Szákszend Község Önkormányzatának
Képviselő-testületétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 65/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én
16 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Szabó Ildikó
Valkóné Papp Éva
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Meghívott: Bogát István Kömlőd Község Polgármestere
Schvarczné Stieber Rita Szákszendi KÖH Kömlődi Kirendeltség aljegyzője
Salamon Gyöngyi Propaganda 17 Bt. ügyvezetője
László Kálmán polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselő
jelen van, 1 fő igazoltan van távol, munkahelyi elfoglaltsága miatt. Köszöntötte az ülésen részt vevő
Bogáth István Kömlőd Község Polgármesterét, valamint Schvarczné Stieber Rita Kömlődi Kirendeltség
aljegyzőjét. Az első napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel az személyi kérdést is érint.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.19.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a meghívóban 1.
sorszámú napirend tárgyalásáról.
1./ Javaslat létszámcsökkentésre a Közös Önkormányzati Hivatalban.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját. A képviselő-testület 17 órakor nyílt ülésen folytatta
a munkáját.
László Kálmán polgármester
Ismertette a nyilvános ülés napirendi pontjait és kéri képviselőket, hogy fogadják el.
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 3/2015.(I.19.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának 2015. január 19-ei nyilt rendkívüli ülésén az alábbi napirendi
pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
2./ A 2015. évi költségvetési irányelvek meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Javaslat a gördülő fejlesztési terv felfüggesztésére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

4./ Beszámoló a 2014. évi sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységről.
Előterjesztő: Salamon Gyöngyi Propaganda 17. Bt. ügyvezetője
2./ napirend
A 2015. évi költségvetési irányelvek meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 2014. december 29-én került kihirdetésre.
A helyi önkormányzatok működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésére álló források szabják meg,
melyek legjelentősebb részét a központi költségvetéséből származó források és a saját bevételek
képezik. A kiadásaink tervezését minden esetben megelőzi a rendelkezésünkre álló bevételek az előző
év térnyleges kiadásai, a meglévő szerződések, illetve a képviselő-testületi döntések számbavétele. A
helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított- az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:
 belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a
 a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségbők származó
bevétel 100%-a.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett –
személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
Az egyes illetmények mértéke
A költségvetési törvény értelmében a közalakalmazoti bértábla nem változott. A 347/2014.(XII.29.)
Kormányrendelet szerint a 2015. évi minimálbérek alakulása:
 minimálbér: 105 000 Ft
 garantált bérminimum: 122 000 Ft.
A köztisztviselői illetményalap nem változott 38 650.-Ft. A cafetéria juttatás 2015. évben bruttó:
200 000 Ft.
Dologi kiadásokkal kapcsolatos információk:
A dologi kiadásokat a 2014. évi eredeti előirányzatból és a 2014. évi zárásból kiindulva kell
megtervezni.
Bevételek:
A tervezésnél a 2014. évi pénzforgalmi kimutatás számláinak megfelelően kell tervezni:
 az intézményi ellátási díj bevételeket ( ellátottak étkezési térítési díjak)
 esetleges bérleti díjakat.
Beruházások, felújítások:
 2014. évről áthuzódó beruházások
 sportöltöző, óvoda külső szigetelése
 csapadákvízelvezető árkok karbantartása.
Határidők:
2015. január 28.
A 2015. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.
2015. február 11.
A képviselő-testület elfogadja a 2015. évi költségvetést.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
3./ napirend
Javaslat a gördülő fejlesztési terv felfüggesztésére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásakor nem volt egyértelmű a jogszabályi háttér, mely azóta
többször módosult. Az önkormányzat indítványozza a gördülő fejlesztési terv felfüggesztését, melyet az
aktuális jogszabályoknak megfelelően felül kell vizsgálni.
László Kálmán polgármester
A fenti napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel, kéri a képviselőket szavazzanak a 3.
napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(I.19.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a viziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11.§. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a 2015. évre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv felfüggesztéséről.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Beszámoló a 2014. évi sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységéről.
Előterjesztő: Salamon Gyöngyi Prpganada 17. Bt.ügyvezetője
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti a Propaganda 17. Bt. ügyvezetőjét, s kéri röviden ismertesse a beszámolóját.
Meghívott: Salamon Gyöngyi Propaganda 17 Bt. ügyvezető
Már 12 éve jelen vannak a település életében. Az elmúlt évben 72 anyag készült, 1323 kép.
2014-ben átlagot tekintve 6 alkalommal voltak jelen Szákszend legnagyobb ünnepein, önkormányzati,
intézményi, közösségi, civil és társadalmi eseményein, a képviselő-testületi ülésein. Nyomon követték a
helyi beruházások menetét, a felújításokat, fejlesztéseket, a község életének szinte minden fontosabb
mozzanatát, ezeket mind a sajtóanyagokban, mind képekben dokumentáltuk. A lakossági igények jobb
kielégítése érdekében folyamatosan töltjük fel a GALÉRIA anyagait, ezek letöltési rátája
legnépszerűbb. Jó a kapcsolatunk az intézményvezetőkkel, az egyáházakkal, könyvtárossal, akik évek
óta rendszeresen nyújtanak tájékoztatást a helyi programokról, eseményekről.
László Kálmán polgármester
Az egy évre kötött vállalkozási szerződés lejárt, kéri a testületet, hogy további egy évre hosszabbítsák
meg azt. Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kézfeltartással szavazzák meg a 4. napirendi pontot.
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 5/2015.(I.19.) SZKÖkt.határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Propagada 17. Bt. 2014. évi
sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységéről szóló beszámolót.
Továbbá a képviselő-testület megbízza a Propaganda 17. Bt-t (Tatabánya, Győri u.4/a.) a
hírügynökségi tevékenység ellátására 2015. január – 2015. december 31. napjáig.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszöni a képviselők aktív közreműködését és
berekesztette a képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 40 perckor.
k.mf.

László Kálmán
polgármester

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

