Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-7/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Igazoltan távol: Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Varga Józsefné Öveges József Általános Iskola ig.helyettese
Bodóné Wessel Tünde védőnő
Ivák István újságíró
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 11 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 41/2015.(IV.29.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 29-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 Oroszlány Város Rendőrkapitányságának a község közbiztonsági helyzetéről,
2014. évi működéséről és a várható feladatokról.
Előterjesztő: Madari Csaba rendőrkapitány
3./ Javaslat a Szákszend Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet
elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Javaslat Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszend Község Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről.
Előterjesztők: dr. Tóth Csaba háziorvos
Bodóné Wessel Tünde védőnő
8./ Javaslat az Értéktár bizottság létrehozására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Falunapi program véglegesítése

Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Felhívás a kárpátaljai magyar települések megsegítésére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./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 2008-2009-ben
a vidékfejlesztési hivatal pályázatot írt ki a játszótérépítésekre, összesen 145 projektet fogadott be a hivatal. Az
EU csalás elleni hivatala azonban azt állapította meg, hogy a programokat túlárazták, ezért az
önkormányzatoknak vissza kell fizetniük a támogatást.
Jellemzően kistelepüléseket érintett a probléma, ezért a kormány a 1225/2015.(IV.20.) kormányhatározatában
úgy döntött, hogy ezeket az önkormányzatokat rendkívüli működési támogatásban részesíti, azzal az összeggel,
melyet vissza kellett volna fizetniük. A településünk is részesült a fenti támogatásban a pályázati összeg erejéig.
……../2015.(IV.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 24/ 2015.(III.25.), 29/2015.(III.25.), 31-333/2015.(III.25.), 36-40/2015.(III.25.) önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 42/2015.(IV.29.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 24/2015.(III.25.), 29/2015.(III.25.), 31-33/2015.(III.25.), 36-40/2015.(III.25.) önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Beszámoló az Oroszlány Város Rendőrkapitányságának a község közbiztonsági
helyzetéről, 2014. évi működéséről és a várható feladatokról.
Előterjesztő: Madari Csaba rendőrkapitány
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság 2014. évben a rendelkezésére álló humán és gazdasági erőforrásait igyekezett
a leghatékonyabban felhasználni. Célja az volt, hogy javuljon az állampolgárok szubjektív biztonságérzete. A
településen a körzeti megbízotti feladatokat 2013. december 1-től Fehér István r.tzls. látja el. A bünügyi helyzet
értékelése során megállapítható, hogy 2014-ben 15 olyan bűncselekmény történt, melyet Szákszend község
területén követtek el. Az elmúlt évben az elkövetett bűncselekmények száma 6-ról 15-re emelkedett a
településen. A lopások száma 2-ről 8-ra növekedett, míg a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2013ban 1 volt, 2014-ben 6-ra emelkedett.
Szákszend község közrendjéről-közbiztonságáról összességében elmondható, hogy a kapitányság működési
területén belül nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek közé. A személy elleni bűncselekmények száma 1-re
emelkedett. Ittas, vagy bódult állapotban elkövetett vezetés ügyében 2014. évben négy esetben kellett nyomozást
folytatni, míg 2013-ban egyetlen esetben sem. Veszélyeztett célcsoport az idős, egyedül élő személyek köre. A
Készenléti Rendőrség erőit is rendszeresen vezényeltük a településre.

A körzeti megbízott jó kapcsolatot alakított ki a község intézményeivel és a horgászegyesülettel. A település
közbiztonsági helyzetéről megállapítható, hogy az előző évben, személyi sérüléssel járó baleset egy történt a
településen, míg anyagival járó baleset szintén egy történt.
A 2015. évi célkitűzések között szerepel a települések és a külterületek közbiztonságának további javítása, a
közúti közlekedés biztonságának erősítése, törvényes, eredményes, hatékony fellépés a bűncselekmények
elkövetőivel szemben.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a rendőrségi beszámoló elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015.(IV.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlányi Rendőrkapitányság
beszámolóját, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Javaslat a Szákszend Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló
rendelet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az Áht 91.§.(1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Az Áht. 89.§. (1)
bekezdése, mely értelmében a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. Az összehasonlítást az eredeti,
módosított előirányzatok, illetve a teljesítés alapján lehet elvégezni. Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda bevétele: 29 330 EFt, kiadása: 29 317 EFt. A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele: 52 164
EFt, míg a kiadása: 52 033 EFt.
Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 2014. évi zárszámadás elfogadását.
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 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet
Szákszend Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szákszend Község Önkormányzata 2014. évi
zárszámadásáról szóló rendeletét, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)
Kormányrendelet 48.§-a írja elő az éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

elékészítésének kötelezettségét. A költségvetési szervek ellenőrzési feladatait az Áht.70.§-a, a Mötv. 119.§-a és a
Bkr. előírásai határozzák meg. A Bkr. 48.§-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezetőnek az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett módzsertani útmutató figyelembevételével kell elkészítenie az éves ellenőrzési
jelentést. A beszámoló a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „ a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési
jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez” útmutató szerint készült el. A belső ellenőr
függetlensége biztosított volt. Nem merült fel olyan tényező, amely akadályozta volna a belső ellenőrzés
végrehajtását. Az előterjesztés mellékletét képező jelentésben megfogalmazott javaslatokra intézkedési terv
készült, amely rögzítette a feladat elkészítési határidejét és felelősét.
Kempf István bizottság ügyrendi és pénzügyi elnöke
A bizottság javasolja a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015.(IV.29.)SZKÖKt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az éves ellenőrzési jelentést a 2014. évi
ellenőrzési terv teljesítéséről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Javaslat Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az előirányzatmódosítására a központosított és a saját hatáskörben végzett pénzügyi tanzakciók miatt van
szükség. A költségvetési rendelet módosítása során a bevétel: 14 482 EFt, míg a kiadás: 14 482 EFt.
Kempf István ügyrendi és a pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215.(IV.29.) önkormányzati rendelet
Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítását, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6./ napirend
Szákszend Község Önkormányzata Gazadasági Programjának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Mötv. értelmében a képviselő-testület által át nem ruházott feladatkörébe tartozik a gazdasági program
megalkotása. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon

belül fogadja el. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a
ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A
gazdasági programban szerepeltetni kell az áthúzúdó, folyamatban lévő fejlesztéseket, melyek a következők:
a.) 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akció csoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre benyújtott pályázatból:
 Kis utcai volt községháza tetőszerkezetének felújítása
b.) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából:
 Száki utcában 100 m hosszan D!§ beton áteresz építése
 Kiskuckó Óvoda tetőszerkezetén napelem rendszer elhelyezése
 Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda melegítő konyha tetőszerkezetének felújítása
A képviselő-testület célja, hogy az önkormányzati feladatokat a lehető legmagasabb színvonalon, a
költségtakarékosság, hatékonyság, eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával biztosítsa.
A településüzemeltetés során az önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal
kapcsolatban felmerülő kiadásokat.
A megalapozott költségvetéssel és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével változatlanul biztosítani kell
azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon.
Kempf István az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat gazdasági programjának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirendről.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2015.(IV.29.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerint a 2015-2019. évi
Gazdasági Programját.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről.
Előterjesztők: dr. Tóth Csaba vállalkozó háziorvos
Bodóné Wessel Tünde védőnő
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti a Bodóné Wessel Tünde védőnőt, s felkéri röviden ismertesse a beszámolóját.
Meghívott Bodóné Wessel Tünde védőnő
A védőnő területe Szákszend egész területe és a hozzákapcsolódó külterülete. A védőnő tevékenységének
szakmai felügyeletét az Oroszlány-Tata-Tatabánya Járási Vezetőnő védőnője látja el. A tanácsadó felszereltsége
jó, informatikai eszköz ellátottsága elavult. A dokumentálás kettős: papíralapú és számítógépes. A születések
száma 2014-ben 15, ebből a községben él 13 fő. Gondozott családok száma: 62, 06 évesek száma: 74 fő. A
veszélyeztetett gyermekek száma: 11 fő. A védőoltások teljesítése 100 %-os volt. Az óvodában kötelező
szürővizsgálat nincs, mert az életkorhoz kötött és a szülő kötelessége vinni a gyermeket védőnői és orvosi
szűrésre 0-6 éves korig. A védőnőnek jó a kapcsolata az intézményekkel. A képviselő-testület a védőnői
beszámolót elfogadta.
Szabó Ildikó a szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a védőnői beszámoló elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
………………../2015. (IV.29.)SZKÖKt. határozata

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a körzeti védőnő 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015.(IV.29.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a körzeti védőnő 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Hivatali elfoglaltsága miatt dr Tóth Csaba háziorvos nem tud részt venni a testületi ülésen.
Az írásos beszámolót a képviselők kézhez kapták. A háziorvos a beszámolójában tájékoztatta a testületet, hogy a
praxisjogban személyi változás történt, dr Takács Ilona helyett, dr Tóth Csaba nevére került. A tárgyi
eszközökben nincs változás. A tavalyi évben az ellátottak száma: 10 940 volt, melyből 187 beteg ottjonában
történt, a körzeti nővér által tett betegellátások száma ápolás miatt 32 volt.
A császári gyógyszerész által működtetett kézipatika iránt továbbra is igény mutatkozik.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a háziorvos beszámolójának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
……………………/2015.(IV.29.) SZKÖKt. határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Tóth Csaba vállalkozó háziorvos 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
A döntéshozatalban 6 fő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.(IV.29.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Tóth Csaba vállalkozó háziorvos 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./napirend
Javaslat az értéktár bizottság létrehozására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény lehetőségként ajánlotta fel az
önkormányzatok részére települési értéktárak létrehozását. Amennyiben az önkormányzat úgy, dönt, hogy
létrehozza a helyi települési értéktárak, akkor a Települési Értéktár Bizottságot kell létrehoznia. A bizottság
feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a
megyei értéktárral történő kapcsolattartás.
A bizottság összeállítására több módozat lehetséges:
1.) az önkormányzati állandó bizottság létrehozása vagy már létező bizottság feladatkörének
kibővítése, mely SZMSZ módosítással jár.
2./ külön szakmai bizottság létrehozása
3./ már korábban létező, helyi értékek gondozását végző állami, önkormányzati, egyházi vagy
társadalmi szervezet, illetve általa fenntartott intézmény, ezek szervezeti egységei, továbbá más

a település fejlesztésében tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet.
Javasolja a szociális-kulturális és sportbizottság feladatkörének bővítését.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a települési értéktár kialakítását, továbbá a települési értéktár megalakításával és
működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan a szervezeti és működési szabályzat módosítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015.(IV.29.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értéktár kialakítását határozza el. A
képviselő-testület külön Települési Értéktár bizottságot nem alakít, a bizottsági teendők ellátásával a Szociáliskulturális és sportbizottságot bízza meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának 9/2013.(XI.27.) önkormáyzati rendelet módosítását, az írásos
előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9./ napirend
Falunapi program véglegesítése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A végleges falunapi programot meg kell jelentetni az újságban és fel kell tenni a honlapra. A sztárvendéggel
megköttöttük a szerződést, a tűzijáték szerződés megkötése is folyamatban van. Előző nap discó lesz a
vállalkozóval a szerződést megkötjük. A gyerekek részére is biztosítjuk a programokat. A tűzoltó és rendőrautó is
rendelkezésre áll, lesz állatsimogató, retró motorkiállítás.
A képviselő-testület tagjai a falunapi programot tudomásul vették.
10./ napirend
Felhívás a kárpátaljai magyar települések megsegítésére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felhívással élt az önkormányzatok felé, Kárpátalján
(Ukrajnában) a magyar közösségben kialakult gazdasági vészhelyzet miatt. Javasolja 20 000 Ft támogatás
nyújtását a Kárpátaljai magyarság megsegítésére.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az anyagi támogatás nyújtását.
László Kálmán polgármester

Kéri a testületi tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
…………../2015.(IV.29.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kárpátaljai magyarság megsegítésére
20 000 Ft anyagi támogatást nyújt.
A fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
biztosítja.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2015.(IV.29.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kárpátaljai magyarság megsegítésére
20 000 Ft anyagi támogatást nyújt.
A fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

11./ Egyebek
- Nyári gyermekétkeztetés biztosításához pályázat benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- Közös hivatal létszámcsökkentésével kapcsolatos pályázat benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- Majális program megvalósításához támogatás kérése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében idén – az
elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával ellentétben – pályázniuk kell a települési önkormányzatoknak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatásához.
Tekintettel arra, hogy a Pályázati felhívás megjelenése és a pályázat benyújtásának határideje között rövid idő áll
majd rendelkezésre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felkészüléshez egy tájékoztatót juttatott el az
önkormányzatokhoz 2015. április 27-én.
A nyári gyermekétkeztetés biztosítására azok a pályázó települési önkormányzatok igényelhetnek támogatást,
amelyek vállalják, hogy a 2015. június 16. napjától 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakban legalább 43,
legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére.
Az étkeztetés biztosításának időszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében – a gyermek más településen
történő táborozása vagy más okból történő akadályoztatása esetén – a pályázatban meghatározott időszaknál
rövidebb is lehet.
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 Ft.
A pályázati adatlapot 2015. május 7-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.
Az önkormányzatot megillető támogatás összegéről a miniszter 2015. június 3-ig dönt.
A pályázat elkészítéséhez felmérésre kerültek a nyári gyermekétkeztetés iránti igények, mely alapján 20 gyermek
jelezte, hogy szeretne részt venni a nyári gyermekétkeztetési programban.
Az előzőek alapján igényelt támogatási összeg: 20 gyermek x 43 x440 = 378 400 Ft. Az igényelt támogatási
összeg: 264 880 Ft. A saját erő:113 520 Ft. A fennmaradó összeget az önkormányzatunk 2015. évi
költségvetésének rendkívüli települési támogatás terhére javaslom biztosítani.
László Kálmán polgármester

Kéri a testületi tagokat, hogy a fenti napirendi pontról kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
…………………/2015.(IV.29.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetés
biztosításához szükséges pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak ítéli, hogy a gyermekszegénység elleni
program keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a nyári
szünetben 2015. június 16. napjától – augusztus 13. napjáig biztosított legyen az egyszeri meleg étkeztetés.
Ennek érdekében támogatja a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetés megszervezéséhez szükséges saját
erőt a 2015. évi költségvetésében a rendkívüli települési támogatás keretében biztosítja.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2015.(IV.29.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetés
biztosításához szükséges pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak ítéli, hogy a gyermekszegénység elleni
program keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a nyári
szünetben 2015. június 16. napjától – augusztus 13. napjáig biztosított legyen az egyszei meleg étkeztetés.
Ennek érdekében támogatja a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetés megszervezéséhez szükséges saját
erőt a 2015. évi költségvetésében a rendkívüli támogatás keretében biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2015. május 7.
- Közös önkormányzati hivatal létszámcsökkentésével kapcsolatos pályázat benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett a
helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke:
A támogatás a tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő,
munkavégzés alóli felmentés idejére járó felmentési illetményre, de legfeeljebb hat havi felmentési illetményre és
annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adó
teljes összegének 75 %-ára, de maximum 4 millió forintra igényelhető, az egy lakosra jutó adóerő-képességtől
függően.
A pályázat benyújtásának határideje: II. ütemben 2015. július 10-e.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2015.(IV.29.)SZKÖkt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.2. pontjában foglaltak alapján Szákszend Község Önkormányzata
pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
2.A Képviselő-testület költségvetési szervei létszámhelyzetének és a költségvetési szrvek között tervezhető
létszám- és álláshely átcsoportosítási lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel járó
létszámcsökkentésről.

3. A Képviselő-testület támogatási igényt nyújt be a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi
Kirendeltsége vonatkozásában a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló álláshely
megszüntetéssel összefüggő, létszámcsökkentést eredményező döntése miatti pénzügyi kötelezettségeinek
teljesítéséhez egy fő igazgatási főmunkatárs felmentésével kapcsolatban felmerült költségeire (a munkavégzés
alóli felmentés idejére járó felmentési illetményre, de legfeljebb hathavi iletményre és annak szociális
hozzájárulási adó teljes összegének 75%-ra, az egy lakosra jutó adó-erőképességtől függő mértékben).
4. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat, mint igénylő,
fenntartói körén belül –önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzati fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
5. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik továbbá arról, hogy a megszüntetett
álláshely a döntést követő öt évig nem került visszaállításra.
6.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentési
döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatási igénylés aláírására és benyújtására az önkormányzat
létszámcsökkentési döntésének meghozatalát követően.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2015. július 10.
- Majális program megvalósításához anyagi támogatás kérése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Klestenitz Ildikó 30 000 Ft támogatási kérelmet nyújtott be a Majális megvalósításához, a csatolt meghívóban
szereplő programok lebonyolításához.
Javasolja a támogatás nyújtását.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
…………………/2015.(IV.29.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Majális program megvalósításához
30 000 Ft támogatás nyújtását.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, s az abban foglaltak szerint
gondoskodjon az anyagi támogatás kiutalásáról.
A döntésben 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2015.(IV.29.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Majális program megvalósításához
30 000 Ft támogatás nyújtását.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, s az abban foglaltak szerint
gondoskodjon az anyagi támogatás nyújtásáról.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az ülés.

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.

