Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65-2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Bodányi Endre képviselő
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, így határozatképes.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 5 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (I.28.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 28-ai 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 önkormányzat 2015. évi költségvetés első fordulójának megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármesterévi költségvetés első fordulójának megtárgyalása.
3./ Falunap megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Javaslat az éves rendezvénynaptár elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ 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. Hulladékszállítással kapcsolatban Környén és
Bajon volt megbeszélés, miután Oroszlány város jelezte az érintett önkormányzatoknak, hogy az ÖKO
Zrt jelentős veszteségét a szemétgyűjtésével kapcsolatban sem rövid, sem hosszú távon nem kívánja
finanszírozni. A szemétgyűjtés veszteségét három tényező okozza (rezsicsökkentés, szállítási távolság
és a hulladéklerakási díj. Oroszlány város polgármesterével történt találkozás kapcsán tájékoztatást
kaptak a szakképzési ösztöndíjrendelet alkotási szándékáról. A város önkormányzata az ösztöndíjjal
segítené elő a szakmunkásképző tanuló létszámának biztosítását, ezáltal az intézmény fenntartható
működését. Közmunkások által végzett feladatok: orvosi lakás és udvar rendbetétele, magtár
pincéjének kitakarítása, intézmény fenntartható működése, szociális tűzifa kihordása, buszmegállók,
közterületek hómentesítése.
Egyeztetés történt a Megyei Önkormányzat illetékeseivel a 2014-2020 közötti fejlesztési lehetőségekről.
A pályázati kiírások még nem ismertek.
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
……../2015.(I.28.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 2/2015.(I.19.), 4/2015.(I.19.) és az 5/2015.(I.19.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015.(I.28.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 2/2015.(I.19), 4/2015.(I.19.) és 5/2015.(I.19.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Az önkormányzat 2015. évi költségvetés első fordulójának megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet ( a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó
rendelkezései értelmében az önkormányzatnak, és a hivatalának elkülönített, elemi költségvetést kell
készíteni.
Az elemi költségvetés fő számainak áttekinthetőbb meghatározása érdekében jelen előterjesztéshez a
munkalapokat terjesztem a képviselő-testület elé. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az
előterjesztés mellékleteiben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, úgy a Hivatal elkészíti a
2015.évi költségvetési rendelet-tervezetet, figyelembe véve az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.
A szűken értelmezett helyi önkormányzat bevételeinek jelentős része 57.3% állami támogatásból
származik. A 2015. évi adókivetés adatai alapján 21 millió Ft iparűzési adó bevételt, 3 170 EFt
gépjárműadó bevételt tervezünk. Működési bevételek között szerepel az ingatlanjaink bérbeadásából
származó bevétel.
A helyi önkormányzat kiadásai tekintetében az előző évi teljesüléseket vettük alapul.
A bérek tekintetében a minimálbér emelkedése, a soros előre lépések és kifizetendő jubileumi jutalmak
eredményeztek emelkedést. Az államháztartáson kívülre adott támogatásoknál egyrészt a civil
szervezetek, egyházak támogatására 500 000 Ft-ot terveztünk.

A közművelődési feladatok kiadásai az előző év kiadásait alapul véve kerültek meghatározásra. A
közfoglalkoztatásra havonta 2 fő bérének 10 %-a tervezésre került önerőként 12 hónapra. A segélyeket
az előző évi felhasználások alapján terveztük. A Bursa Hungarica támogatására az önkormányzat .
2014. évi döntése alapján 180 EFt került elkülönítésre. A szociális törvény változásait figyelembe véve
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önerő részét 100 EFt, a lakásfenntartási támogatás önerő
részét 80 EFt. Ezen felül tervezésre került a Belügyminisztérium által támogatott tüzifavásárlás 582
EFt-tal, amely kifizetése az idei évre áthúzodott. A háziorvosi ügyelet 1 080 EFt kiemelkedő
jelentőségű.
A felújítások, beruházások és a pályázati projektek az alábbiak szerint kerültek tervezésre:
Kiskuckó óvoda tetőszerkezetén napelem
elhelyezése, melléképület tetőszerkezetének
felújítása.
Száki út csapadékvíz elvezető árok burkolása
Volt Községháza tetőszerkezetének felújítása
Település terv felülvizsgálata
Számítógép (2 laptop, nyomtató) vásárlás
Szendi emlékmű környezetének rendezése

7 852.- EFt
2 863.-EFt
3 511.-EFt
914.-EFt
535.-EFt
190.-EFt

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda költségvetését leginkább befolyásoló tétel a
személyi jellegű ráfordítás. Az idei évben esedékes jubileumi jutalom, 2015. évi minimálbéremelés, és
a 2015. évi szeptemberi pedagógus béremelés jelentősen megnövelték a kiadásokat az előző évhez
képest.
A költségvetés tervezése tartalmazza az alkalmazottak cafetéria juttatását 150 000 Ft/fő.értékkel.
A dologi kiadások az előző évi felhasználáson alapulnak. Az óvodában előforduló esetleges javításokra,
karbantartásokra 50 000 Ft-ot terveztünk.
Saját bevétele az ellátási díjakból származik, ami összesen: 1 896 EFt. Az óvoda működéséhez nyújtott
önkormányzati támogatás 7 370 EFt.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében többletként jelenik meg az előző évi
eredeti előirányzathoz képest 1 fő jubileumi jutalom, soros előrelépés miatt megemelkedett bér, a
minimálbér emelkedése miatt jelentkező bértöbblet. Felújítási, beruházási kiadások nem kerültek
tervezésre. A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatása: 6 158 EFt.
Ezek alapján az alábbi táblázat mutatja be a bevételi és kiadási főösszegeket.
Óvoda
Közös Hivatal
Önkormányzat
Pénzmaradvány
Összesen:

Bevétel
25 671
37 717
100 180

Kiadás
33 041
33 132
93 776

163 568

159 969

A fentiek alapján is feszített a költségvetés, az intézményektől takarékos gazdálkodást vár.
Kempf István Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetése I. fordulójának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket kézfeltartással szavazzanak a 2. napirend pont elfogadásáról.

……………../2015.(I.28.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékleteinek
megfelelően a 163 568 EFt bevételi és 159 969 EFt kiadási főösszeggel, azoknak megfelelő
részletezéssel a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal készítse el a 2015. évi költségvetési
rendelet-terveztet és 2015. február 11. napjáig nyújtsa be a képviselő-testületnek.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(I.28.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékleteinek
megfelelően a 163 568 EFt bevételi és 159 969 EFt kiadási főösszeggel, azoknak megfelelő
részletezéssel a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal készítse el a 2015. évi költségvetési
rendelet- tervezetet és 2015. február 11. napjáig nyújtsa be a képviselő-testületnek.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Falunap megtárgyalása.
Előterjesztő: bizottsági elnökök
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Hagyománnyá vált a településen a Falunap megrendezése. Tavalyi évben 582 EFt-ba került, mely a
műsorokat és a tűzijátékot fedezte. Javaslom a 2015. évi költségvetés elfogadása előtt meghatározni a
rendezvény bekerülési összegét. Az elmúlt évben 600 EFt-ot különítettünk el a költségvetésben erre a
célra.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Falunap költségeinek betervezését az idei
költségvetésbe is.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a határozati javaslatról.
……………/2015. (I.28.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a 2015. évi
költségvetés elfogadása előtt 600 EFt összeget tervezzenek a Falunap megrendezésére.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(I.28.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a 2015. évi költségvetés
elfogadása előtt 600 EFt összeget tervezzenek a Falunap megrendezésére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Javaslat az éves rendezvénynaptár elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési feladatokról szóló
9/2000.(V.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3.§-a alapján a képviselőtestület a közművelődési feladatai megvalósítása érdekében évente kulturális rendezvénynaptárt állít
össze. A kulturális eseményekre bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel
rendelkező szervezet javaslatot tehet. Az éves rendezvénynaptár tartalma a helyi újságban és a
honlapon megjelenik.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja, hogy az éves rendezvénynaptár egészüljön ki az alábbi rendezvényekkel:
 2015. május 1. Sportnap és májusfa állítás
 2015. november 15. Nótaest
 2015. december 4.
 2015. december 20. Falukarácsony
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak a fenti határozati javaslat elfogadásáról.
…………/2015. (I.28.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakkal egészíti ki az éves
rendezvénynaptárt:
 2015. május 1. Sportnap és májusfa állítás
 2015. november 15. Nótaest
 2015. december 4. Mikulásdélután
 2015. december 20. Falukarácsony
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(I.28.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábiakkal egészíti ki az éves
rendezvénynaptárt:
 2015. május 1. Sportnap és májusfa állítás
 2015. november 15. Nótaest
 2015. december 4. Mikulásdélután
 2015. december 20. Falukarácsony
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Egyebek
Az Egyebek napirendi pont keretében új téma nem merült fel.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17 óra 50 perckor
berekesztette.
kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

