Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-7/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Bodányi Endre képviselő
Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Schvarczné Stieber Rita Szákszendi KÖH Kömlődi Kirendeltsége aljegyző
Szőts Csilla óvodavezető
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
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 11 napirendi pont szerepel. Javasolta, hogy a 4. napirendi pontot
tárgyalják elsőként az Aljegyző Asszony kérésére.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015.(III.25.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 25-ei ülésén az alábbi
napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
4./ Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
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./ Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló rendelet-tervezet I. forduló
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendjéről és a nyári zárva
tartásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Viziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési terv
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

7./ A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Árajánlatok elbírálása.
- Szendi Emlékmű felújítása.
- Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda napelemes rendszerének kiépítése.
- Közvilágítás bővítése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Támogatási kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
10./Falunapi program megbeszélése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Egyebek
4./ napirend
Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti a közös hivatal kirendeltségének aljegyzőjét. Kéri a jegyző asszonyokat, hogy egészítsék ki a
beszámolót.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Röviden ismerteti a beszámolót, úgy érzi részletes anyagot készített. A KÖH komplex , szerteágazó
munkát végez, önkormányzati és államigazgatási ügyeket készít elő döntésre, közreműködik azok
végrehajtásában. A Hivatal tevékenységének részletes ismeretéhez az azt ellátó személyi állomány, az
ügyiratforgalmi és hatósági statisztika legjellemzőbb adatait, és a hivatali munka főbb területeit
mutattam be. Hivatalban a személyi és a tárgyi feltételek adottak. Az ügyiratforgalmat a számadatok
tükrözik, mely évről-évre növekszik. Ezen felül a személyes ügyfélforgalom is jelentős, sokszor
fordulnak hozzánk az ügyfelek információért. A köztisztviselők teljesítmény értékelése 2014. június 302015. január 31. közötti időszakban szabályszerűen megtörtént. Ezek alapján megállapítható, hogy a
megnövekedett munkaköri feladatok ellenére valamennyi köztisztviselő teljesítette a követelményeket.
Kiemeli a választást, mely jelentős feladatot jelentett a munkatársak részére, de pontos és precíz
munkát végeztek ezen a területen is. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy földszerzéssel
kapcsolatos hirdetményezési feladatok, gyors és pontos munkát követelnek meg az illetékes
ügyintézőtől. Közös önkormányzati hivatalok esetében, mind a közös hivatal hirdetőtábláján, mind a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi hivatal hirdetőtábláján is ki kell függeszteni a
szerződések egy anonimizált példányát. A hivatali nyilvántartásunk szerint 2014-ben 44 kérelem
érkezett a termőföldek hirdetményi úton történő kifüggesztését illetően.
Szeretné megköszönni az egész évi munkájukat.
Schvarczné Stieber Rita aljegyző
Kiegészítésként elmondta, hogy megnövekedett feladatot jelentett az elővásárlási és előhaszonbérleti
jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszbonbérleti szerződések hirdetményi úton történő
közzététele. Az adás-vételi és a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) kormányrendelet határozza meg a
földszerzésekkel kapcsolatos hirdetményezési feladatokat. Kömlődön 22 földkifüggesztés volt.
Valkóné Papp Éva képviselő
Kérdezi az aljegyző asszonytól, hogy a településen elfogadták-e a változást. Úgy hallotta, hogy volt
felháboródás.
Schvarczné Stieber Rita aljegyző
Általában elfogadták. Mindig lesznek olyan lakosok, akik elégedetlenek.

Szabó Ildikó képviselő
A kömlődi munkavállaló elbocsátást követően a szákszendi discóban a kömlődi és a szákszendi
fiatalok között attrocitás tört ki. Ugyanis az terjedt el, hogy Szákszend Község Önkormányzata
bocsátotta el az igazgatási ügyintézőt. Szertné, ha ezt tisztázná a Kömlőd Község Önkormányzata és
nyilvános helyen, honlapján és a helyi újságban megjelentetné egyértelműen, mert ez a mai napig nem
történt meg.
László Kálmán polgármester
Kérdezi az aljegyző asszonytól, hogy várható-e, hogy a volt kolleganő munkaügyi bírósághoz fordul.
Schvarczné Stieber Rita aljegyző
Állítólag igen.
Valkóné Papp Éva képviselő
Ebben az esetben a szákszendi jegyző, mint munkáltató áll ott a bíróság előtt, aki csak végrehajtó
ebben az ügyben.
László Kálmán polgármester
Ő is és a kömlődi polgármester, valamint az aljegyző is ott lesz tanuként.
Kempf István bizottság elnöke
A bizottság javasolja a közös hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
László Kálmán polgármester
A beszámoló mindenre kiterjedően mutatta be a közös hivatal tevékenységét. Megköszöni a hivatal
dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját. Kéri a képviselőket, amennyiben további kérdés nincs,
szavazzanak a 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 24/2015.(III.25.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a szóbeli kiegészítésekkel.
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
1./ napirendi pont:
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
megkereste a Polwerk Kft ügyvezetője, hogy szeretné megvásárolni a csokiüzemet, mivel az épület
felújítására pályázatot kívánnak benyújtani, s ehhez szükséges lenne a tuljadonjog rendezése.
Tájékoztatta, hogy értékesítés esetén értékbecslést kell készítetni, valamint telekmegosztás szükséges,
mivel az épülethez kb 4000 m2-t is meg kellene vásárolniuk, továbbá, az is kérdéses, hogy
elidegeníthető-e a terület, amit ingyenesen kapott az önkormányzat 1998-ban, s ettől az időponttól az
MNV felé tájékoztatási kötelezettségünk volt, hogy gondozzuk-e a területet. Amennyiben kérdés nem
merül fel, úgy kéri szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:

……../2015.(III.25.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 21/2015.(II.26.), 22/2015.(III.25.) 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 25/2015.(III.25.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 21/2015.(III.25.), 22/2015.(III.25.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Az avar és a kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló rendelet-tervezet I. forduló
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A településünkön évek óta gondot okoz a kerti hulladék kezelése, elhelyezése. A kerti hulladéktól a
tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg. A keti hulladék égetése azonban a hatályos jogi
szabályozás alapján tiltott. 2014. december 5-én kihirdetésre került az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, amely rendelet a kihirdetését követő 90. napon – 2015. március
5-én – lépett hatályba. A jogszabály arra ösztönzi a kerttulajdonosokat, hogy elsősorban komposztálják
a kertekben a keletkező avart és egyéb növényi hulladékot. Erre azonban nincs mindenkinek
lehetősége. A tiltás alól belterületen az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletben
szabályozza az égetés feltételeit. A képviselő-testület által történő elfogadás esetén a rendelet hatályba
lépésének időpontja a környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményének megérkezését követő
nap.
Hartmann Imre alpolgármester
Szerves anyagot égetni tilos. Ennek ellenére a faluban sokan tűzelnek veszélyes anyagokkal.
Kéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a lakosságot, a helyi médiában a tüzelés szabályairól.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és javasolta, hogy a hét minden napján lehessen tüzelni.
Szabó Ildikó képviselő
Javasolja, hogy az avar és a kerti hulladék égetése hétfőtől – szombatig 15 órától – 19 óráig legyen
megengedett.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a módosító javaslatról.
……………../2015.(III.25.) határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a rendelet-tervezet 6.§. (1)
bekezdését az alábbiak szerint:
6.§. (1) A kerti hulladék nyílttéri égetésére a belterületen hétfőtől- szombatig 15- 19 óra közötti
időszakban kerülhet sor.

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 26/2015.(III.25.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a rendelet-tervezet 6.§.(1)
bekezdését az alábbiak szerint:
6.§.(1) A kerti huladék nyílttéri égetésére a belterületen hétfőtől- szombatig 15-19 óra közötti
időszakban kerülhet sor.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§.(1) bekezdése és a 6.§. (1) bekezdése a-d.)
pontjában meghatározott ajánlatkérők - így az önkormányzat is – a költségvetési év elején legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.
A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben
szintén szerepeltetni kell.
A közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2014. évi XCIX. törvény 70.§-a tartalmazza, mely megegyezik a 2014. évben alkalmazott
értékhatárokkal. Szákszend Község Önkormányzata által tervezett beruházások nem érik el a
közbeszerzési értékhatárokat, ezért nem vált szükségessé a közbeszerzési terv készítése.
Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a nemleges közbeszerzési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a határozati javaslatról.
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 27/2015.(III.25.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33.§-a alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások tervét nemleges megjelöléssel hagyja jóvá.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2015. március 31.
5./ napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendjéről és a nyári zárva
tartásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény kimondja, hogy a fenntartó dönt az óvodai
általános felvétel időpontjáról.
Az EMMI rendelet szerint: az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20- és május 20-a között kerül sor.
Az óvodavezető javaslata alapján a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási idejét:
2015. április 20 – 2015. április 24. 8-15 óra közötti időpontra kerül meghatározásra.
A jelenlegi nevelési év 2014. szeptember 1-jétől – 2015. augusztus 31. napjáig tart. Az intézmény nyári
zárva tartását az óvodavezető 2015. augusztus 3. napjától - augusztus 28. napjáig terjedő időszakban
javasolja meghatározni, a nyári takarítás és a dolgozók szabadságolása miatt.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban kérdés nem merült fel, úgy kéri a képviselőket szavazzanak a
határozati javaslat 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 28/2015.(III.25.)SZKÖKt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda 2015/2016. nevelési évre való beiratkozás idejét 2015. április 20 – 2015. április 24. napjáig
8-15 óráig terjedő időtartamokban határozza meg. Az intézmény nyári zárva tartás időpontja:
2015. augusztus 3. – 2015. augusztus 28.
2. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodába a beiratás idejének és módjának
ismertetéséről szóló közleményt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
3. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (1) bekezdésének megfelelő módon gondoskodjon a közlemény
közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Viziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési terv
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem által készített 2015. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervben
az alábbi fejlesztéseket tervezi.:
1.) Császár-Szákszend szennyvíztisztító telep kamerarendszer felújítása:
A szennyvíztisztító telepen a vagyonvédelmi riasztó rendszer felújítást igényel.
A vagyonvédelmi rendszer felújítása bruttó 281 000 Ft.
2.) Császár-Szákszend szennyvíztisztító telep emelőberendezés pótlása:
A szennyvíztisztító telepen az emelőgépek felülvizsgálata során a biológiai műtárgynál lévő, a
levegőztető szerkezet kiemelésére eddig 1 db emelő berendezés állt rendelkezésre (a másik
emelőberendezés meghibásodott, életkorán túljutott), amit az emelőállványokon szükség szerint
cseréltünk. A mai biztonságtechnikai szabályoknak így nem felel meg, külön fixen rögzített és a
felülvizsgálatnak megfelelő emelőgép berendezésekkel lehet munkát végezni. A fejlesztés
megvalósításának teljes költsége: 220 000 Ft.
Kempf István ügyrendi és a pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a gördülő fejlesztési terv elfogadását.
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 29/2015.(III.25.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÉDV Zrt. által CsászárSzákszend csatorna- és szennyvíztisztítóra készített 2015. évi gördülő fejlesztési tervet, a benyújtott
előterjesztés alapján.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltatóval megbízási szerződés keretében látja el a Szákszendi
Közös Önkormányzati Hivatal. A 2014. évi feladat a „rendező mérleg vizsgálata”.
Az ellenőrzés során tett javaslatok a következők voltak:
 a követelések állománya után a számviteli előírásoknak megfelelően értékelésre, szükség
esetén értékvesztés elszámolására van szükség,
 A KLIK felé vagyonkezelésbe adott eszközök könyvekből való kivitelezése, 0-s
számlaosztályban való kimutatása szükséges,
 a költségvetési pénzek nagysága az új saját tőke egyik elemét, az Egyéb eszközök induláskori
értékét kell képeznie pénzösszeggekkel azonos összegben,
 A Nemzeti vagyon indításkori értékének meghatározása szükséges az átr. 7.§. a.) pontja
alapján a KLIK részére átadott eszköt bruttó értékének kivezetését követően. A Saját tőke
további elemeinek kimutatása (pl: Felhalmozási eredmény) szükséges,
 A megosztott követelések esetén az adatszolgáltatás alapján az összegeket a követelések közé
kell felvenni (ha előfordul ilyen),
 leltározási kötelezettség teljesítésekor az aláírásokkal történő hitelesítést szükséges megoldani.
Az ellenőrzés nyomán kialakított belső ellenőrzési vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról
összességében: az átrendezett tételek az Óvodánál és a Közös Önkormányzati Hivatalnál megfeleltek
az új Áhsz. és Átr. előírásainak. Az Önkormányzat könyveiben a Saját tőke elemeinek rendezése, a
vagyonkezelésbe adott eszköz számviteli rendezése indokolt. A vagyonkezelésbe adott iskola
kivezetése határidőben megtörtént a számviteli nyilvántartásban. Intézkedési tervet elkészítettem és
megküldtem Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló részére.
Kempf István az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását.
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 30/2015.(III.25.)SZKÖkt.határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi belső ellenőrzési
jelentést, az írásos előterjesztés szerint, valamint a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet is.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az
intézkedési terv, illetve a képviselő-testületi határozat eljuttatásával a belső ellenőrzést végző
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna (2890 Tata, Szent István utca 25.) részére.

Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./ napirend
Árajánlatok elbírálása.
- Szendi emlékmű felújítása.
- Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda napelemes rendszerének kiépítése.
- Közvilágítás bővítése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Árajánlatot kértünk a szendi világháborús emlékmű járdafelületének elkészítésére. Kőkobaki Kft-től
érkezett árajánlat, melynek értéke: 270 000 FT+ÁFA, mely tartalmazza a zsaluzás, betonozás,
műkövezés költségeit is. Javasolja az elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a szendi emlékmű felújítására vonatkozó árajánlat elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
………………../2015. (III.25.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szendi világháborús emlékmű
járdafelületének elkészítésére Kőkobaki Kft. által benyújtott árajánlatot, melynek bekerülési értéke
270 000 Ft+ÁFA, s egyben bízza meg a Kft-t a fenti kivitelezés elvégzésével.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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 31/2015.(III.25.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szendi világháborús emlékmű
járdafelületének elkészítésére Kőkobaki Kft által benyújtott árajánlatot, melynek bekerülési értéke
270 000 Ft+ÁFA, s egyben bízza meg a Kft-t a fenti kivitelezés elvégzésével.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Kiskuckó Napköti Otthonos Óvoda napelemes rendszer kiépítésére vonatkozóan árajánlatot kértünk.
Két ajánlat érkezett, melyek a kövekezők:
Kivitelező
ZEF Consult Kft (2800 Tbánya,
Bánhidai ltp.117.)
Gershoj Energia Kft.(2890 Tata,
Ady E. u. 13.)

Tétel megnevezése
50 db 240 Wp teljesítményű
poly-kristályos napelemes
rendszer kiépítésére szolgál
48 db napelem rendszer,
várható tényleges
teljesítménye:13178 kWh/év.

Árajánlat
6 348 000 Ft + ÁFA,
bruttó: 7 154 196 Ft
4 709 814 Ft+ÁFA
bruttó: 5 981 464 Ft

Javasolja Gershoj Energia Kft (2890 Tata, Ady E. u. 13.) árajánlatának elfogadását, mivel jóval
kedvezőbb.
A fentiekkel kapcsolatban kérdés nem merült fel, ezért kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
……………/2015.(III.25.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gershoj Energia Kft (2890 Tata,
Ady E. u. 13.) a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda napelemes rendszer kiépítésére
vonatkozó árajánlatát, s egyben megbízza a Kft-t az óvoda kivitelezési munkáinak elvégzésével,
bruttó: 5 981 464 Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.
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 32/2015.(III.25.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gershoj Energia Kft (2890 Tata,
Ady E. u. 13.) a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda napelemes rendszer kiépítésére
vonatkozó árajánlatát, s egyben megbízza a Kft- az óvoda kivitelezési munkáinak elvégzésével, bruttó:
5 981 464 Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Árajánlatot kértünk közvilágítás bővítésére, 4 db 36 W-os kompakt fénycsöves lámpatest kiépítésére.
ZEF Consult Kft (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 117.) nyújtott be ajánlatot, 232 000 Ft+ÁFA összegben.
Műszaki adatok:
 4 db STREET kompakt fénycsöves lámpatest
 4 db 1x36 fényforrás
 2 db LK060 Fa oszlopos lámpakar
 2 db LN 060 beton oszlopos lámpakar
 csatlakozó vezeték.
Az új lámpatestek elhelyezése a település jelenleg üzemelő közvilágítási hálózatrendszer meglévő
tartóoszlopaira kerül. 2 db lámpatest a Laktanyába, 1 db a katolikus templomhoz, 1 db pedig a Győri
utca sarkához kerül felszerelésre.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a közvilágítás bővítésére az árajánlat elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az alábbi napirendi pontról:
………/2015.(III.25.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közvilágítás bővítésére a ZEF
Consult Kft (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 117.) árajánlatát, melynek összege: 232 000 +ÁFA Ft., s
egyben megbízza a Kft-t a kivitelezési munkák elvégzésével.
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 33/2015.(III.25.)SZKÖKt. határozata

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közvilágítás bővítésére a ZEF
Consult Kft (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 117.) árajánlatát, melynek összege: 232 000 FT+ÁFA, s
egyben megbízza a Kft-t a kivitelezési munkák elvégzésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és
aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Szendi katolikus temető bejáratáig, a Hivatal és az Óvoda előtt az árkok lefedése betoncsővekkel.
PEKOB Kft (Környe) adott árajánlatot 756 000 Ft összegben. Javasolja elfogadni, hogy vásárolja meg
az önkormányzat az anyagot.
………………./2015. (III.25.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a PEKOB Tüzép KFt-től
(Környe) kerüljön megvásárlásra az árokrendszer lefedésére szolgáló betoncső 756 000 Ft összegben.
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 34/2015.(III.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a PEKOB Tüzép Kft-től
(Környe) kerüljön megvásárlásra a az árokrendszer lefedésére szolgáló betoncső 756 000 Ft
összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./napirend
Támogatási kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete (2800 Tatabánya, Mártírok u. 24.) támogatási kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz. Az állami támogatások néhány éve még fedezték a szervezet
működési költségeit, de ma már nem. A támogatási és a pályázati rendszerek nagy mértékben
átalakultak, csökkentek, illetve megszűntek. Működésre, karbantartásokra és az iroda
eszközkészletének fenntartására, pótlására kevés lehetőség adódik, az Alapszabályban foglalt
eszközkészletének fenntartására, pótlására kevés lehetőség adódik, az Alapszabályban foglalt
célkitűzések és feladatok megvalósítása teljesen ellehetetlenült. Komárom-Esztergom megyében több
mint 1000 fő a súlyos látássérült személy , egyesületünk taglétszáma 397 fő, ebből a mi
kistérségünkben 54 fő él. Javasolja a tavalyi évhez hasonlóan 10 000 Ft támogatás megállapítását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzák meg a támogatási kérelmet.
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 35/2015.(III.26.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete
(2800 Tatabánya, Mártírok u. 24.) részére 10 000 Ft, azaz tízezer forint támogatást nyújt a 2015. évi
költségvetés terhére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződést írja alá és a támogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./ napirend
Falunapi program megbeszélése.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Közeleg a falunap, 2015. június 6-a. Meg kell beszélni a programokat, mivel a nevesebb előadók már
leszerződnek. Az idén is javasolja a Tűzijátékot, valamint a gyermekek részére a különféle játékokat, a
rendőr és a tűzoltóautó jelenlétét.
Szabó Ildikó képviselő
Javasolja, hogy az idei falunap kicsit legyen rendhagyó, a gyerekeknek dodzsem és vattacukor
árusítását kéri. Továbbá 15 órakor kezdődjön a műsor, mivel a vendégeltetés mindig csúszott.
Meg kell hívni a falunapon résztvevő szervezőket, hogy minél gördülékenyebben menjen a rendezvény
lebonyolítása.
László Kálmán polgármester
Beszélt Csanda Szilviával, műsorszervezővel, aki ajánlotta Csocsesz-t, 210 000 Ft-ért. Felkéri Szabó
Ádám harmonikást, aki nemrég szerepelt a településen. Az idei évben is lesz gyereksarok, ahol
arcfestés és egyéb szórakozás lesz a kicsik részére.
11./ napirend
Egyebek
a.) Húsbolt bérbeadási kérelme
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
b.) Stróbl János kérelme a méhcsalád elhelyezésére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
c.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Megállapodásának
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
a.) Húsbolt bérbeadási kérelme
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Németh Kálmán (Szákszend, Fő u. 47. ) szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez,
hogy a szákszendi 124. helyrajzi számú ( a valóságban: Szákszend, Petőfi u.) egykori húsboltot bérbe
kívánja venni, azt zöldséges üzletként szeretné üzemeltetni.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

Megkereste a kérelem kapcsán az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal építésügyi ügyintézőjét, aki
tájékoztatta, hogy az adott területen szabályozási vonal megy keresztül, ami azt jelenti, hogy az
ingatlan nem értékesíthető, bontásra ítélt, amennyiben az önkormányzat útbővítés lehetőségével élne.
A bérbeadást sem javasolja, mivel az épület nagyon rossz állapotban van, felújításhoz, bővítéshez a
tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges, ezt felelősségteljesen nem lehet megadni. Továbbá az
üzlet nyitásnak nagyon szigorú feltételei vannak. Működési engedély megadásához be kell szerezni a
szakhatóságok hozzájárulását, továbbá az üzletben ki kell alakítani a szociális helyiséget.
Hartmann Imre alpolgármester
Kéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a fentiekről, jogszabályi hivatkozásokkal a kérelmezőt.
b.) Stróbl János kérelme a méhcsalád elheyezésére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Stróbl János (Bokod, Ady E. u 8.) kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a tulajdonát képező, a
szákszendi 221/53. helyrajzi számon lévő területen 50 méhcsaládot szeretne elhelyezni. A fenti
területet tartási helyként használná a méhek részére. Javasolja, hogy az önkormányzat 10 000 Ft/év
adja bérbe a területet, mivel ez jó célt szolgál.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az alábbi határozati javaslatról.
…………../2015.(III.25.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadja a tulajdonát képező szákszendi
221/53 helyrajzi számon lévő területet Stróbl János (Bokod, Ady E. u. 8.) szám alatti lakos részére 50
méhcsalád tartási helyéül, évi 10 000 Ft bérleti díj ellenében.
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 36/2015.(III.25.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadja a tulajdonát képező szákszendi
221/53 helyrajzi számon lévő területet Stróbl János (Bokod, Ady E. u. 8.) szám alatti lakos részére 50
méhcsalád tartási helyéül, évi 10 000 Ft bérleti díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
c.) Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
d.) Pertársaság megalakításáról döntés
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
e.) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
pályázat benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását terjesztette a tagi önkormányzatok elé. Javasolja a módosítás elfogadását, a mellékelt
előterjesztés szerint.
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 37/2015.(III.25.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el
I.
1. A Társulási Megállapodás tag önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból
törlésre kerül Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút Község Önkormányzata, a
Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota Város Önkormányzata, valamint Várpalota
térség megnevezés.
2. Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás
Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki:
Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u.2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony
Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv: Taksony Nagyközség Önkormányzata
2335 Taksony, Fő u. 85. képv: Kreisz László polgármester
3. A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§. (5) bekezdésére
hivatkozás hatályát veszti.
4. A Társulás Megállapodás V. rész V/1. a.) pont első bekezdésének második mondatából
törlésre kerül a „ melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „szövegrész”.
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek
megnevezésének helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o.) pontja a következők szerint módosul:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés,
felmentés) gyakorlása.
7. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének első
mondata a következők szerint módosul:
A VII/1.1/ a., c., d., e., f., g., h., m., o., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő
tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o.) pontja a következők szerint módosul:
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja haramadik bekezdésének második mondata a
következők szeint módosul:
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.
10. A Társulási Megállapodás VII.1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata hatályát
veszti:
11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b.) pontja a következők szerint
módosul:
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves
költségvetés végrehajtásáról készült éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén
napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való
megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára.
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint módosul:
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a.) pontja szerinti, a Társulás
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a következők
szerint módosul:
A Projekt Irodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul:
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa
által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki,
illetve módosul:
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 Megállapodást,
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.
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- és kommunális szolgáltatások igazgatása. A
Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
17. A Társulási Megállapodás V/1. c.) pont második bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a
Társulási Tanácsnak.
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint
módosul:
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti.
II.
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint
elfogadja a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
d.) Pertársaság megalakításáról döntés
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A falumegújítás –és fejlesztés keretében játszóteret létesített az önkormányzatunk. Az MVH hatáskörrel
rendelkező első fokon eljáró hatóság a 1102445740 számú határozatával 5 154 875 Ft támogatási
összeget helyben hagyott. Az önkormányzat 2010. augusztus 2. napján kifizetési kérelmet nyújtott be,
melynek az első fokú hatóság 1232502720 határozattal 5 006 089 Ft tekintetében helyt adott.
Az MNV 1232502720 számú döntésének felülvizsgálata során megállapította, hogy az nem felel meg a
jogszabályi előírásoknak, ezért a 1675676172 számú határozatával visszavonta 1232502720 számú
határozatát, az ügyfél kifizetési kérelmét elutasította, valamint az ügyfelet mindösszesen 6 944 201 Ft
jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetésére kötelezte.A fenti döntés ellen törvényes
határidőn belül fellebbezést nyújtottunk be, 2014. augusztus 28-án. A benyújtott fellebbezést a
Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára az elsőfokú határozatot helybenhagyta
és az önkormányzatot 6 944 201 Ft visszafizetésre kötelezte. Hasonló helyzetben van a megyében
rajtunk kívül még három település, emiatt célszerű pertársaságot létrehozni, s így együttesen részt
venni a perben.
Amennyiben egyetértenek, úgy kérem szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
………………../2015.(III.25.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pertársaságot hoz létre, Ászár Község
Önkormányzatával, Bakonysárkány Község Önkormányzatával, és Bársonyos Község
Önkormányzatával a falumegújítás- és falufejlesztés keretében létesített játszótér támogatási
összegének visszafizetésére kötelező Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár
JHÁT-JF/155/2 (2015) határozatának bírósági felülvizsgálata tárgyában.
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 38/2015.(III.25.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pertársaságot hoz létre, Ászár Község
Önkormányzatával, Bakonysárkány Község Önkormányzatával és Bársonyos Község

Önkormányzatával a falumegújítás- és falufejlesztés keretében létesített játszótér támogatási
összegének visszafizetésére kötelező Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár
JHÁT-JF/155/2 (2015) határozatának bírósági felülvizsgálata tárgyában.
Továbbá a képviselő-testület megbízza dr Bacskai Edina Ügyvédi Irodát (1123 Budapest, Alkotás u.
17-19.), hogy képviselje az önkormányzatot a bírósági eljárásban.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével és az
aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
e.) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
pályázat benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A napokban megjelent a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közzétett Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a III.4. pontja
szerinti pályázati kiírás. A pályázat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli
szociális támogatásra) biztosít többletforrás lehetőséget. A pályázatot a pályázati kiírás alapján az év
során folyamatosan, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig lehet benyújtani, évente legfeljebb két
alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2015. szeptember 30-át követően is
benyújtható a pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje: 2015. november
30. A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2015. december 20-a.
A támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában
pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználhatók meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján.
Igénylők köre: települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
igénylésére a települési önkormányzat jogosult. A pályázat három részből áll. Szákszend Község
Önkormányzata két pályázati elemben lehet érintett.
1. pályázati rész tartalma:
A települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása a települési önkormányzatok
működőképességének megőrzésére, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására szolgál.
2. A pályázati rész tartalma:
A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a rendkívüli települési
támogatás keretében, azonban külön igénylés, és külön eljárás útján, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a szerint a települési támogatások 2015. március
1-jét követő kifizetéséhez.
A támogatás igénylése az ebr42 önkormányzati információs rendszerben történik. Az elkészített
pályázatot papír alapon két eredeti aláírt és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez kell benyújtani. A pályázathoz az útmutatóban meghatározott kötelező mellékleteket
is csatolni kell. A benyújtandó dokumentumok között szerepel a pályázat benyújtására vonatkozó
képviselő-testületi határozat is. A határozatnak tartalmaznia kell a megpályázott összeget, azonban
annak célok szerinti megosztását elegendő az igénylési dokumentumokban részletezni. Fontos
kritérium, és az összeg meghatározásánál szem előt kell tartani, hogy a pályázati kiírás szerint a
támogatást az önkormányzat – támogatási szerződés kötése eseteit és a visszatérítendő támogatást
kivéve – folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel. Támogatási szerződés
kötése esetén a rendkívüli támogatás a támogatási szerződésben meghatározottak szerint
felhasználható.
László Kálmán polgármester
Javasolja a pályázat benyújtását. Amennyiben egyetértenek, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzák
meg az alábbi határozati javaslatot:

………………../2015.(III.25.) SZKÖKt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázati kiírásra.
Az igényel támogatás összege: 3 417 274 Ft.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015.(III.25.)SZKÖKt.határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázati kiírásra.
Az igényelt támogatás összege: 3 417 274 Ft.
2. Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges
valamennyi intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat, megállapodás aláírásához felhatalmazza
László Kálmán polgármestert.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2015. április 15.
László Kálmán polgármester
II.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének átalakítása a lakosság széles körét érinti.
A kiadáskompenzáló támogatások a családi költségvetés egyensúlyban tartásához elengedhetetlen
bevételi forrást jelentenek az alacsony jövedelmű családoknak. A megalkotott rendelet, valamint a
lakossági igények kielégítéséhez további fedezetre lesz szükség.
Javasolja a pályázat benyújtását és kéri a képviselőket, szavazzanak a fenti határozati javaslatról:
………………/2015.(III.25.) SZKÖkt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó pályázati kiírásra.
Az igényelt támogatás: 3 000 000 Ft.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend KözségÖnkormányzatának Képviselő-testülete 40/2015.(III.25.)SZKÖkt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó pályázati kiírásra.
Az igényelt támogatás: 3 000 000 Ft.
2. 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. április 15.

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

