Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 97-2/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én 16 órakor
megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Szabó Ildikó képviselő
Valkóné Papp Éva képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Szőts Csilla Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
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 7 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 13/2016.(II.11.) 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./ Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetéi évet követő három évre várható összegének megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Szákszend Község Önkormányzata étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti
szolgálat szakmai programjának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út amunkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci
programból nyújtható támogatásban való részvétel elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ TOP pályázat megvalósítására keretszerződés megkötése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Javaslat buszváró árajánlatának elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Vikom Tarns Kft árajánlatának elfogadása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirend
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 érdekében 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.§-a alapján a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell
megállapítania - jogszabályban meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A fenti
jogszabályi háttér, és a várható bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható összegét a határozati javaslat állapítja meg a következő három évre.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítását.
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 tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2016.(II.11.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételének, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
2017. év
Helyi adóból származó
28 000
bevétel
Osztalék, koncessziós és
0
hozambevétel
Bírság, pótlék- és
620
díjbevétel
Tárgyi eszközök,
0
imm.javak, vagyonértékű
jog értékesítése,
vagyonhasz.szárm. bev.
Részvények, részesed.
0
értékesítése
Vállalat értékesítéséből,
0
privatizációból szárm.bev.
Kezességvállalással
0
kapcs. megtérülés
Saját bev. összesen
28 620
Saját bevételek 50%-a
14 310
Fizetési köt.összesen
1 029
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

2018. év
28 500

2019. év
29 000

0

0

630

640

0

0

0

0

0

0

0

0

29 130
14 565
0

29 640
14 820
0

2./ napirend
Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására terjesztem Szákszend Község
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét a képviselő-testület elé. A helyi
önkormányzatok 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 bevételeinek kiemelkedő hányadát az iparűzési bevétel teszi ki. A költségvetést a
helyben képező tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési
törvény figyelembevételével kell összeállítani. A közös hivatal és óvoda költségvetésének számszaki adatait
2016-ban is egységes irányelvek alapján állítottuk össze. A költségvetés tervezése során személyes egyeztetésre
is sor került.
Bevételeink alakulása:
Normatív működési támogatások összege: 102 494 478 Ft. Az önkormányzatunk legjelentősebb saját bevételei a
szerződések, valamint a várható térítési díjak alapján került megállapításra.
A közös önkormányzati hivatal költségvetése: 41 599 000 Ft. Az óvoda költségvetése: 36 890 000 Ft.
Az önkormányzat kiadásánál elsődleges szempont volt a kötelező feladatellátás és az önkormányzat további
kötelezettségvállalásai biztosíthatóak legyenek. A tágabb értelemben vett önkormányzat költségvetése:
241 178 000 Ft, bevételi és kiadási főösszeggel.
2016. évre tervezett fejlesztések:
 Száki úti csapadékvízelvezető árok burkolása
 Buszváró vásárlása (árajánlatok beszerezve)
 Orvosi lakás garázs lejárójának felújítása
 Óvodai fűtés rásegítés kialakítása
 Szennyvízhálózat GFT szerinti felújítása
 Kamerarendszer kiépítése
Hartmann Imre alpolgármester
A kamera választásnál figyelembe kell venni, hogy mennyire tiszta a kép éjszaka, milyen távolságra kell felállítani.
Csillag utcában két kamera költségét vállalja a közbiztonság érdekében.
Kemp István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását.
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 1/2016.(II.11.)önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet, mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
Szákszend Község Önkormányzata étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti
szolgálat szakmai programjának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzata által létesített étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés-és
gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése vonatkozásában 2015. november 23.
napján kérelmet nyújtottunk be a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához. Hivatal a beküldött iratokat megvizsgálta és hiánypótlásra
kötelezte az önkormányzatot. A hiánypótlás része volt a szakmai program kiegészítése és kijavítása, melynek
eleget tettünk.
Kempf István bizottság ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a szakmai program 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 15/2016.(II.11.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Főosztály
által megállapított hiánypótlásnak eleget téve az étkeztetés, házi segítségnyújtás a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás szakmai programját a szakmai jogszabályoknak megfelelően, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci
programból nyújtható támogatásban való részvétel elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A projektben háromféle konstukcióban nyújtható bérköltség támogatás, csak nyilvántartott álláskeresők esetén.
c.) legfeljebb 8+4 havi 100%, de minimis konstrukció
E bérköltség támogatás kizárólag 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők érdekében nyújtható, az alábbiak szerinti
konsrtukcióban, lehetőleg a maximális támogatási mértéket és időtartamot célozva, és olyan hatósági
szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 8+4=12 hónapra állapít meg kötelezettséget:
 a támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli
továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett,
 a támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb
100%-a, s a támogatás mértéke havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális
hozzájárulási adója mértékéig terjed,
Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző havi átlagos statisztikai létszámhoz
viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze. A munkaadónak vállalnia szükséges,
hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szüntetheti meg a résztvevő
munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkadó működésével összefüggő okból
történő felmondással nem szüntetheti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát. A bérköltség támogatás konstrukció csak de minimis
támogatásként nyújtható.
Az önkormányzat ezzel a támogatási formával a könyvtárosi tisztséget kívánja betölteni, mivel a korábbi
könyvtáros teljes munkaidőben családsegítői feladatokat lát el, 2016. január 1. napjától. Jelenleg betöltetlen a
könyvtárosi munkakör. Javaslat László Kálmánné Szákszend, Dózsa Gy. u. 6. szám alatti lakos felvétele, aki a
pályázati feltételeknek megfelel.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 pályázat benyújtását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -4- igen, ellenszavazat és -1- tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(II.11.)SZKÖkt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati kérelmet nyújt be a GINOP-5.1.1-15/201500001 „Út a munkapiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében 1 fő 50 év feletti álláskereső
foglalkoztatásával 8+4 havi 100%, de minimis konstrukció keretében.
A képviselő- testület egyetért László Kálmánné (Szákszend, Dózsa Gy. u. 6.) szám alatti lakos foglalkoztatásával,
2016. április 15. napjától – 2017. március 14. napjáig könyvtárosi-rendezvényszervezői munkakörben.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

5./ napirend
TOP pályázat megvalósítására keretszerződés megkötése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Terület- és Településfejlesztési OP forrásaira készített megyei Integrált Területi Program végrehajtása a megyei
önkormányzat feladata. A végrehajtás valójában a TOP pályázati támogatásokból megvalósuló fejlesztések
mentén történik, melyhez elengedhetetlen, hogy a fejlesztéseket megvalósító önkormányzatokkal
együttműködjön. Az uniós források felhasználására vonatkotó szabályozás alapján a megyei önkormányzatnak a
tervezés mellett közreműködnie kell az uniós forrásokból megvalósuló projekt konkrét előkészítésében és
megvalósításában is, ha azt a települési önkormányzat kéri. Erre vonatkozóan igényfelmérés történt, ezáltal a
megyei önkormányzat létrehozta a megyei területfejlesztési kft-t. A keretmegállapodás már megfelelő alapot
biztosít a konkrét projektekkel kapcsolatos megbízások előkészítésére is, melyet a megyei területfejlesztési kft.
bonyolít. A pályázat zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges a keretmegállapodás megkötése.
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 17/2016. (II.11.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 2014-2020 időszakra Integrált Területi
Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott
projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában való közreműködésre keretmegállapodás megkötéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a TOP keretmegállapodás aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Javaslat a buszváró árajánlatának elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Árajánlatot kért utasvárók beszerzésére vonatkozóan. Két árajánlat érkezett, melyek a következők:
Megnevezés
VALCOL utasváró
Green-West Kft.

bekerülés érték
bruttó: 605 835 Ft
bruttó: 367 983 Ft

helyszíni telepítés
42 500 Ft
30 861 Ft

Javasolja, hogy a Green-West Kft ajánlatának elfogadását, mivel a bekerülési költsége is jóval kedvezőbb,
továbbá a buszváró paddal, biztonsági üveggel ellátott.
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 18/2016.(II.11.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Green-West Kft (Tatabánya, Vadász u.
20.II/2.) 3 szekciós, ívelt tetejű, paddal, biztonsági üveg oldalfalakkal ellátott 2 db buszváró árajánlatát, bruttó:
367 983 Ft + 30 861 Ft szerelés vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

7./ Vikom Trans Kft árajánlatának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Árajánlatot kértünk a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására a Vikom Tarns Kft-től.
Vikom Tarns Kft-vel korábban is volt szerződése az önkormányzatnak. A Kft 4500 Ft/m3 összegért szállítja el a
nem közművel összegyűjtött szennyvizet. Javaslom a szerződés megkötését 2016. március 1. napjától egy évi
időtartamra.
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kéri szavazzanak a fenti napirendről.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül azlábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2016.(II.11.) SZKÖtk.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Vikom Trans Kft-t (2800 Tatabámya,
Táncsics M.u.1.) a település közigazgatási területéne a folyékony hulladék elszállításával, ártalmatlanításával és
elhelyezésével 2016. március 1. napjától -2017. február 28. napjáig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős.
Kérdések, interpelláció
László Kálmán polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jegyző megpályázta a megüresedett óvonői állást, Sajnos a határidő
lejártát követően sem nyújtottak be pályázatot, így ismtelten ki kell írni.
Meghívott: Szőts Csilla óvodavezető
A környező óvodákban is óvónő hiány van. Tatabányán több óvodában is keresnek óvópedagógust.
A képviselő-testületnek mérlegelnie kellene, hogy milyen plusz juttatásokkal csalogatja ide a pályázókat. (pl:
szolgálati lakás, bejárás macimális támogatása).
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az ülés, 17 órakor.

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.

