkaszervezet csak megfelelő anyagi forrásokkal tudja a jövőbeni feladatait ellátni.
Az akciócsoport jelenleg 2015. szeptember végéig gazdálkodhat a rendelkezésre álló működési forrásokkal,
utána viszont bizonytalan a működése és a következő program elindulásáig (2016. elejére várható) nincs biztos
fedezete.Emiatt a Vértes-Gerecse Elnöksége úgy döntött, hogy felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a
tagdíj ideiglenes megemelésével járuljanak hozzá az Egyesület és a munkaszervezet működéséhez, ezáltal az
átmeneti időszakot meg tudja finanszírozni az akciócsoportot.
A jelenlegi 20Ft/lakos 100 Ft/lakosra emelné az Egyesület a 2015. július 1-től, ha egy évre levetítve nézzük
60/Ft/lakos tagdíjat jelent. Ez Szákszend település esetében 30 060 Ft, helyett 90 180 Ft tagdíjbefizetéssel járna.
Javasolja a tagdíjemelést.
Kempf István az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a tagdíj emelést, melyről az elmúlt ülésén döntött.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirendről.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2015. (V.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
felé fizetendő tagdíjat, 2015. július 1. napjától 60 Ft/lakos, azaz 90 180 Ft összegre való emelését.

Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Javaslat az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett
a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében foglaltak szerint
az önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja: az önkormányzatok által
fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, egészségügyi
alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek
megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedés infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A rendelkezésre álló keretösszeg,
maximálisan igényelhető támogatás összege 500 millió forint, az általunk benúyjtandó pályázat setén: 20 millió
forint. A támogatás bruttó összeg, melyből az ÁFA nem igényelhető. Pályázatok benyújtása: pályázati adatlap
benyújtása elektronikusan az ebr 42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított
pályázati felületen történik. A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a
Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez postai úton való megküldésével, vagy az igazgatóságon
személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A pályázati
adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
 elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16 óra
 papír lapon történő benyújtása: 2015. június 10.
Ez a határidő jogvesztő.
Javaslat a pályázat benyújtásával az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása.
Az önkormányzat tulajdonát képező szákszendi 510/9 helyrajzi szám alatt lévő kézilabda pálya újraaszfaltozása.
Ajánlatot kell kérni a cél megvalósítására. Célszerű a pályáat kerítéssel körülzárni, valamint a későbbiekben
világítással ellátni.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
………………../2015. (V.27.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtásához szükséges valamennyi
intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat, megállapodás aláírásához felhatalmazza László Kálmán
polgármestert.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015.(V.27.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett óvodai, iskolai ésutánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására. Szákszend Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat,
megállapodás aláírásához felhatalmazza László Kálmán polgármestert.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2015. június 9. 16 óra

8./napirend
Szákszend településrendezési eszközök módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend községben szükségessé vált a Településrendezési eszközeinek módosítása magasabb rendű
jogszabályoknak való megfeleltetés (átkódolás) és egyéb rajztechnikai korekciós célú változtatások érdekében.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület 73/2014. augusztus 11-i határozatában foglaltak szerint a
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerint 2014. decembertől egyszerűsített eljátást folytattunk le, s megkértük
a jogszabályban előírtak szerinti érintettek véleményét. A bemutatott dokumentációban az észrevételeknek
megfelelően a HÉSZ-t módosító rendelet-tervezet javításra került. A fentiek miatt kérem a véleményezési eljárás
lezárását határozattal.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2015.(V.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszend Község Településrendezési
eszközeinek módosítása a magasabb rendű jogszabályoknak való megfeleltetés és egyéb rajztechnikai
korrekciós célú változások érdekében a Települészerkezeti Terv módosítás véleményezési szakaszát lezárja az
előterjesztéshez mellékelt vélemények elfogadásáról a „Tervezői válasz”-ban részletezett indokokkal egyetértve.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Egyebek
- Kamera vásárlására árajánlat kérése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- Pintér Lászlóné lakásbérleti jogviszony kérelme
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
- Kamera vásárlására árajánlat kérése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Az utóbbi időben több betörés volt a településen. Idős, egyedülálló embereket fosztottak ki. Ezért szükségesnek
tartja kamerarendszer felszerelését. Javasolja, hogy kérjenek árajánlatokat és a következő testületi ülésen
kerüljön sor a döntésre.
A képviselő-testület a fentiekkel egyetértett.
- Pintér Lászlóné (Szákszend, Győri u. 40.) lakásbérleti jogviszony kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Pintér Lászlóné (Szákszend, Győri u. 40.) szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy
szeretné a megüresedett Szákszend, Móra u.20. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást bérbe venni, 2015.
június 1. napjától. . A lakás 39 m2, egyszobás, melynek bérleti díja: 10 725 Ft. A rezsiköltség a bérlőt terheli.
Javasolja a lakás bérbeadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, szíveskedjenek a fenti napirendi pontot megszavazni.

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2015.(V.27.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelöli Pintér Lászlóné (szákszend, Győri u. 40.) szám
alatti lakost az önkormányzat tulajdonát képező Szákszend, Móra u. 20. szám alatti ingatlanban lévő 39 m2
nagyságú, egyszobás, összkomfortos bérlakás bérlőjeként 2015. június 1. napjától – 2017. május 31. napjáig. A
bérlemény havi díja: 10 725 Ft. A bérlő köteles a rezsiköltséget a fogyasztás alapján fizetni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerődés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy 2015. május 31-én kerül sor a Hősök Napja alkalmából a
községben lévő felújított száki és szendi háborús emlékművek felavatására.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 18 óra 30 perckor berekesztette az ülést.

k.m.f.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 50 perckor
berekesztette.

