Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 98-9/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 9-én
17 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
Távollévő képviselők:Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívott: dr Takács Ilona iskolaszék elnöke
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő testületi képviselőből 6 fő
jelen van, 1 képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 3 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 72/2016.(VI.9.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. júnis 9-i rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Intézkedési tervek elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Ingatlan vásárlással kapcsolatos teendők megtárgyalása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Az Öveges József Általános Iskola működésével kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirendi pont:
Intézkedési tervek elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága vizsgálatot tartott Szákszend
Község Önkormányzata és intézményeiben.

Az ellenőrzés célja, hogy a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet az
államháztartás számviteléről és a 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes
gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról előírásai érvényesüljenek az
ellenőrzött szervezeteknél.
Az ellenőrzés kapcsán elkészültek az Intézkedési tervek végleges formái, melyet a MÁK is elfogadott.
Kéri a képviselőket, hogy ismételjen fogadják el az önkormányzat és intézményei Intézkedési terveit.
A döntéshozatalban hat fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2016.(VI.9.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága által Szákszend Község Önkormányzatának , Szákszendi
Közös Önkormányzati Hivatalnak, valamint a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodának
ellenőrzésére vonatkozó megállapításokra készített Intézkedési tervét, az írásos előterjesztés szerint.
Felelősök: László Kálmán polgármester
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Szőts Csilla óvodavezető
Határidő: azonnal
2./ napirend
Ingatlan vásárlással kapcsolatos teendők ellátása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Szákszendi Horgászegyesület megkereste az önkormányzatot, hogy vásárolja meg a Béke
Mezőgazdasági Beszerző, Értékesítő, Szolgáltató és Termelő Szövetkezet 1/1 tulajdonát képező a
szákszendi 055/13 hrsz alatt lévő 7461 m2 nagyságú kivett víztározó, valamint a szákszendi 055/18
hrsz alatt lévő 6 ha 3621 m2 nagyságú kivett víztározó területeket. Jelenleg a fenti területek
tulajdonviszonyait is rendezni kell, mivel még a tulajdonlapokon szerepel a Tatabányai Törvényszéki
eljárás.
Hartmann Imre alpolgármester
A vételi ár, amennyiben nem áll rendelkezésre teljes egészsében, úgy lehetőség lesz a Pannon
Takarék Zrt-nél kedvezményes hitelfelvételre.
László Kálmán polgármester
Javasolja, hogy Szákszendi Mg. Zrt tulajdonát képező rész is megvételre kerüljön.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy az alábbi
határozati javaslatot fogadják el:
…………/2016.(VI.9.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja vételi szándékát a szákszendi
055/13 hrsz alatti 7 461m2 kivett, valamint a szákszendi 055/18 hrsz alatt lévő 6 ha 3621 m2 nagyságú
kivett víztározó területét, az értékbecslés szerint.
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 74/2016.(VI.9.) SZKÖKt. határozata

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvántja vételi szándékát a szákszendi
055/2013 hrsz alatt 7 461 m2 kivett, valamint a szákszendi 055/18 hrsz alatt lévő 6 ha 3621 m2
nagyságú víztározó területét, az értékbecslés szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hartmann Imre alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedések
megtételére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Az Öveges József Általános Iskola működésével kapcsolatos kérdések.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Bodányi Endre képviselő
Visszatérő probléma a szülő-gyerek-pedagógus közötti viszony. Ezt nem sikerült megoldani.
Egyeztető tárgyalás összehívása enem volt eredményes. Sértettség érződik a pedagógusok részéről.
Szülők nem együttmüködők az iskolával. Mindenkibe egy tüske került. Tenni kell valamit, hogy a
gyerekek és a jó pedagogusók maradjanak. Nagyon megromlott a munkahelyi légkör.
Hartmann Imre alpolgármester
Az önkormányzat sokat tett azért, hogy infrastrukturálisan jól felszerelt iskolában tanulhassanak a
gyerekek. Egyeztető tárgyalást kell kérni a Kliktől.
Meghívott dr Takács Ilona iskolaszék elnöke
Sajnos azok a pedagogusók mennek el, akiket szeretnek a gyerekek és szakmailag is jól képzettek.
Levelet írnak a Klik igazgatójának, melyben kérik, hogy vizsgálja ki az Öveges József Általános Iskola
működését. Ő úgy érzi, hogy mindent megtettek, hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki az iskola
vezetésével. Szerinte minden gyerekben van érték. Nemcsak a jó képességű gyerekekkel kell
foglalkozni, hanem a gyengébb képességükkel is. Megfogalmaztak egy levelet, melyet szeretné, ha
aláírna a testület, melyben kérik az egyeztető a tárgyalást az érintett felek között.
László Kálmán polgármester
2012. január 1. napjától az iskola állami fenntartásba került, esetünkben a működtetést is az állam látja
el. Nem a képviselő-testület kompetenciájába tartozik az iskolaigazgató megbízása, s vele
kapcsolatban egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása. Reméli, hogy az iskolakezdésig normalizálódik a
helyzet az iskolában.
A képviselő-testület tagjai a levelet aláírták.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 órakor
berekesztette.
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Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

