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László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő testületi képviselőből 6 fő
jelen van, 1 képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt marad távol. Elmondta, hogy az ülés
meghívójában 7 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 19/2015.(II.26.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 26-i munkaterv szerinti
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./ Az önkorányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./Javaslat Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Rendeletalkotás a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2009.(X.28.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő:Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
7./ Egyebek

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. 2015. február 28-án négy főnek jár le a
közfoglalkoztatási jogviszonya. Az igénylők részére folyamatosan megtörtént a szociális tűzifa
kiszállítása. 2015. február 12-án benyújtásra került a „volt községháza” tetőszerkezetének felújítására
vonatkozó tervdokumentáció. 2015. február 15-én a jegyzővel részt vettünk a Nagyigmánd és Környéke
Szociális és Közoktatási Társulás ülésén. A társulási ülés napirendi pontjaként szerepelt a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala által végzett ellenőrzés tapasztalatainak
megtárgyalása. 2015. február 20-án a TÖOSZ Komárom-Esztergom megyei polgármesteri fórumon
vett részt a polgármester, ahol a járási hivatalok és az önkormányzatok közötti együttműködésről volt
szó.
Kéri a képviselőket, ha kérdés és hozzászólás az első napirendi ponttal kapcsolatban nincs, úgy az
alábbi határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
………/2015.(II.26.) SZKÖKt. határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 2/2015.(I.19.), 4/2015.(I.19.) 5/2015.(I.19.), 10/2015.(I.28.), 16/2015.(I.28.)
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 20/2015.(II.26. )SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 2/2015.(I.19.), 4/2015.(I.19.), 5/2015.(I.19.), 10/2015.(I.28.), 16/2015-(I.28.)
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.5.) önkormányzat módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva több olyan bevétel és kiadás keletkezett a 2014. évi
költségvetési évben, amely indokolttá tette a költségvetési rendelet módosítását. Ezek a változások a
költségvetési rendelet megalkotásakor még nem ismert tényezők.
Szákszend Község Önkormányzata megemeli bevételét 29 389 EFt-tal
 működési célú átvett pénzeszköz
 visszatérítendő támogatások
 közhatalmi bevétel
 működési bevétel
Ezzel egyidejűleg 18 099 EFt-tal csökkenti a kiadásait
 állami hozzájárulás összegét (óvoda létszámcsökkenés miatti normatíva elvonás)
 bevételi elmaradás




ingatlan értékesítés elmaradása
felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Szákszend Község Önkormányzata 11 290 EFt-tal nő a bevételi, mind a kiadási oldal.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2 949 EFt-tal csökkenti a bevételeit.
Ezzel egyidejűleg 3 074 EFt-tal csökkenti a kiadásait.
Az óvoda vonatkozásában 2 949 EFt-tal csökken, mind a bevételi, mind a kiadási oldal.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2 708 EFt-tal megemeli a bevételeit, s ezzel egyidejűleg
3 462 EFt-tal megemeli a kiadásait.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2 708 EFt-tal megemeli mind a bevételi, mind a kiadási
oldalt.
Az önkormányzat előirányzatmódosítása 282 822 EFt beveételi és 282 822 EFt kiadási
főösszeggel kerül meghatározásra.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 2014 évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, az írásos előterjesztés
szerint.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés nem merült fel, kézfeltartással fogadják el
a rendelettervezetet.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
Szákszend Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 2/2014.(II.5.) önkormányzati
rendelete módosításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2014. évi
költségvetés módosításáról szóló rendeletét, az írásos előterjesztés szerint.
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
Javaslat Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az Áht. 24.§-a figyelembevételével jegyző elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester
terjeszti a képviselő-testület elé. A vonatkozó jogszabályok alapján a költségvetési rendeletben
elkülönítetten került tervezésre a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
bevételei és kiadásai. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok,
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni a költségvetésben.
A költségvetés készítésénél fő szempont a település biztonságos üzemeltetése, a meglévő
intézmények működőképességének megőrzése, a takarékos, hatékony intézményi gazdálkodás
biztosítása, az önkormányzat anyagi eszközeinek takarékos felhasználása.

Önkormányzati bevétel
Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek egyik fő csoportja a központi költségvetésből származó
költségvetési támogatások, amely a 2015. évre az Országgyűlés által a költségvetési törvény alapján
megállapított mértéke: 88 594 EFt bevétel, amely az önkormányzat közhatalmi bevételeinek másik
legnagyobb részét adja. Az iparűzési adóbevételeket 21 000 EFt, a gépjárműadó bevételeket 3 170 EFt
összeggel terveztük.
Hivatal bevételei
A jogszabályi előírások alapján a Hivatal bevételeként 2015. évre 40 342 EFt, ebből 24 649 EFt
szákszendi és 15 693 EFt kömlődi hivatalra kapott állami támogatás.
Óvoda bevételei
Az óvoda tekintetében az önkormányzat támogatáson túlmenően (melynek állam által finanszírozott
része 31 280 EFT + 1 896 EWFt, csupán az étkezési térítési díjakból származó bevételekkel
rendelkezik az intézmény.
Az önkormányzat bevételi oldala 229 472 EFt főösszeggel került megállapításra.
Az önkormányzat kiadásai
A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás és az
önkormányzat korábbi kötelezettségvállalásai biztosíthatóak legyenek. Az Önkormányzat kiadásai
között az Ávr. 24.§.(1) bekezdés b.) pontjában meghatározott kiadási előirányzatok kerültek tervezésre.
Az önkormámyzat személyi juttatásainak előző évhez viszonyított növekedése a jogszabályon alapuló
béremelések kifizetése az oka. Tervezésre került 150 000 Ft cafetéria. Tervezésre került a korábbi
támogatási rendszernek megfelelően 2 fő közfoglalkoztatott béréhez szükséges 10 % mértékű önerő a
jogszabályok által előírt kötelező munkabér összegének megfelelően. A dologi kiadások tervezése az
előző év tényadatai alapján történt. Itt került tervezésre a közutak, hídak fenntartására fordított
kiadások, közvilágítás, város és községgazdálkodás során keletkező kiadások. Kiemelkedő a
háziorvosi ügyelet, családsegítés kötelező önkormányzati feladat ellátására fordított összeg. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre a Bursa Hungarica 2014. november 19-i testületi
határozat elkülönített 180 EFt, és a civilszervezetek támogatására szánt 500 EFt. Az önkormányzat
működési kiadási előirányzat 121 858 EFt finanszírozási lehetőséget biztosít.
Hivatal kiadásai
A székhely és a kirendeltség költségvetése külön került tervezésre, azokat az érintett önkormányzatok
külön fogadták el. Kömlődi Kirendeltség költségvetése 15 693 EFt bevételi és kiadási főösszeggel, a
Szákszend székhely költségvetése 25 139 EFt. A Haivatal bevételi és kiadási oldala együttesen 40 832
EFt. A Hivatal kiadásaiként kerültek tervezésre a Hivatal dolgozóinak személyi juttatásai. A cafetéria
200 000 Ft összegben került megtervezésre. A dologi kiadások az előző évi felhasználás szintjén
kerültek tervezésre. A felhalmozási kiadással nem terveztünk.
Óvoda kiadásai
Az óvoda elemi költségvetéseének beépítése a költségvetési rendelet-tervezetbe a testületi döntés
alapján készült el. A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatait befolyásoló tényező
a személyi jellegű ráfordítás. A költségvetés tartalmazza az alkalmazottak cafetériajuttatást 150 000
Ft/fő.
A dologi kiadások az előző évi felhasználás szintjén kerültek tervezésre.
A fentiek alapján a kiadási oldal 229 472 EFt, részletes számadatokat a rendelet-tervezet mellékletei
tartalmazzák.
Az Áht. értelmében az előterjesztésben kell tájékoztatni a testület a jogszabályban felsorolt mérlegekről
és kimutatásokról. Szintén az előterjesztés mellékletét képezi az előirányzatfelhasználási terv. A
közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás szintén az előterjesztésben található, ez kötelező elem
az Ávr. 28.§. alapján. Településünkön nem került tervezésre sem az ellátottak térítési díjának
méltányossági alapon történő elengedésére, sem törlésére, sem egyéb támogatásra.
A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ésszerű és hatékony, a
rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek kihasználásával való optimális működést.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Az ügyrendi és pénzügyi bizottság javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadását.

László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a rendelet-tervezetről.
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 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
Szákszend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletet, a mellékletekkel együtt.
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
Rendeletalkotás a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A pénzbeni és a természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.
Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is. 2015. március 1jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra,
illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésére került sor a Sztből. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak ítélt, rendeletben
szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az Szt. az önkormányzat számára lehetőséget
biztosít arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági
közgyógyellátás, illetve méltányossági ápolási díj céljainak megfelelő ellátási formákat állapítson meg.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendeletalkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl: jövedelem, vagyon, háztartás)
alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni.
A törvényi változások következtében készült el a rendelet-tervezet. A rendelet-tervezetet az előző évek
segélyezési adatainak, a lakosság rászorultságának, valamint az új törvényi szabályozásának a
figyelembevételével került megalkotásra. A rendelet-tervezetben a támogatást igénylők szociális
helyzetére, rászorultságára tekintettel rendszeres és rendkívüli települési támogatás került
szabályozásra.
Rendszeres települési támogatás keretében
 lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakásfenntartási támogatás
A rendszeres települési támogatás esetében a támogatási jogosultsági feltétel az egy főre jutó havi
jövedelem arányában került meghatározásra.
A rendkívüli támogatás esetében a rendelet-tervezet alapul vette az önkormányzati segélyre vonatkozó
jogosultsági feltételeket. A rendkívüli települési támogatásra való jogosultsági feltételek meghatározása
során tekintettel kell lenni arra, hogy a támogatás megítélése bizonyos esetekben soron kívüli eljárást
igényel, illetve nem várt események esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkvüli
élethelyzetbe kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyai alapján nem tekintendők
rászorulónak. E krízishelyzetben az önkormányzat köteles segítséget nyújtani. A rendelet-tervezet új
pénzbeli támogatást vezet be babakelengye támogatás címén.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja, hogy a temetési segély összegeként az öregségi nyugdíjminimum kerüljön
elfogadásra.

Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a módosítással a rendelet-tervezet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
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 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ napirend
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2013.(I.22.) SZKÖkt. határozatával,
Kömlőd Község Önkormányzata 7/2013.(I.28.) önkormányzat határozatával hagyta jóvá a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó Megállapodást.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei át nem
ruházható hatáskörben határozzák meg a közös önkormányzati hivatal létszámát, álláshelyeinek
számát, a jogszabályi előírások és az elvégzendő feladatok függvényében. Kömlőd Község
Önkormányzata 2015. janurá 12-én döntött arról, hogy a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Kömlődi Kirendeltségének létszámát 1 fővel csökkenti. Szákszend Község Önkormányzata 2015.
február 10-én szintén döntött 1 fő létszámcsökkentésről a Kömlődi Kirendeltségénél. Megállapodás
5.1.1. pontja módosul az alábbiak szerint:
5.1.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 9 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 6 fő ügyintéző,
1 fő ügykezelő. Az álláshelyek munka- és feladatkör, valamint a feladat-ellátási (székhely-kirendeltség)
szerinti megoszlását a megállapodás 1. számú melléklete részletezi.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Megállapodás 5.1.1. pontja módosításának elfogadását.
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 21/2015.(II.26.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 5.1.1. pontja módosításának jóváhagyását az alábbiak
szerint:
5.1.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 9 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 6 fő ügyintéző,
1 fő ügykezelő. Az álláshelyek munka-és feladatkör, valamint a feladat-ellátási hely (székhelykirendeltség) szerinti megoszlását a megállapodás 1. számú melléklete részletezi.”
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal

Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A létszámcsökkentés miatt vált szükségessé a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, az
alábbiak szerint:
A II. Fejezet Szervezeti felépítése, 1. KÖH belső szervezeti egységeiben szereplő szervezeti
egységeket bemutató táblázatot hatályon kívül helyezi, s helyébe a következő c.) pont lép:
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 9 fő.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.
László Kálmán polgármester
A fentiekkel kapcsolatban kérdés nem merült fel, ezért kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztés és a határozati javaslat 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 22/2015.(II.26.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadását az alábbiak
szerint:
„ A II. Fejezet Szervezeti felépítése, 1. KÖH szervezeti egységeiben szereplő szervezeti egységeket
bemutató táblázatot hatályon kívül helyezi, s helyébe a következő c.) pont lép:
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 9 fő.
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
6./ napirend
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2009.(X.28.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzata 2009. október 28-án alkotta meg a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 12/2009.(X.28.) helyi rendeletét. Az eltelt időszak szükségessé tette a rendelet
módosítását, mivel a hátrányos helyzetű családoknak egyre nagyobb gondot okoz a köznevelési
intézményeknek az étkezési térítési díj megfizetése. Javaslom a gyermekétkeztetés támogatása
kerüljön be a rendeletbe, míg az óvodáztatási támogatás szabályainak hatályon kívül helyezését, mivel
a támogatás 2015. június 5. napjától nem állapítható meg, emiatt ezen rendelkezés okafogyottá vált.
A rendelet 6.§. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A gyermekétkeztetési támogatás a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől a tanév végéig adható,
mértéke a térítési díj 25%-100%-ig terjed.
A gyermekétkeztetési támogatás akkor állapítható meg, ha a köznevelési intézmény jelzése vagy
környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel megállapítható, hogy a gyermek
étkezése a támogatás nélkül nem megoldott.”
A rendelet 7.§-a hatályát veszti.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletmódosítás elfogadását.

László Kálmán polgármester
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem merült fel, ezért kéri előterjesztés és a rendeletmódosítás
elfogadását.
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 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2009.(X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 12/2009.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7./ napirend
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében új téma nem merült fel.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 20 perckor
berekesztette.
kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

