Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 97-4/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30-án
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Schvarczné Stieber Rita KÖH aljegyzője
Szőts Gyöngyi Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Mezőfi Attiláné KÖH általános-igazgatási főmunkatárs
Pintér Lászlóné KÖH adóügyi főmunkatárs
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 12 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016.(III.30.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 30-i 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./ Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
3./ Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló rendelet
megalkotása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./Javaslat az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

6./ Szákszend Község Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ MÁK által tett közbenső megállapításokra Intézkedési Terv elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Müller Tibor (Szákszend, Móra F. u.1.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása
iránti kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
10./Falunap megbeszélése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Javaslat az óvodai gyermekfektetők beszerzésére beérkezett áraajánlatok alapján
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
12./Egyebek
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozottpolgármesteri 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. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy
megkapta az önkormányzat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás feldatok ellátására a működési engedélyt. A szakértő néhány ponton javasolta a szakmai
program kiegészítését.
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 1. napirendi pont
ról.
………../2016.(III.30.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 4-8/2016. (I.27.), 9/2016.(I.27.), 11-12/2016.(I.27.), 15-17/2016.(I.27.),18/2016.(
19/2016.(II.11.), 22/2016.(II.29.),24/2016.(II.29.) 25-26/2016.(II.29.) 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 hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016.(III.30.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 4-8/2016.(I.27.), 9/2016.(I.27.), 11-12/2016.(I.27.), 15-17/2016.(I.27.), 18/2016.(II.11.)
19/2016.(II.29.), 22/2016.(II.29.), 24/2016.(II.29.) 25-26/2016.(II.29.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
László Kálmán polgármester
Köszönti Schvarczné Stieber Rita Kömlődi Kirendeltség aljegyzőjét.
2./ napirend
Beszámoló a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)

Meghívott Schvarczné Stieber Rita Kömlődi Kirendeltség aljegyzője
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt évben a pénzügyi feladatok ellátása okozott
nehézséget, mivel a gazdálkodási előadó munkaviszonya 2015. szeptember 15. napjával megszűnt.
Az adóügyi előadót beiskolázta az anyakönyvvezetői vizsga letételére.
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Mötv. 81.(3) bekezdés f.) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a
hivatal tevékenységéről. A Hivatal tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Az írásos anyag
részletesen bemutatja a Hivatal által végzett feladatokat, a számadatok tükrében. Megköszöni a hivatal
munkatársainak lelkismeretes munkáját.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016.(III.30.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót, megköszönve a köztisztviselők munkáját.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta
Határidő: azonnal
3./ napirend
Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.
(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
2015. március 1-i Szt. módosítás egyik legfontosabb eleme települési támogatás keretében nyújtható
támogatás a rászorulók részére. Szt. a települési támogatás keretében biztosított juttatások körét csak
példázódva sorolja fel, amely nem taxatív jellegű, így a települési támogatás a fenti célokra túl bármely
más az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható. Annak eldöntése, hogy
az önkormányzat e támogatás keretében nem tartalmaz korlátozást. Az önkormányzati rendeletben az
alábbi szakaszok kerülnek módosításra:
A rendszeres települési támogatás bővült az általános települési támogatással, melynek lényege, hogy
aki önmaga és családja létfenntartásáról nem tud gondoskodni, vagy többlet kiadások miatt anyagi
támogatásra szorul. A jövedelemhatárok növekedtek az egyes ellátási formáknál. A rendelet kiegészül
a települési gyógyszertámogatással. Korábban megszűnt a méltányossági közgyógyellátás, mely
jelentős támogatást nyújtott a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök ára terhének viseléséhez.
Az is gyakran előfordul, hogy a magas gyógyszerköltség nem állandó jellegű, csak alkalmanként terheli
a családot. A gyógyszertámogatásra csak az jogosult, aki a normatív és az alanyi közgyógyellátásra
nem jogosult.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy szavazzanak a fenti napirendi
pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(III.30.) önkormányzati
rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló
rendelet megalkotására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A rendelet megalkotása óta számos olyan jogszabály került módosításra, amely miatt szükségessé vált
ennek korszerűsítése, módosítása is. A módosítás a rendelet jelentős részét érinti, ezért javaslom, új
rendelet alkotását.
A rendelet-tervezet az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:
 támogatásra jogosultak a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők is,
 a fiatal házaspár az adásvételi szerződés időpontjában a házastársak legalább egyike nem
töltötte be a 40. életévét,
 az egy főre számított maximum jövedelem gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösében (142 500 Ft), egyéb esetekben
négyszeresében (114 000 Ft) került meghatározásra.
 a rendelet-tervezetben szabályozásra került, hogy melyek azok a dokumentumok, amelyekkel a
támogatásra való jogosultságokat igazolni szükséges,
 szintén szabályozásra került, hogy melyek azok a kivételek, amelyek esetében a támogatási
szerződésben foglaltak nem teljesítése miatt a támogatást nem kell visszafizetni
 módosításra került az igénylés menete.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztett rendelet-tervezetet.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendről.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.30.) önkormányzati
rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az első lakáshoz jutók
támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló rendelet megalkotását, az írásos előterjesztés
szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ napirend
Javaslat az önkormányzat új szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
92.§.(3) bekezdése alapján legalább 2000 lakosú települési önkormányzat feladata a szociális
szolgáltatástervezési koncepció elkészítése.
Az Szt. meghatározza azokat a tartalmi elmeket, amelyeket a koncepciónak különösen tartalmaznia
kell:
a.) a lakosságszám alakulását, a korösszetételeit, a szolgáltatások iránti igényeket,
b.) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
c.) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés
kereteit,
d.) az egyes ellátotti csoportok idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan, szenvedéslybetegek)
sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák,
szolgáltatások biztosításának szükségességét.
Az új szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére, azért volt szükség, mivel az önkormányzat
szociális témában pályázatot nyújt be.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja a szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 32/2016.(III. 30.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§.(3) bekezdése alapján – Szákszend Község
Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2016-2018. év időszakra
vonatkozó tervezetét, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Szákszend Község Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében az önkormányzat a költségvetési
évelején , de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek
legalább öt évig meg kell őriznie.
A közbeszerzési tervet közzé kell tenni a település honlapján. Az önkormányzat TOP-4.2.1
Szociális alapszolgáltatások infrastuktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat keretében a volt
községháza felújítását kívánja megvalósítani, mely építési beruházás közbeszerzés köteles.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a 2016. évi közbszerzési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással
szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016.(III.30.) határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2016. évi
összesített közbeszerzési tervét, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirendi pont:
MÁK által tett közbenső megállapításokra Intézkedési Terv elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015. november óta átfogó
ellenőrzést végez Szákszend Község Önkormányzata? Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal,
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában. Az ellenőrzés tárgya a számviteli
szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség vizsgálata, az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő
adatszolgáltatások szabályszerű teljesítésének vizsgálata, az éves költségvetési beszámoló
megbízható valós összképének vizsgálata. A MÁK elkészítette a közbenső megállapításait, minhárom
intézmény vonatkozásában. Igy ennek alapján elkészítettem az intézkedési terveket, a hibák és a
hiányosságok kijavítására.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az Intézkedési Tervek elfogadását a képviselő-testületnek.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 34/2016.(III.30.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MÁK által Szákszend Község
Önkormányzatának ellenőrzésére vonatkozó közbenső megállapításokra készített Intézkedési Tervet,
az írásos előterjesztés szerint.

Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2016.(III.30.) SZKökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MÁK által Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal ellenőrzésére vonatkozó közbenső megállapításokra készített Intézkedési
Tervet, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Hatásidő: azonnal
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat, tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2016.(III.30.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MÁK által Szákszendi Kiskuckó
napközi otthonos Óvoda ellenőrzésére vonatkozó közbenső megállapításokra készített Intézkedési
Tervet, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős:László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./ napirend
Müller Tibor (Szákszend, Móra u.1.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása
iránti kérelme.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Müller Tibor Szákszend, Móra u.1. szám alatti lakos az első lakáshoz jutók támogatása iránt nyújtotta
be a kérelmét. Szákszend Község Önkormányzata 2016. április 1-én lépteti hatályba az új rendeletét,
mely értelmében a jövedelemigazolásokat be kell nyújtani, ezért hiánypótlásra kell felhívni a
kérelmezőt. A fentiek miatt kéri a döntés elnapolását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a döntés elnapolását a képviselő-testületnek.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket kézfeltartással szavazzanak a 8. napirend pont elfogadásáról.
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 37/2016.(III.30.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolta Müller Tibor (Szákszend, Móra
u.1.) szám alatti lakos támogatási kérelmét a fentiekre való hivatkozással.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

9./ napirend
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Négy támogatási kérelem érkezett, melyek a következők:
1./ Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 2016. március 1-én kérelemmel fordult Szákszend Község
Önkormányzatához. A kérelmükben leírták, hogy az állami támogatások még néhány éve fedezték a
szervezet működési költségeit, sajnos ma már nem. Anyagi támogatást a működésükre,
karbantartásokra, és az iroda eszközkészletének fenntartására, pótlására kérik. Javaslom 10 000 Ft
támogatás megállapítását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az Egyesület támogatását a képviselő-testületnek.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a határozati javaslatról:
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 38/2016.(III.30.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete
(2800 Tatabánya, Mártirok u. 24.) részére 10 000 Ft, azaz tízezer forint támogatást nyújt a 2016. évi
költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására
és gondoskodjon a támogatási összeg kiutalásáról.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ Szákszendi Munkás Szent József Plébánia az idei évben is szervez nyári tábort a szákszendi
gyermekek számára.
A tábor a szendi plébánián 2016. június 20-24-ig lesz. A táborban 55 gyermek vesz részt.
Az önkormányzat támogatását kérik a gyermekek étkeztetéséhez, melynek összege: 105 875 Ft.
Javaslat a tábor működéséhez 110 000 Ft-tal járuljon hozzá az önkormányzat.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás nyújtását a testületnek.
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 39/2016.(III.30.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szákszendi Munkás Szent
József Római Katolikus Plébánia (2856 Szákszend, Fő u.2.) részére 110 000 Ft, azaza Egyszáztízezer
forint összegben a gyermekek nyári táborozásához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására,
és arra, hogy gondoskodjon a a támogatási összeg kiutalásáról.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

3./ Medicor Alapítvány A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója kérelmet nyújtott be,
a légimentő szolgálat szállító eszközeinek bővítésére. Az anyagi támogatást az informatikai rendszerük
korszerűsítésére, vezeték nélküli pulzus- és vérnyomásmérő, munkaruha vásárlására, továbbképzésre.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Nem javasolja a képviselő-testületnek a Madicor Alapítvány támogatását.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2016.(III.30.) SZKökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Medicor Alapítvány A
Magyar Légimentő Nonprofit Kft-t (1088 Budapest, Rákóczi u. 51.) az önkormányzat jelenlegi anyagi
helyzete miatt.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a körzeti megbízott részére jutalmazás
lehetéségenek felajánlása.
Komárom-Esztergom Megyei Rendő-főkapitányság nevében Farkas Gábor r. ezredes megkereste
Szákszend Község Önkormányzatát, hogy 2016. április 29-én Komáromban a Monostori Erődben kerül
sor a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatással és a Megyei Rendőr-Tűzoltó
Napot, melyen lehetőséget kívánnak adni, hogy az érintett önkormányzatok a rendőröknek jutalmat
adhassanak át.
Kempf István ügyrendi és pánzügyi bizottság elnöke
A bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek az ily módon történő jutalmazást.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2016.(III.30.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testüle nem él a 2016. április 29-én Komáromban a
Monostori Erődben megrendezésre kerülő Megyei Rendőr-Tűzoltó Napon jutalmazási szándékával a
körzeti megbízott részére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./napirend
Falunap megbeszélése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Az előző évekhez hasonlóan lesz habparty, tüzőltó- és rendőrautó, a gyerekeknek játszósarok.
Megkötöttük a műsorszolgáltatási szerződést Marióval. Árilis 11-ére kell összehívni az érintettekkel a
Falunapi megbeszélést, hol pontosítani kell a programot, a főzést.
A képviselő-testület tudomásul vette a fentieket.

11./napirend
Javaslat óvodai gyermekfektetők beszerzésére a beérkezett árajánlatok alapján
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
HOR Zrt. webáruház honlapján kértünk több árajánlatot az óvodai fektetőágyra. Legkedvezőbb ajánlat
bruttó: 6220 FT/db. A gyermeklétszám emelkedett az óvodában, így 45 ágy szükséges. Ehhez steppelt
lepedőt is szükséges lenne vásárolni, melynek ára bruttó: 3 188 Ft. A fenti eszközöket gyermeknapra
szerezné be az önkormányzat. Bekerülési érték:523 909 Ft. Javasolja a testületnek a fenti árajánlat
elfogadását.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a HOR Zrt árajánlatának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti 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 42/2016.(III.30.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja HOR Zrt webáruház ajánlatát a
gyermekfektetők és a steppelt lepedő beszerzéséhez. A képviselő-testület hozzájárul 45 db óvodai
fektetőágy, valamint 45 db steppelt lepedő vásárlásához, bruttó: 423 360 Ft összegben.
A beszerzés fedezetét az óvoda költségvetése fedezi.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
12./napirend
Egyebek
a.) Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda óvodai beíratási időpontjának
meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
b.) Kömlőd Község Polgármesterének kérelme a házi segítségnyújtás biztosításához.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
a.) Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda óvodai beíratási időpontjának
meghatározása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően a fenntartó dönt az óvodai általános felvételi
időpontjáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezik az óvodai beíratkozás
szabályairól. Az óvoda felvételi körzetét a képviselő-testület határozattal hagyta jóvá.
2014. szeptember 1. napjától az Nkt. értelmében a kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre ötéves
kortól három éves korra változott. Az óvoda javaslata alapján Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda beiratkozási idejét 2016. április 20- - 2016. április 22. közötti időszakra javaslom meghatározni,
naponta 8-16 óráig, mindazon gyermekek beiratását, akik 2016. augusztus 31. napjáig betöltik a
harmadik életévüket.

Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja a bizottság a fenti időpontban meghatározni az óvodai beíratás időpontját.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Közsg Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2016.(III.30.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda 2016/2017.nevelési évre beíratkozási idejét 2016. április 20- 2016. április 22. napjáig 8-16 óráig
terjedő időtartamban határozza meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§.(1)
bekezdésének megfelelő módon gondoskodjon a közlemény közzétételéről.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
b.) Kömlőd Község Polgármesterének kérelme a házi segítségnyújtás bizotosításához.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Kömlőd Község Önkormányzata 2015. december 31-ig Oroszlány Város Önkormányzatával
megállapodást kötött a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítására. Ez a szerződés lejárt, igény
jelentkezett a településen házi segítségnyújtás igénybevételére. Emiatt kéréssel fordultak Szákszend
Község Önkormányzatához , hogy biztosítsák megállapodás keretében a fenti alapellátást.
Az önkormányzatnak működési engedélye a település közigazgatási területére szól, ezért nem tudja
biztosítani az ellátást Kömlődre vonatkozóan. Amennyiben kérdés, vélemény a napirenddel
kapcsolatban nem merül fel, úgy kéri szavazzanak a határozati javaslatról.
………………../2016.(III.30.) SZKÖtk. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának képviselő-testülete elutasítja Kömlőd Község
Önkormányzatának kérelmét, a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítására vonatkozóan, mivel
Szákszend működési területe ezen szociális alapszolgáltatására nem terjed ki.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2016.(III.30.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kömlőd Község
Önkormányzatának kérelmét, a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítására vonatkozóan, mivel
Szákszend működési területe ezen szociális alapszolgáltatásra nem terjed ki.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentés
Bodányi Endre képviselő
Kéri, hogy a Száki utcai buszmegállónál megáll a víz, mivel itt van egy gödör, s nem tud elfolyni a
csapadékvíz. Ez balesetveszélyes, mely állapotot meg kell szüntetni.

László Kálmán polgármester
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 40 perckor
berekesztette.

kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

