Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 97-8/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 18-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
Igazoltan távol: Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola vezetője
Szőts Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos óvoda vezetője
Takács Gyöngyi családgondotó
Bodányiné Wessel Tünde körzeti védőnő
Ivák István Propaganda Bt újságirója
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 10 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 58/2016.(V.18.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 18-i munkaterv szerinti ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgrmesteri
döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri
intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Oroszlány Város Rendőrkapitányságának beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről, 2016. évi
feladatai ellátásáról, és a 2015. évi működéséről.
Előterjesztő: Madari Csaba rendőrkapitány
3./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Beszámoló az önkormányzat által támogatott önszerveződő közösségek, civil szervezetek működéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről.
Előterjesztők: dr. Tóth Csaba vállalkozó háziorvos
Bodányiné Wessel Tünde körzeti védőnő
6./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Takács Gyöngyi családgondozó
7./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

8./ Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Megállapodás természetbeni közérdekű kötelezettségvállalásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Egyebek
1./ napirend
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
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Megkezdödőtt a kaszálás az önkormányzati területeken.
Beadásra került a TOP szociális pályázat. Lecserélésre kerültek az utcai jelzőtáblák a Móra és a Dózsa utcában.
Az óvodába megérkeztek a gyermekfektetők.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, 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 hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 59/2016.(V.18.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 31-33/2016.(III.30.), 38-43/2016.(III.30.), 46/2016.(IV.13.), 46/2016.(IV.13.),49-51/2016.(IV.13.),
55-57/2016.(IV.27.) önkormányzati határozatok végrehajtásról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Oroszlány Város Rendőrkapitányságának beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről,
2016. évi feladatai ellátásáról, és a 2015. évi működéséről.
Előterjesztő: Madari Csaba rendőrkapitány
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti Oroszlány Város Rendőrkapitányásának vezetőjét és felkéri, hogy röviden ismertesse a rendőrség
munkáját.
Meghívott Madari Csaba rendőrkapitány
Viszonylag rövid a beszámoló, mely a központi előírások szerint készült. Beszél a 19/24 rendszerről, melynek
lényege, ez lánra fűzött szolgálat (nappa/éjszaka). Jelenleg is működik ez a rendszer. Ennek a célja, hogy éjjel is
legyen jelen a rendőrség. Az elmúlt évben életbe lépett az életmodell a rendőrségen is, mely több ütemben
valósul meg. Szákszend település bünügyileg nem veszélyeztetett. A bűncselekmények száma az elmúlt évhez
viszonyítva csökkent. A körzeti megbízott jelen volt a község ünnepségein. 2016. évre kitűzött célok között
szerepel a büntető és szabálysértési eljárások további gyorsítása, az eredményes befejezések a arányának
növelése, közlekedésbiztonsági helyzet javítása. Köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek, a hIvatal
dolgozóinak, hágy támogatták a körzeti megbízott munkáját.
Hartmann Imre alpolgármester
A mi területünk relatíve nyugodt. A rendőri jelenlét nyugalmat ad. Kérdezi, hogy az Önök munkáját a felső
vezetés, hogyan értékeli?
Meghívott Madari Csaba rendőrkapitány
A rendőrség is közigazgatási szervezet. Elmúlt 6 év munkája szerint ismertté vált a bűncselekmények száma. Kb.
felére esett vissza a bűncselekmények száma a járás területén. Ez elsősorban Oroszlányt érinti. Vagyon elleni
bűncselekmények száma felére esett vissza a járás területén.

László Kálmán polgármester
Szákszend Községért Közalapítvány segítségvel a településen kamerarendszert kívánnak telepíteni, mely a
tervezési szakaszban van.
Meghívott Madari Csaba rendőrkapitány
Fontos a kamerarendszer kiépítésénél a minőség.
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 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2016.(V.18.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei RendőrFőkapitányság Oroszlányi Rendőrkapitányságának beszámolóját Szákszend község közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat bevételei a bérkompentáció támogatása, közhatalmi bevételek növekedése, valamint a
működési bevételek emelkedése miatt a bevételi oldal 1 510 057 Ft-tal nőtt. Az intézményi bevételi előirányzatok
növekedése:
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal: 579 577 Ft
Szákszendi Kiskuckó napközi Otthonos Óvoda: 15 494 Ft
Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak növekedését az alábbi tételek eredményezték:
 védőnő megbízási díja rossz soron történő megtervezése miatt nőtt az előirányzat,
 dologi kiadások (informatikai szolgáltatások, jogi tanácsadás miatti előirányzatnövelés,
 ÁFA alaultervezés miatt előirányzatnövelés,
 ellátottak pénzbeli juttatásai.
Az intézményi kiadások körébe tartozik:
 személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok,
 dologi kiadások.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása:
579 577 Ft
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda kiadása:
579 577 Ft
Szákszend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését 248 948 000 Ft bevételellel és 248 948 000 Ft
kiadással állapítja meg.
Kempf István bizottság ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását.
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 rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V.18.) önkormányzati rendelete
Sákszend Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község Önkormányzata 2016.
évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítását, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ napirend
Beszámoló az önkormányzat által támogatott önszerveződő közösségek, civil szervezetek
működéséről.
Előterjesztők: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Nagy Béláné Szákszendi Nyugdíjas Klub elnöke
Kiss László Szákszendi Sportegyesület elnöke
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és
átadásáról szóló 4/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet határozza meg a támogatás összegének elszámolási
szabályait. A rendelet értelmében a civil szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben meghatározott
határidőig elszámolni a kapott támogatásról. Az elszámolás tartalmazza a szervezet támogatás összegének
felhasználásáról szóló bizonylatok másolatát. A civil szervezetek a támogatások pályázati úton igényelték.
A jogszabályi felhatalmazás alapján a civil szervezetek számláinak ellenőrzése megtörtént.
A támogatási szerződésben jelzett határidőre minden szervezet hiánytalanul elszámolt.
Meghívott Nagy Béláné Szákszendi Nyugdíjas Klub elnöke
Írásos anyagot beterjesztette a testület elé. Szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy megkeresték a Tatabányai
Rendőrkapitányságot, hogy ebben az évben is tájékoztassa a klubtagságot az időskorúak védelméről.
Megköszöni az önkormányzat és a Hivatal segítő támogatását.
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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2016.(V.18.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi civil szervezetek 2015. évi
önkormányzati támogatásának pénzügyi és szakmai beszámolóját, és ezúton köszönetét fejezi ki munkájukért:
Szákszendi Nyugdíjas Klub
Szákszendi Sportegyesület
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztők: dr Tóth Csaba vállalkozó háziorvos
Bodóné Wessel Tünde körzeti védőnő
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Tájékoztatja a testületet, hogy dr Tóth Csaba vállalkozó háziorvos munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni az ülésen, ezért röviden ismerteti az írásos anyagot.
László Kálmán polgármester
A praxisszemélyi feltételei az előző évhez képest nem változtak. A tárgyi eszközökben lényegi változás nem
következett be. A rendelési idő, ügyeleti ellátás változatlan formában és időbeosztással volt elérhető.
A tavalyi évben az elhunytak száma 15 fő volt, melynek kétharmada időskor, szív-és érrendszerrel kapcsolatos
betegségek miatt, harmada pedig daganatos betegség miatt következett be. Kéri, hogy az elmúlt évben megítélt
mennyezeti ventilátorok beszerzése és felszerelése valósuljon meg.

Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a vállalkozó háziorvos által készített írásos anyag elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirendről.
………………../2016.(V.18.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Tóth Csaba vállalkozó háziorvos község
egészségügyi helyzetéről szóló 2015. évi beszámolóját, az írásos előterjesztés szerint.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2016.(V.18.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Tóth Csaba vállalkozó háziorvos község
egészségügyi helyzetéről szóló 2015. évi beszámolóját, az írásos előterjesztés szerint
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Meghívott Bodóné WesselTünde körzeti védőnő
Az írásos előterjesztést azzal kívánja kielégíteni, hogy a HVP oltásban részesülők száma 6 fő 16 fő helyett.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a védőnői beszámoló elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket szavazzanak a fenti napirendről.
…………………../2016.(V.18.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
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 63/2016.(V.18.)Szkökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
6./ napirend
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Előterjesztők: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Takács Gyöngyi családgondozó
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Gyvt. értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év
május 31. napjáig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a képviselő-testület is megtárgyal. Az értékelés
tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a Gyer. 10. számú melléklete előír az önkormányzat
számára. Röviden ismerteti az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Változtak a
gyermekétkeztetés szabályai, három alkalommal 2015. évben. Önkormányzatunk nyári gyermekétkeztetés
keretében 22 gyermeket részesített 43 napon keresztül egyszeri meleg ételben.
Meghívott Takács Gyöngyi családgondozó
Az írásos anyagot benyújtotta a képviselő-testületnek.

Annyiban kívánja kiegészíteni, hogy 2015. március 1. napjától kettévált a felnőtt családgondozás és a
gyermekjóléti szolgáltatás. 4 órában felnőtt családgondozást új kolleganő látja el. Jelentős változás 2016. január
1. napjával következett be.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi 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 64/2016.(V.18.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jóváhagyó határozatával együtt a 1997. évi XXXI. törvény
96.§.(6) bekezdése szerint továbbítsa a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálynak.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. május 31.
7./ napirend
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
A pályázat célja: a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése. A támogatás vissza nem
térítendő támogatás formájában nyújtható. A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2016. szeptember 30.
A támogatás elbíráslása: 2016. december 20. Szákszend Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatás
során az alábbi kifizetetlen számlákra kívánja benyújtani a pályázatot:
 vásárolt élelmiszer:
4 219 406 Ft
 Gondozási Központ felé:
2 720 490 Ft
Összesen:
6 939 896 Ft
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendről.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül azlábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2016.(V.18.) SZKÖtk.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszeter által
meghirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1.
pontja, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcím szerinti települési
önkormányzatok rendkívüli támogatása igénybevételére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. július 1.

8./ napirend
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot
hirdet az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
Pályázat célja: az önkormányzati adósságvállalásban részt nem vett, vagy törlesztési célú támogatásban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. Az előző évekhez hasonlóan az érintett
önkormányzatok pályázati úton igényelhetnek vissza nem térítendő költségvetési támogatást a helyi fejlesztési
célok megvalósítására. Az idei évben kerül sor a több éves táogatási rendszer utolsó ütemére. A költségvetési
törvény módosításával júniusban az előirányzat növekedhet.
Szákszend Község Önkormányzata 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. A támogatás
mértéke: 100 %. A pályázat benyújtásának határideje: elektronikusa: 2016. augusztus 31., papír alapon:
2016. szeptember 1. Az önkormányzat a támogatást az alábbi célokra igényli:





az óvoda külső szigetelése
az óvoda épületéséhez tartozó konyha felújítása
hivatal napelemmel való ellátása
faluház napelemmel való felszerelése.

Kempf István az ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja pályázat előkészítését.
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 66/2016.(V.18.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázat előkészítő munkáinak
megkezdéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9. napirend
Megállapodás természetbeni közérdekűkötelezettségvállalásról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Had- és Kulturtörténeti Egyesület elnöke megkereste az önkormányzatot, hogy a Száki és a Szendi temetőben
nyugvó orosz katonák sírját felújítanák. Az egyesület átvállalta az önkormányzattól az emlékművek gondozását és
állagának megóvását. Erre vonatkozóan a Megállapodás-tervezet készült, melyet el kell fogadni.
Kempf Istvánügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a Megállapodás elfogadását.
A dötéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2016.(V.18.)SZKökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Had-és Kulturtörténeti Egyesület
közérdekű kötelezettségvállalásáról szóló Megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester

Határidő: azonnal
10./ napirend
Egyebek
- Döntéshozatal az óvoda nyári zárvatartásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 3.§.(7) bekezdése értelmében: Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani,
hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül
behozhassák és hazavihessék.” Az óvodavezető javaslata alapján az óvoda 2016. augusztus 1. – 2016.
augusztus 26. napja között zárva tart.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az óvoda nyári zárvatartását.
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 68/2016.(V.18.) SZKökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
nyári zárvatartás időpontját -2016. augusztus 1.- 2016. augusztus 26. napjáig határozza meg.
A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda dolgozóinak jutalmazása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az óvodavezető kérelmmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a dolgozói részére Pedagógus Nap alkalmából
jutalmat oszthasson. A közalkalmazottakra az elmúlt évben nagy teher hárult, mivel 1 óvónő tartós
betegállományban van, 1 óvonó pedig nyugállományba vonul, így csökkentett létszámmal dolgoztak. Javasolja a
képviselő-testületenek bruttó: 491 400 Ft kerüljön kifizetésre.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról:
………………/2016.(V.18.)Szkötk. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda alkalmazottainak Pedagógus Napi jutalma, bruttó: 491 400 Ft összeg kifizetéséhez.
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 69/2016.(V.18.) SZKökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda alkalmazottainak Pedagógus Napi jutalma, bruttó: 491 400 Ft összeg kifizetéséhez.
A fedezetet Szákszend Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
biztosítja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Szákszendi Sportegyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Szákszendi Sportegyesület elnöke kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 1 600 000 Ft támogatást
nyújtson az önkormányzat tulajdonát képező Sportpálya kitelepített öntözőrendszer megvalósításához.
A teljes beruházás 7 225 000 Ft.
Amennyiben kérdés vélemény nem merült, úgy szavazzanak az alábbi napirendi pontról.
…………………./2016.(V.18.) Szkökt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Sportegyesület (2856 Szákszend,
Csillag u. 3.) részére 1 600 000 Ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint összegű támogatást nyújt, az önkormányzat
tulajdonát képező Sportpálya kitelepített öntözőrendszer megvalósításához.
A fedezetet Szákszend Község Önkormányzat 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2016.(V.18.)Szkökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szákszendi Sportegyesület (2856 Szákszend,
Csillag u.3.) részére 1 600 000 Ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint összegű támogatást nyújt, az önkormányzat
tulajdonát képező Sportpálya kitelepített öntözőrendszer megvalósításához.
A fedezetet Szákszend Község Önkormányzat 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Javaslat az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastuktúra-fejlesztés, felújítás vagy új
sportlétesítmény létrehozása pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II.3. pont a.), b.) és c.) pontok szerinti az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. A pályázat célja: a mindennapos testnevlés feltételeinek megteremtése.
Pályázati alcélok:
b.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastuktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
A támogatás mértéke: a fejlesztési költség 85%-a. A támogatás bruttó összeg, melyből ÁFA nem igényelhető
vissza. A pályázat benyújtása elektronikus úton. A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat
papír alapon Magyar Államkincstár a Pályázó szerint illetékes területi szervéheztörténő postai úton való
megküldésével. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni.
 az elektronikus feltöltés lezárása: 2016. június 2.
 papír alapon töürténő benyújtása: 2016. június 3.
A hiánypótlásra van lehetőség. A miniszteri döntés határideje: 2016. augusztus 5.ű
A támogatás folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül
történik. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31. A Kedvezményezett a támogatás
felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2018. február 28-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be
elektronikus úton az ebr 42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.
A pályázatot aszfaltos kézilabda felújítására nyújtjuk be. A felújítás bekerülési költsége bruttó: 3 857 625 Ft.
Az igényelhető támogatás: 3 278 981 Ft. A beruházáshoz nyújtott saját erő: 578 644 Ft, fedezetét az
önkormányzat biztosítja.
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kéri szavazzanak az alábbi határozati javaslatról.
…………………./2016.(V.18.) Szkökt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúa-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására. Az aszfaltos kézilabda pálya
felújításának bekerülési költsége bruttó: 3 857 625 Ft.

Az igényelhető támogatás: 3 278 981 Ft. A beruházáshoz nyújtott saját erő: 578 644 Ft, melynek fedezetét
Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
biztosítja.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat, valamint a megállapodás aláírásához felhatalmazza a polgármestert.
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 71/2016.(V.18.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastuktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozására. Az aszfaltos kézilabda pálya
felújításának bekerülési költsége bruttó: 3 857 625 Ft. Az igényelhető támogatás: 3 278 981 Ft. A beruházáshoz
nyújtott saját erő: 578 644 Ft, melynek fedezetét Szákszend Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet biztosítja.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételéhez és a
jognyilatkozat, valamint a megállapodás aláírásához felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, interpelláció
Bodányi Endre képviselő
Kérdezi miért nincs víz a temetőbe?
Kálmán polgármester
A katolikus temetőben elfolyt a víz, nem tudják, hogy hol. Meg kell vizsgálni a rendszert. 350 m2 víz folyt el, ez kb.
140 000 Ft.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és berekesztette az ülés, 18 óra 50 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.

