Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 97-5/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 13-án
16 órakor megtartott rendkívüli 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
Meghívott: Ivák István Propaganda 17 Bt. képviselője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő jelezte távolmaradását, munkahelyi
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 9 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 52/2016.(IV.18.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 18-i ülésén az alábbi
napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
1./ Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Az előirányzatmódosítására részben a központosított állami normatíva, részben a saját hatáskörben
végrehajtott bevételi és kiadási növekedés miatt került sor. Szákszend Község Önkormányzata a
bevételeit 21 385 000 Ft összeggel megemelte a bevételeit, a kiadásait pedig 10 862 000 Ft-tal
csökkentette a bevételeit. Szákszend Község Önkormányzata 16 624 000 Ft-tal megemelte a kiadásait,
és 6 101 000 Ft-tal pedig csökkentette azokat.
Szákszend Község Önkormányzata 10 523 000 Ft-tal nő, mind a bevételi, mind pedig a kiadási
oldal.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait 174 000 Ft-tal csökkenti.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait 1 466 000 Ft-tal megemeli.

Szákszend Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését:
a.) 318 286 000 Ft bevétellel,
b.) 318 286 000 Ft kiadással módosítja.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fenti napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merül fel, úgy kéri szavazzanak a
rendelet módosításáról.
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 5/2016.(IV.13.) önkormányzati
rendelete Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.26.)
rendelet módosításáról.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat költségvetéséről
szóló rendelet módosítását, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ napirend
Gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata és elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzést tartott az önkormányzatnál, közös hivatalnál és az óvodánál.
Vizsgálat kiterjedt a szabályzatok ellenőrzésére is, melynek során az ellőrző szerv kifogásolta, hogy
külön szabályzat készült a hivatal és külön az önkormányzat és az óvoda vonatkozásában. Belső
kontrollrendszer értékelése keretében tett javaslatok:
 Szákszend Község Önkormányzata vonatkozásában rendelkezésre álló, a gazdálkodással
kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálata, hiányzó szabályzatok elkészítése, belső bizonylatok,
dokumentumok bemutatása, bizonylati album készítése indokolt,
 kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás
rendjének felülvizsgálata, a feladatok ellátásra jogosult személyek jogszabályi előírásoknak
megfelelő felhatalmazása, kijelölése.
A szabályzatok szabályszerűségének biztosítása érdekében megbíztuk Györffi Árpádot, hogy készítsen
új szabályzatokat, melyek megfelelnek pénzügyileg az előírásoknak. Kéri a képviselőket, hogy fogadják
el a szabályzatokat.
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 46/2016.(IV.13.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szabályzatokat fogadja el:
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli politikája
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Számlarendje
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Selejtezési Szabályzata
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Reprezentációs kiadások felosztásának,

teljesítésének és elszámolásának rendje,
Szákszendi Közös Önkormányzati hivatal a vezetékes és rádiótelefonok használatának
rendje,
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Bizonylati Szabályzata
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Szabályzata
(kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és
az utalványozás rendje),
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Anyag- és eszközgazdálkodási Szabályzata
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal a belföldi és külföldi kiküldetés rendje,
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának
rendje.
Felelősök: László Kálmán polgármester
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal


3./ napirend
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzata Kömlőd Község Önkormányzatával Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§.(1) bekezdése
alapján, 2013. március 1. napjával létrehozta a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalt.
Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzést tartott, melyben megállapította, hogy a közös önkormányzati
hivatal szervezeti és működési szabályzatát módosítani kell, mivel nem tartalmazza az Ávr. 13.§-ában
foglaltakat, azaz az alapító okirat keltét, számát, továbbá az alaptevékenységek teljes körét. Továbbá ki
kell egészíteni a szabályzatota helyettesítés, felelősségi szabályok rendelkezéseivel. A fentiekre való
hivatkozással elkészítettük az új SZMSZ-t.
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 határaozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2016.(IV.13.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja megtárgyalta a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 39/2013.(III.27.)
SZKÖKt. határozatával elfogadott Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát és ezzel egyidejűleg az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja és 2016.
május 1. hatállyal jóvá hagyja a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
4./ napirend
Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozására pályázat benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat a TOP-4.2.1-15-KO alapszolgáltatások infrastuktúrájának bővítése, fejlesztése
Szociális- és gyermekjóléti központ kialakítása pályázat elkészült. Szákszend Község Önkormányzata
döntött arról, hogy önállóan kívánja ellátni a szociális –és a gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. A
működési engedélyt mindkét feladat vonatkozásában megkapta az önkormányzat. Jelenleg nem áll
rendelkezésre megfelelő intézmény a két feladat ellátására. A szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás vonatkozásában Szákszend, míg a család-és gyermekjóléti szolgálat tekintetében
Szákszend és Kömlőd közigazgatási területe. A szolgáltatásokat igénybevevők személyiségi jogainak
védelme sem biztosított a jelenlegi viszonyok között. A projekt célja a a Szociális- és Gyermekjóléti
Központ kialakítása, hogy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások egy helyen működjenek, hogy
ezek mindenki számára egyenlő eséllyel elérhetővé váljanak. A központban kialakítására kerül
foglalkoztató, interjú szoba, iroda, teakonyha, vizesbolokk, előterek. Az épületbe akadálymentes WC is
kerül. A központ épületét be kell rendezni, az alapvető működéshez szükséges bútorzat és informatikai
eszközök kerülnek beszerzésre. A projekt keretén belül egy személygépjármű beszerzésére is sor
kerül, ezáltal megkönnyítve az ételkiszállítást. A beruházás bruttó bekerülési költségvetése: 41 000 000
Ft.
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 határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2016.(IV.13.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja a TOP-4.2.1-KO1 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szociális és gyermekjóléti központ
kialakítása Szákszenden pályázatot. A beruházás bruttó bekerülési költsége: 41 000 000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. április 29.
5./ napirend
Fogászati ügyeleti díj megállapítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Tatabányai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Szolgálat Oktatási és Kulturális Iroda
2016. április 6-án megkereste Szákszend Község Önkormányzatát a fogászati ügyeleti díj összegének
elfogadásával kapcsolatban.
A települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a fogászati alapellátásról, illetve a fogászati
ügyeleti ellátásról való gondoskodás. Tatabánai Megyei Jogú Város 59 megyei településtől vállalta át a
fogászati ügyelet ellátását. Tájékoztatták az önkormányzatot, amennyiben velük kívánjuk ellátni a
fogászati ügyeletet, úgy 26 Ft/fő (település lakosságszám alapján) hozzájárulást kell fizetni. A
támogatási összeg befizetése 2016. május 31-ig esedékes, mely 2016. június 1. és 2017. május 31.
közötti időszakra szól.
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 49/2016.(IV.13.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Tatabányai Jogú Város
Önkormányzata által biztosított fogászati ügyelet ellátás díjának emelésével, melynek összege: 26 Ft/fő
(a település lakosságszáma: 1505 fő), azaz 39 130 Ft. A támogatási összeg befizetése 2016. május 31ig esedékes, 2016. június 1. és 2017. május 31. közötti időszakra szól.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./napirend
Első lakáshoz jutók támogatása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Müller Tibor (Szákszend, Móra u. 1.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók támogatása iránt nyújtott be
kérelmet. A kérelmező a jogszabályi feltételeknek megfelel, csatolta a szükséges dokumentumokat.
Az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően lakásvásárlás esetén a vissza nem térítendő
támogatás: 400 000 Ft.
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 50/2016.(IV.13.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Müller Tibor (Szákszend, Móra
u.1.) szám alatti lakost, hogy az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról
szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 400 000 Ft összegben.
A fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirendi pont:
Lakáskorszerűsítési támogatás
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Heizler József (Szákszend, Fő u. 34.) szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez,
hogy a szennyvízcsatorna rendszer kialakítása megvalósításához anyagi támogatást nyújtson, mivel
műszaki okok miatt nem tud rákötni a csatornára, mivel a gerinc rosszul lett kimérve, 26 cm-rel feljebb
van, mint kellene. A beruházás megvalósítása nagyon sokba kerülne, melyet anyagi helyzete miatt nem
tud önerőből megépíteni. A kérelmezők megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek. Javasolja a
lakáskorszerűsítési támogatás megszavazását.
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 51/2016. (IV.13.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hezler József (Szákszend, Fő u.
34.) szám alatti lakost, aze lső lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélútámogatásokról szóló
4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§.b.) pontjában foglaltaknak megfelelően 200 000 Ft
összegben.
A fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
8./ napirend
Szákszendi Sportegyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Sportegyesület elnöke két éves futamidőre 2 000 000 Ft kamatmentes kölcsön nyújtását kérte az
önkormányzattól. A kölcsönre a központi TAO forrásból 5.2 millió Ft összegben a szákszendi sportpálya
öntözőrendszere kiépítésére elnyert pályázat önrész biztosítása érdekében van szükség. A sportpálya
a község tulajdona, melyen intenzív sporttevékenység folyik, ezért elengedhetetlen az öntözőrendszer
kiépítése. Az önkormányzat pénintézeti tevékenységet nem folytathat, s a kölcsön nyújtása annak
minősülne. A képviselő-testület csak támogatást nyújthat a civil szervezet részére. Kéri a napirend
elnapolását.
A képviselő-testület a fentiekkel egyet értett.
9./ napirend
Falunap megbeszélése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Ismertette a falunap programját és progtamtervezetet. További szerződések kötése szükséges.
László Kálmán polgármester
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 40 perckor
berekesztette.

kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

