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Képviselő-testületétől
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JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én 16 órakor
megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Hartmann Imre alplgármester
Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Szőts Csilla Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
Salamon Gyöngyi Propaganda 17 Bt. ügyvezetője
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 10 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 1/2016.(I.27.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 27-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 önkormányzat 2016. évi költségvetés első fordulójának tárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 3. számú
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Beszámoló a 2015. évi sajtómunkájáról, kommunkációs és PR tevékenységéről.
Előterjesztő: Salamon Gyöngyi Propaganda 17 Bt. ügyvezetője
6./ Javaslat az éves rendezvénynaptár elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

7./ Az önkormányzat és a közös hivatal informatikai vállalkozási szerződésének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Búcsú közterülethasználati engedélyének kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
9./ Regio Regia Magazin előfizetésének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Egyebek
1./ napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok égrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. A rászorultak részére 120 adag ebd került
kiosztásra 2015. december 23-án. Magyar Államkincstár ellenőrzése 2016. március 31-ig tart.
A kamerarendszer kiépítése folyamatban van a településen. Faluházat szintén körbe kell kamerázni.
Faluközpontba 9 db lámpatest kicserélése az E-ON-nal egyeztetve. Oroszlányban részt vett hat község
polgármestereivel közösen tartott megbeszélésen, melyen napirendre került a turisztikai pályázat
benyújtása Oroszlány Város Önkormányzatával közösen.
………/2016.(I.27.)SzKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a SZKÖkt.
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 2/2016.(I.27.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 131/2015.(XII.16.), 132/2015.(XII.16.), 133/2015.(XII.16.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Az önkormányzat 2016. évi költségvetés első fordulójának tárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott
368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 26.§.-a kötelezettségként írta elő a helyi önkormányzatok számára
a következő évek költségvetési rendelettervezetének elkészítését megalapozó költségvetési irányelvek
meghatározását. Ez a rendelkezés hatályát vesztette, ennek ellenére szükséges a tervezés a
költségvetési rendelet kellő megalapozottságához. A helyi önkormányzat költségvetését a helyben
képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó
költségvetési törvény figyelembevételével lehet összeállítani. Az önkormányzat feladatainak nagyobb
részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok,
településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás teszik ki.

E helyi közügyek ellátását az előző évekhez hasonlóan egy általános jellegű támogatás szolgálja.
Az általános támogatáson belül külön jelenik meg a közös önkormányzati hivatal támogatása.
A település fő feladata a köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz
2015.évhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés:
 átlagbér alapú bértámogatás
 többletkiadásokhoz, létszám alapján
 óvodaműködtetési támogatás
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben
is az alapellátások biztosítása. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást
biztosít az Szt-ben és a Gyvt-ben, továbbá a külön jogszabályokban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a
személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Esetünkben ennek
mértéke: 3 000 000 Ft/számított létszám/év. Az önkormányzat önállóan kívánja ellátni a étkeztetés és a
házi segítségnyújtás feladatait is. Az étkeztetés 31 fő, kapott finanszírozás: 1 716 160 Ft, míg a házi
segítségnyújtás 9 fő, így: 1 305 000 Ft. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása jogcímen a költségvetés továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő
képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem
oldható meg. 2016. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Átalakul a
szünidei étkeztetés támogatása, mely lehetőséget ad arra, hogy a legrászorultabb gyermekek ne csak
nyáron, hanem valamennyi szünideőben megfelelő élelemhez jussanak. A központi költségvetés 2016.
évben is forrást biztosít a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók munkabére
versenyképessé tétele érdekében. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
előirányzat a települési önkormányzatokat a közművelődési feladatok ellátásához illeti meg. Ez a
támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, melynek normatívája:
1140 forint/fő.
A helyi önkormányzat bevételeinek jelentős része 67.8 %- az állami támogatásból származik. (102
millió Ft). Ebben az évben is az önkormányzatunk legjelentősebb saját bevételei az adóbevételekből
származnak, melynek összege: 28 100 EFt.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele az állami támogatás alapján: 37 144 EFt, ebből
21 538 EFt szákszendi, 15 606 EFt pedig a kömlődi hivatalt illeti meg.
Az Óvoda bevételeit az állami normatíva ( EFt), az óvodai gyermekétkeztetés díja (270 EFt), valamint
az állami normatíva és a térítési díj által nem fedezett költségek fedezetét az önkormányzati támogatás
biztosítja.
A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás és az
önkormányzat kötelezettségvállalásai biztosíthatóak legyenek. A helyi önkormányzat kiadásai
tekintetében az előző évi teljesüléseket, valamint a várható plusz kiadásokat vettük alapul. Itt kerültek
tervezésre a város és községgazdálkodás szakfeladat ellátása során, a közvilágítás és a közutak
fenntartása során keletkező kiadások. A bérek tekintetében a minimálbér emelkedése eredményezett
növekedést. Új növekvő tételként jelenik meg a szociális alapellátás, valamint a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás költsége az önálló feladatellátásból adódóan. Költségvetés tartalmazza az
alkalmazottak cafetéria juttatását, 200 000 Ft/fő/év. Dologi kiadások legnagyobb részét a közüzemi
díjak teszik ki.
A Hivatal költségvetésében a kötelező személyi és dologi kiadásokon túl egyéb fejlesztés tervezésére
nem került sor.
Szákszendi Közös Önkormáyzati Hivatal költségvetése: 41 599 EFt. Az önkormányzati
támogatás: 4 455 000 Ft.
Az Óvoda költségvetését leginkább befolyásoló tétel a személyi jellegű ráfordítások. Idei évben
esedékes 1 fő óvónő és 1 fő dajka nyugdíjazása. A költségvetés tartalmazza az alkalmazottak cafetéri
juttatását, 150 000 Ft/fő/év. A 2016. évi minimálbér emelkedés, a 2016. szeptemberi pedagógus
béremelés, valamint a jubileumi jutalmak növelték meg az előző évi személyi kiadásokat. A dologi
kiadások jelentős részét az étkeztetés és a közüzemi díjak adják. Felhalmozási kiadások között került
megtervezésre a gyermek fektetők beszerzése, mivel ezek nagyon elhasználódtak.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda költségvetése: 36 890 EFt. Az önkormányzati
támogatás: 9 458 EFt.

A szűkebb értelemben vett önkormányzat bevétele: 162689 EFt és kiadása: 162 689 EFt.
A tágabb értelemben vett önkormányzat bevétele: 241 178 EFt és ugyanannyi kiadása: 241 178
EFt.
Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetése első fordulójának elfogadását, átvenni.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak a 2. napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat
intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére 2016. évi cafetériajuttatás összege 150 000 Ft-ban
kerüljön meghatározásra.
A képviselő-testület elfogadja, hogy az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi költségvetése az
előterjesztés mellékleteinek megfelelően 241 178 000 Ft bevételi és 241 178 000 Ft kiadási
főösszeggel, működési hiány nélkül, azoknak megfelelő részletezéssel készüljön el.
Felelős: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
3./ napirend
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 3.
számú módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Kömlőd Község Polgármestere kéréssel fordult Szákszend Község Önkormányzatának Képviselőtestületéhez, a Megállapodás módosítása tárgyában. Kömlődi Kirendeltségen az ügykezelőt, ügyintézői
munkakörben kívánják alkalmazni. A köztisztviselő végzettsége megfelel a gazdálkodási ügyintézői
munkakör betöltéséhez a módosított 29/2012. Kormányrendelet alapján.
Megállapodás 5.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A közös önkormányzati hivatal létszáma: 9 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 7 fő ügyintéző.
Az álláshelyek munka és feladatkör, valamint feladatellátási hely (székhely- kirendeltség) szerinti
megoszlását a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
Kempf István bizottság ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a Megállapodás 3. számú módosításának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(I.27.)SZKÖKt. határozata

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 3. számú módosítását a melléklettel együtt, az
írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Parlament elfogadta a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI törvényt.
A törvény 10.§-a értelmében a törvény hatálybalépésekor hatályban lévő közszolgáltatási szerződés
esetében a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépésétől (2015. december 27.) számított huszonegy
napon belül dönt:
a.) hogy 2016. július 1-től a közszolgáltatási szerződés alapján annak lejártáig a közszolgáltatást
továbbra is biztosítja,
b.) vagy a közszolgáltatási szerződést felmondja, és a kéményseprő-ipari tevékenységet pedig a
Kormány által kijelölt szervezet közfeladatként látja el.
Az önkormányzat a döntésről e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül a
kéményseprő-ipari szervet értesíti. A közszolgáltatás ellátása az új struktúra kialakításáig és azt
követően is folyamatosan biztosított: 216. július 1. előtt a meglévő közszolgáltató, annak kiesése esetén
a katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató végzi el a feladatokat, ezt követően pedig katasztrófavédelem folyamatosan veszi át a feladatot a helyi közszolgáltatóktól. 2025-re a lakossági szektorban a
katasztrófavédelem valamennyi településen átveszi a kéményseprő-ipari feladatokat.
Javasolja, hogy a jelenlegi közszolgáltató - Magyar Kémény Kft- lássa el továbbra is a feladatot.
Kempf István ügyrendi és a pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a közsölgáltatási szerződés fenntartását.
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 5/2016.(I.27.)SZKÖkt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.
évi XC. törvény alapján kötött, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
hatálybalépéskor hatályban lévő kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása tárgyában létrejött közszolgáltatási
szerződést nem mondja fel. Az önkormányzat a törvény 10.§.(1) bekezdés a.) pontja alapján a közszolgáltatást a
közszolgáltatási szerződés lejártáig biztosítja.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a
kéményseprő-ipari törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül értesítse a kéményseprő-ipari szervet
írásban vagy elektronikus úton.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Beszámoló a 2015. év sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységéről.
Előterjesztő: Salamon Gyöngyi Propaganda 17 Bt. ügyvezetője
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti Salamon Gyöngyi a Propaganda 17 Bt ügyvezetőjét, s kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Meghívott Salamon Gyöngyi Propaganda 17 Bt ügyvezetője
Kérdésekre fog válaszolni.
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 6/2016.(I.27.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Prpaganda 17 Bt 2015. év
sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységérő szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
A képviselő-testület megbízza a Propaganda 17 Bt-t (2800 Tatabánya, Győri u.4/a.) a hírügynökségi tevékenység
ellátására 2016. január 1. napjától – 2016. december 31. napjáig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Javaslat az éves rendezvénynaptár elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési feladatokról szóló 9/2000.(V.5.)
önkormányzati rendeletének 3.§-a alapján a képviselő-testület a közművelődési feladatai megvalósítása
érdekében évente kultúrális rendezvénynaptárt állít össze. A rendezvénynaptár tartalmát a képviselő-testület
határozza meg azzal, hogy az csak olyan rendezvényeket tartalmazhat, amely rendezvények párt és politika
semlegesek. Az éves rendezvénynaptár megjelenik a honlapon és a helyi újságban is.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
Javasolja, hogy legyen sportnap a és a nótaest is kerüljön megrendezésre, ezzel a módosítással javasolja a
bizottság a rendezvénynaptár elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi határozati javaslatról:
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 7/2016.(I.27.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi rendezvénynaptárt, az alábbi
kiegészítésssel:
 2016. június Sportnap
 2016. november Nótaest
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./napirend
Az önkormányzat és a közös hivatal informatikai vállalkozási szerződésének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Az önkormányzat intézményei (könyvtár és óvoda) informatikai hardver- és szofvter parkjának karbantartására és
informatikai szaktanácsadásra vállalkozási szerződést kell kötni. A vállalkozó minden megkezdett munkaórára

2500 Ft díjat sszámol fel. A szerződés tartalmazza vállalkozó és a megrendelő kötelezettségeit és jogait, valamint
az általános szerződési feltételeket.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a vállalkozási szerződések megkötését.
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:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(I.27.) SZKÖKt.határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Szigetvári Vilmos (2856 Szákszend,
Petőfi u. 1/A.) egyéni vállalkozót az önkormányzat (könyvtár, óvoda) informatikai hardver- és szofvter parkjának
karbantartása, felügyelete, valamint informatikai szaktanácsadás feladatai ellátásával. A vállalkozási díj: minden
megkezdett munkaórára 2500 Ft.
2. Szákszen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza RE Solutions Kft-t (2856 Szákszend,
Petőfi u.1/A) Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hardver- és szofvter parkjának karbantartási.
felügyeleti és informatikai szaktanácsadási feladataival. A vállalkozási díj: minden megkezdett munkaórára:
2500 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelősök: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
8./ napirend
Búcsú közterülethasználati engedélyének kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Veszprémi Gyuláné (2941 Ács, Bajcsy Zs. u. 4.) vidámpark vállalkozó kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,
hogy a 2016. évben tartandó hagyományos szendi és száki búcsú alkalmából közterületi használati engedélyezés
tárgyában. A vállalkozó egyben kéri, hogy kitelepülhessen a szendi kibúcsúra is.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a közterülethasználati engedély megadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(I.27.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Veszprémi Gyuláné (2941 Ács,
Bajcsy-Zs u. 4.) vidámpark vállalkozó részére a közterületi használati engedély megadását, továbbá, hogy a
szendi kisbúcsúra is kitelepüljön.
Felelős: László Kálmá polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Regio Regia Magazin előfizetésének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Mgazin, mint Fejér, mint Komárom-Esztergom és Veszprém megye közös lapjaként jelenne meg.

A folyóirat éves pártolói előfizetői díja: 20 000 Ft+5% ÁFA.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a Magazin megrendelését.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy kézfeltartással szavazzák meg a rendeletmódosítást.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(I.27.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Regio Regia Közép-dunántúli Régió
Értékteremtő Magazinjának pártoló előfizetését.
Felelős: László Kálmánm polgármester
Határidő:azonnal
10./ napirend
Egyebek
- Központi orvosi ügyelet 2016. évi díjának megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Oroszlány Város Önkormányzata közbeszereztette a központi orvosi ügyelet további működtetését.
A közbeszerzési eljárás során a legjobb ajánlatot a jelenleg is üzemeltető Inter-Ambulance Kft adta.
A szerződéskötés feltétele az ügyeletben részt vevő települések pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó
visszajelzése. Az éjszakai és a hétvégi ügíelet éves díja Szákszend vonatkozásában: 113 868 Ft. Az új szerződés
2016. április 1-jétől számított 1 év határozott időtartamra szól.
Kempd István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az éjszakai és a hétvégi ügyelet éves díjának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy a fenti napirendi pontról kézfeltartással szavazzanak.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(I.27.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oroszlány Város Önkormányzata által az
Inter-Ambulance Kft-vel történő központi orvosi ügyelet üzemeltetését, valamint Szákszend vonatkozásában a
2016. évi 113 868 Ft ügyeleti díjat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Lászlóné Zsebő Aranka első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Lászlóné Zsebő Aranka Szákszend, Petőfi S. u. 1. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez
az első lakáshoz jutók támogatására. A kérelmező megfelel az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb
lakáscélú támogatásokról szóló 6/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet 2.§-ban foglalt feltételeknek. A támogatás
mértéke használt lakás esetén 120 000 Ft.
László Kálmán polgármester

Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(I.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Lászlóné Zsebő Aranka Szákszend, Petőfi
S. u. 1. szám alatti lakost az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló
6/2007.(III.1.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 120 000 Ft összegben. A fedeztetet az
önkormányzat 2016. évi költségvetése biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, interpelláció
Bodányi Endre képviselő
Javasolja, hogy a Faluházba vásároljon az önkormányzat egy takarítógépet, a nagy felület miatt megoldott lenne
a takarítás. A Faluház nagytermében a székek állapota rossz, melyeket ki kell javítani.
Író Sándor plébános javasolta, hogy a községben közös pályázat benyújtása az önkormányzattal. A
közmunkásokat a téli időszakban kölcsönadja, az önkormányzatnak, mivel nem tudja őket alkalmazni a rossz
időben.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az ülés, 19 óra 40 perckor.

k.m.f.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

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

