Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megnyitja az ülést.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 2 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 6 napirendi pont szerepel.
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 12/2015. (II.10.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 10-i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Javaslat létszámcsökkentésre a Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltségénél.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Könyvtár szakértői ellenőrzéséhez fenntartói nyilatkozat megadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Háziorvosi praxisjog átadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Tisztiszálló értékesítésére ajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirendi pont:
Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államadósság számításával
kapcsolatban meghatározza az adósságot keletkeztető ügylet és annak érdekébe beszámítandó
tételeket, valamint szabályozza ezen ügyletekből származó fizetési kötelezettség önkormányzat saját
bevételéhez viszonyított mértékét. Az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben
sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Az Áht. 29/A.§. alapján a
helyi önkormányzatoknak a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania –
jogszabályban meghatározottak szerint- saját bevételének, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés nem merült fel, kéri a képviselőket, hogy szavazazzanak
a fenti napirendi pontról.
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 13/2015.(II.10.)SZKÖKt határozata
az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
megállapításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételének,
valamint adósságot keltkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Helyi adóból szárma
zó bevétel

27 780

28 000

28 000

28 500

Osztalék,koncessziós
és hozambevétel
Bírság, pótlék-és díj
bevétel
Tárgyi eszközök,
immateriális javak
vagyon értékű jog
értékesítése, vagyon
hasznosításból
származó bevétel
Részvények, részese
dések értékesítése
Vállalat értékesítésé
ből,privatizációból
származó bevétel
Kezességvállalással
kapcs. megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek
összesen

30 780

31 500

32 000

32 700

saját bevételek 50%
Fizetési
kötelezettség
összesen

15 390
1 043

15 750
1 032

16 000

16 350

0

0

Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

2./ napirend
Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak figyelembevételével készül a
költségvetés. A helyi önkormányatok működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésünkre álló források
szabják meg, melyek egy részét a központi költségvetésből származó támogatások, jelentős részét a
saját bevételek képezik. Önkormányzatunk saját bevételének jeletős hányadát az iparűzési adó teszi ki.
Rendelkezésünkre álló forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk községünk működését.
A közös hivatal és az óvoda 2015-ben is egységes irányelvek alapján állította össze a költségvetés
számszaki adatait. A költségvetés tervezésekor személyes egyeztetésre is sor került.
Bevételeink összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a normatív támogatások részaránya összes
bevételeinkhez viszonyítva 56.6%.
Helyi adóbevételek közül legjelentősebb az iparűzési adó, melynek mértéke: 21 millió forint.
Gépjárműadó: 3 170 EFt, a magánszemélyek kommunális adója: 3 millió forint. Az Áht. vonatkozó
rendelkezései szerint elkülönül egymástól a helyi önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési
szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) a költségvetés bevételei és kiadásai. Egyéb működési
célú támogatás az OEP finanszírozás 2 600 EFt.
Hivatal bevételei 2015. évre 40 342 EFt, ebből 24 649 EFt szákszendi, 15 693 EFt kömlődi hivatalra
kapott állami támogatás. A szákszendi hivatl költségvetése: 25 139 EFt.
Óvoda bevételei az állami normatíva, étkezési térítési díj, valamint az önkormányzat által nyújtott
támogatás. Az óvoda költségvetése: 33 176 EFt.
Kiadásaink alkaulása 2015. évben is szigorú gazdálkodás mellett került kialakításra.
Kéri a képviselő-testületet, hogy 1 fő ügyintéző, aki a város- és községgazdálkodás, valamint a
közvilágítás ügyintésével foglalkozik, 2015. február 1. napjától az önkormányzat költségvetésében
szerepeljen, alkalmazására változatlan feltételek mellett kerüljön sor.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket kézfeltartással szavazzanak az alábbi napirend pont elfogadásáról.
……………../2015. (II.10.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt Dobroczki Bernadett gazdálkodási
ügyintéző 2015. február 1. napjától Szákszend Község Önkormányzatához kerüljön áthelyezéssel,
munkabére: bruttó 142 780 Ft, város- és községgazdálkodás és a közvilágítással kapcsolatos ügyviteli
feladatok ellátására.
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 14/2015.(II.10.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt Dobroczki Bernadett gazdálkodási
ügyintéző 2015. február 16. napjától Szákszend Közés Önkormányzatához kerüljön áthelyezéssel,
munkabére: bruttó: 142 780 Ft , a város- és községgazdálkodás és a közvilágítással kapcsolatos
ügyviteli feladatok ellátására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak, a közös hivatal és az óvoda 2015. évi költségvetéséről.

A döntéshozatalban 5 képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(II.10.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi kölstégvetését 40 832 EFt bevételi és 40 832 Eft kiadási főöszeggel.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetése: 33 176 EFt bevételi és 33 176
EFt kiadási főösszeg.
Felelősők: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
3./ napirend
Javaslat létszámcsökkentésre a Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltségénél.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jegyző írásban kért választ a kömlődi kirendeltség
aljegyzőjétől az alábbi kérdésekre a létszámcsökkentéssel kapcsolatban:
 mely álláshelyet akarják megszüntetni, mivel ennek ismerete nélkül a Szákszend Község
Önkormányzat Képviselő-testülete nem tudja módosítani a közös hivatal megállapodását és a
szervezeti és működési szabályzatát, mivel ott nevesítve vannak a munkakörök.
 jelölje meg a végkielégítés, az időarányos juttatások összegét, valamint a felmentés okát.
Személyesen látogatást tett a hivatalban a kömlődi polgármester és az aljegyző, akik kijelentették, hogy
a Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntését követően adnak tájékoztatást a
megszüntetendő álláshelyről. Az írásos válasz 2015. február 10-én érkezett meg, mely az alábbi:
Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági okok miatt döntött 1 fő
létszámcsökkentésről. A kömlődi képviselő-testület 1 fő ügyintézői álláshelyet szüntet meg.”
Továbbá írásban nyilatkoztak, hogy a felmerülő költségeket Kömlőd Község Önkormányzata viseli.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A fentiekkel kapcsolatban ismételten elmondja, hogy nem látja biztosítottnak a kirendeltség zavartalan
működését. Véleménye szerint, ha nincs kormány szintű utasítás, nem tartja indokoltnak a
létszámcsökkentést, mivel a feladatok csak látszólag csökkentek. A következő testületi ülésen kell
dönteni a közös hivatal megállapodásának és a szervezeti és működési szabályzatának módosításáról,
mivel Kömlőd Község Ökormányzata nem jelölte meg a döntésében a megszüntetendő álláshelyet,
emiatt nem tudjuk a módosítást eszközölni.
Hartmann Imre alpolgármester
Az elmúlt testületi üléseken is elmondta, hogy a létszámcsökkentés a státusz megszüntetését jelenti,
melyet nem lehet 5 évig betölteni, akkor sem, ha feladatok növekednek. Az érintett dolgozó biztos
igénybe veszi a jogorvoslatot.
László Kálmán polgármester
Nagyon sok időt fordítottak ennek a témának a megtárgyalására. Véleménye szerint tiszteletben kell
tartani a társönkormányzat döntését. Írásban kötelezték magukat, hogy ellátják a szétosztott feladatokat
maradéktalanul és a felmerülő költségeket is vállalják. Kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a határozati javaslatról.
……………/2015.(II.10.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Kömlődi Kirendeltségénél 1 fő létszámcsökkentésről döntött, 2015. március 1. napjával.

Kömlőd Község Önkormányzata létszámcsökkentés végrehajtásához szükséges munkáltatói
intézkedésekhez a költségvetési fedezetet a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert , hogy gondoskodjék a létszám-, valamint személyi juttatás
előirányzat-módosításának a költségvetési rendeleten való átvezetéséről.
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 16/2015.(II.10.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Kömlődi Kirendeltségénél 1 fő létszámcsökkentésről dönt, 2013. március 1. napjával.
Kömlőd Község Önkormányzata létszámcsökkentés végrehajtásához szükséges munkáltatói
intézkedésekhez a költségvetési fedezetet a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a létszám, valamint a személyi juttatás
előirányzat-módosításának a költségvetési rendeleten való átvezetéséről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Könyvtár szakértői ellenőrzéshez fenntartói nyilatkozat megadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
2014. novemberében megkezdödőtt a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékére korábban felvett nyilvános
könyvtárak helyszíni, szakértői szintű vizsgálata. Az ellenőrzés célja, hogy a könyvtár teljesíti-e a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben előírt
alapkövetelményeket és ellátja-e alapfeladatokat, illetve a fenntartói nyilatkozatban foglaltakat.
Az ellenőrzés szükséges az alábbi fenntartói nyilatkozat elfogadása. Kéri a képviselőket, hogy
kézfeltartással szavazzák meg a határozati javaslatot.
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 17/2015.(II.10.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről szóló 12062014.(IV.18.) Kormányrendelet 2.§.(3) bekezdése alapján, mint a Községi és
Iskolai Könyvtár (2856 Szákszend, Száki u.93.) intézmény fenntartója nyilatkozik arról, hogy
a.) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek
biztosításáról,
b.) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
c.) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény
előírásai szerint megközelíthető,
d.) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
e.) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
f.) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló
miniszteri rendelet alapján kidolgozott a könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe
véve szervezi a szolgáltatásait, izsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
g.) a könyvtár szolgáltatásait – települési önkormányzat által fenntartott könyvtár esetében – beépíti

a helyi esélyegyenlőségi programba, valamint
h.) a könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./napirend
Háziorvosi praxisjog átadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
dr Takács Ilona bejelentette, hogy területi ellátással bíró háziorvosi praxisjogát ajándékozás útján
kívánja átadni férjének dr Tóth Csaba háziorvosnak. dr Takács Ilona háziorvos a praxisjog átadásához
kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
A háziorvosi praxis ellátására vonatkozó szakmai feltételek biztosítottak. A praxisjog átvételéhez a
megfelelő dokumentumok rendelkezésre állnak. A praxisjog jogszabályi feltételei biztosítottak az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.)
Kormányrendelet alapján. Kéri 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 18/2015.(II.10.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr Takács Ilona
háziorvos területi ellátást érintő – 2856 Szákszend, Száki u. 90.) alatt működő – háziorvosi praxisjoga
ajándékozásra kerüljön dr Tóth Csaba háziorvos részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előfeladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Tisztiszálló értékesítésére ajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Polwerk Kft innovatív Fejlesztési és Munkaerő Létszám Növelő támogatást pályázott meg. Az új
technológia a jelenlegi üzem területén nem oldható meg. Azz épületet kívánja megvenni a Kft, amelyet
jelenleg bérel az önkormányzattól. Értékbecslés nélkül nem értékesírhető az ingatlan. Tájékoztatjuk a
Kft ügyvezetőjét a vagyonrendeletünkben foglaltakról.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 50 perckor
berekesztette.
kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

