Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 97-7/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27 -én 16 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívott: László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 6 fő jelen van, 1 fő jelezte távolmaradását,
munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 6. 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 54/2016.(IV.27.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 27-i rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ 2015. évi ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ A játszótéri eszközök biztonságossági ellenőrzésére árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Szendi búcsú megtartásával kapcsolatos észrevételek.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Kisbéri Csoportjának anyagi támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
1./ napirend
Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az előirányzatmódosításra az önkormányzat bevételeinek növekedése miatt került sor.
Működési célú kiadások:
 bérkompentáció + járulékainak támogatása

 közhatalmi bevételek növekedése
 működési bevételek (egyéb bevételek, be nem tervezett könyvtári szolgáltatások, ösztöndíj visszautalása
 finanszírozási bevételek
Intézményi bevételi elirőnyzatok növekedése
Közös Önkormányzati Hivatal
 működési bevételek,
 finanszírozási bevételek
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
 finanszírozási bevételek
Önkormányzat kiadási előirányzatainak növekedése
 személyi juttatás
 dologi kiadások
 ellátottak pénzbeli juttatásai
 egyéb felhalmozási kiadások
 finanszírozási kiadások
Intézményi kiadási előirányzatok növekedése
 személyi juttatások
 munkaadót terhelő járulékok
 dologi kiadások
 beruházások
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését:
a.) 246 178 820 Ft bevétellel
b.) 246 178 820 Ft kiadással módosítja.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előirányzatmódosítás elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket szavazzanak az 1. 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 6/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat költségvetéséről szóló
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítását, a mellékletekkel együtt.
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ napirend
Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet
elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az államháztartásról szóló törvény értelmében a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók
alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti,
besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és
kiadásról el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Jelen előterjesztés részét képezi a közös hivatal és az
óvoda beszámólója. Az önkormányzat 2015. évben a kötelező feladatainak eleget tett, működési kiadások
fedezete mindenkor rendelkezésre állt. Az önkormányzat feladatainak megvalósítása érdekében elengedhetetlen
a pénzügyi egyensúly megtartása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Az önkormányzat bevételei:
normatív állami hozzájárulás, központosított gépjárműadó, helyi adók, az önkormányzat saját bevételei. Az
önkormányzat legnagyobb saját bevétele az iparűzési adó, melynek mértéke: 2 %.
Az elmúlt évben befolyt összeg: 24 188 000 Ft. A gépjármúadó mértéke jelentősen csökkent, mivel az
önkormányzatot csak a befolyt gépjárműadó 40%-a illeti meg, azaz 3 487 000 Ft.

A kommunális adóból befolyt összeg: 3 201 000 Ft. Az önkormányzat és intézményei személyi juttatásai
76 313 000 Ft-ra teljesültek, a járulékok 19 278 000 Ft. Dologi kiadások 43 482 000 Ft, egyéb kiadások
35 943 000 Ft, finanszírozási kiadások 124 387 000 Ft. A gazdálkodás során törekedtünk a takarékosságra, a
működőképesség fenntartására, a kötelező feladatok ellátására. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése:
311 631 000 Ft bevételi és 299 403 000 Ft kiadási főösszeggel teljesült.
Kempf István ügyrendi és a pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a zárszámadási rendelet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nincs, szavazzanak a 2. 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 7/2016.(IV.27.) önkormányzeti rendelete a
zárszámadásról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat zárszámadásáról szóló
rendeletet, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
2015. évi ellenőrzési jelentés elfogadása.
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Bkr. 49.§-a előírja az éves ellenőrzési jelentés, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves jelentései alapján készített éves összefoglaló jelentés elkészítésének kötelezettségét.
A jogszabály alapján az ellenőrzési jelentés elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az éves
ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra intézkedési terv készült, mely rögzítette a feladat elkészítési
határidejét és felelősét.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az éves ellenőrzési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2016.(IV.27.) SZKÖKt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést, az
írásos előterjesztés szerint, valamint a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó
intézkedési tervet is.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az intézkedési
terv, illetve a képviselő-testületi határozat eljuttatásával a belső ellenőrzést végző Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
(2890 Tata, Szent István u. 25.) részére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
A játszótéri eszközök biztonságossági ellenőrzésére árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata 2008. évben 1 db játszótérre játszótéri eszközöket telepített.
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM. rendelet 7.§.(2) bekezdése értelmében” a
játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére
engedéllyel rendelkező szervezettel negyedévenként kell elvégeztetni.” A játszótér időszakos ellenőrzésére 2010.
évben került sor, a mulasztást pótolni kell. Árajánlatot kértünk három akkreditált cégtől, de csak kettő adott
ajánlatot. Javaslom az ÉMI-TÜV SÜD Kft árajánlatának elfogadását, mivel korábban is ez a kft végezte az
ellenőrzést és az ajánlatuk is kedvezőbb. A Kft. 1 db játszótér játszóeszközeinek időszakos vizsgálatára az
árajanlat: 120 000 Ft+ÁFA..
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az ÉMI-TÜV SÜD Kft árajánlatának elfogadását.
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 56/2016.(IV.27.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szákszend község játszótereinek
időszakos felülvizsgálatáról készített előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület megrendeli az ÉMI-TÜV SÜD Kft-nél 1 db játszótér játszóeszközeinek időszakos
felülvizsgálatát, az árajánlatban szereplő 120 000 Ft+ÁFA szakértői díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Szendi búcsú megtartásával kapcsolatos észrevételek.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A Veszprémi Utazó Vidámpark szórólapot bocsátott ki a település egészére vonatkozóan, melyben tájékoztatta a
lakosságot a kisbúcsú időpontjáról. Ez az időpont nem érinti az egyházi búcsú napját.
Hartmann Imre alpolgármester
A képviselő-testület nem változtatta meg az egyházi ünnep időpontját, csupán tulajdonosi hozzájárulását adta
meg a kisbúcsú tartásához.
6./ napirend
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Kisbéri Csoportjának támogatási kérelme.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Magyar Máltai Szeret Szolgálat Kisbéri Csoportja támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy
egyre több nehéz sorsra jutott emberen tudjanak segíteni. Az anyagi támogatást a működési kiadásaihoz kérik.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek a szolgálat támogatását.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
…………………../2016.(IV.27.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat
Kisbéri Csoportjának anyagi támogatási kérelmét, az önkormányzat anyagi helyzetére való hivatkozással.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2016.(IV.27.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat
Kisbéri Csoportjának anyagi támogatási kérelmét, az önkormányzat anyagi helyzetére való hivatkozással.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, interpellációk
Kiss László képviselő
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megkötötték a támogatási szerződést. Az öntözőrendszer kiépítése
folyamatban van. .
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést, 19 órakor.

k.m.f.

Deákné dr Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

