Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 98-10/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 29-én
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: Szőts Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
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 13 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 75/2016.(VI.29.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-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./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi költségvetésének alakulásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi nevelői tevékenységéről.
Előterjesztő: Szőts Csilla óvodavezető
5./ Kérelem a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodai csoportszám emelésére.
Előterjesztő: Szőts Csilla óvodavezető
6./ Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Javaslat a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

8./ Ingatlan értékesítés (volt orosz laktanya).
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Víziközmű vagyon vagyonértékelésének jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Komárom-Esztergom Megye Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Javaslat Horváth Melinda (Szákszend, Győri u.15.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók
támogatására.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
12./2016. évi igazgatási szünet elrendelése.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
13./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. Hősök Napja megrendezésre került.
Befejeződött a Szendi templom előtti lépcső építése. 2016. június 28. napjával 5 fő közfoglalkoztatott
munkaszerződése lejárt, 2 fő új közfoglalkoztatott került a rendszerbe.
László Kálmán polgármester
Az első napirenddel kapcsolatban kérdezi a képviselőket.
Szabó Ildikó képviselő
Kérdezi, hogy a sportöltözőre felszerelt napelemek mérősítve lettek-e?
László Kálmán polgármester
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére kiírt pályázat keretében valósítják
meg.
Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 1. napirendi pont
ról.
…………../2016. (VI.29.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 82/2015.(VIII.12.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
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 76/2016.(VI.29.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 60-64/2016.(V.18.), 70-71/2016.(V.18.), 73-74/2016.(VI.9.) önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
A költségvetési rendelet módosítására, a központosított és átvett előirányzatok átcsoportosítása miatt
került sor.
Az önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:
 működési célű kiegészítő támogatások
 bérkompenzáció+járulékainak támogatása
 egyéb működési célú támogatások
 közfoglalkoztatottak támogatásának többlet bevétele
Működési bevételek
 tulajdonosi bevételek
 Sportpálya bérleti díj szerződés többletbevétele
Működési célú átvett pénzeszközök
 egyéb működési célú átvett pénzeszközök
 Falunapi támogatások többlet bevétele miatti előirányzat növelés
Intézményi bevételi előirányzatok növekedése
Közös Önkormányzati Hivatal
Finanszírozási bevételek
 intézményi finanszírozás
 bérkompenzáció+járulékainak finanszírozása
Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése
Személyi juttatás
 törvény szerinti illetmények
 közfoglalkoztatottak illetmény állam által finansz. miatti előirányzat növelése
 foglalk. egyéb személyi juttatásai
 állam által finanszírozott bérkompenzáció
Munkaadókat terhelő járulékok
 munkaadókat terhelő járulékok
 bérkompenzációjárulékai
Egyéb működési célú kiadásai
 egyéb működési célú támogatás
 Szákszendi Sportegyesület támogatása többlet kiadás miatt
Finanszírozási kiadások
 irányítószervi támogatás folyósítása
 bérkompenzáció+járulékainak állami támogatás toább utalása intézményeink felé előirányzat
növelés
Intézményi kiadási előirányzatok növekedése
Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatások
 jubileumi jutalom
 kömlődi kirendeltség jutalom kifizetése fedezet téves soron történt rendezés miatti előirányzat
növelése
 foglalk. egyéb személyi juttatásai
 bérkompenzáció+járulékainak állami finansz. növekedés miatti előirányzat növelése
Munkaadókat terhelő járulékok
 szociális hozzájárulási adó
 bérkompenzáció járulékainak állami finanszírozás növekedése miatti előirányzat növelése
Dologi kiadások
 egyéb szolgáltatások
 megnövekedett kiadások miatti előirányzat növelés
Beruházások
 egyéb tárgyi eszköz beszerzés
 kirendeltség fax gépvásárlás be nem tervezése miatti előirányzat növelés
 beruházás felszámított ÁFA

 kirendeltség fax gépvásárlás ÁFA miatti előirányzat növelés
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Személyi juttatás
 helyettesítési díj
 bérmegtakarítás terhére fizetett helyettesítési díj miatti előirányzat növelés
 fogalk. egyéb személyi juttatásai
 bérkompenzáció állami finansz. növekedése miatti előirányzat növelése
Munkaadókat terhelő járulékok
 szociális hozzájárulási adó
 bérkompenzáció járulékainak állami finansz. növekedése miatti előirányzat növelés
Dologi kiadások
 szakmai anyagok
 óvodai feladatlapok beszerzése miatti előirányzat növelés
Intézményi kiadási előirányzatok csökkentése
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
 illetmények
 kirendeltség jutalom kifizetés fedezetének biztosítása miatti előirányzat csökkenés
Dologi kiadás
 üzemeltetési anyag
 működési célú felszámított ÁFA
 kirendeltség fax készülék vásárlás miatti átcsoportosítás
 egyéb dologi kiadás
 egyéb szolgáltatásra való átcsoportosítás
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Személyi juttatás
 illetmények
 bérmegtakarítás terhére fizetett helyettesítési díj miatti előirányzat csökkentése
Dologi kiadások
 üzemeltetési anyagok
 óvodai foglalkoztató füzetek beszerzése miatti átcsoportosítás
Az előirányzatmódosítás 249 952 076 Ft bevétellel és 249 952 076 Ft kiadással kerül megállapításra.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat költséegvetésének módosítását.
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 9/2016.(VI.29.) önkormányzati
rendelete Szákszend Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló
rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítását, az
írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ napirend
Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi költségvetésének alakulásáról
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület 2016. február 11-i ülésén fogadta el a költségvetését.
Jelen tájékoztatás részét képezi a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda beszámolója is. Az önkormányzat első öt hónapjában a kötelező feladatainak
folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésére állt.
Az első öt hónapban az alábbi beruházások valósultak meg:
 Száki utcai csapadékvíz elvezető árkok felújítása
 óvoda tetőfelújítása végső elszámolása
 elektromos kerékpárakhoz akkumlátorok beszerzése
 kommunális szennyvíz közművéhez új szivattyú vásárlása
Bevételek alakulása
A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 40%-ra
teljesült, miközben az eredeti előirányzathoz képest 7 920 846 Ft előirányzat növekedés realizálódott
az első öt hónapban. Az önkormányzat közhatalmi bevételei időarányosan teljesültek.
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 41%-ra teljesítette, miközben az eredeti
előirányzathoz képest 80 518 Ft előirányzat növekedés realizálódott az első öt hónapban, melyet az
irányítószervi támogatás növekedése okozott.
Kiadások alakulása:
Szákszend Község Önkormányzata
A költségvetés egészét tekintve a módosított előirányzathoz képest 41%-ra teljesítette.
Az önkormányzat intézményei
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
A KÖH kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 41%-ra teljesítette.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Az óvoda kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 39%-ra teljesítette.
A hiány összegének alakulása
Az önkormányzat féléves beszámolójának készítésekor hiány nem mutatkozik a költségvetésben.
Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szerveként

Megenevezés
Szákszend Közs.Önkorm.
Szákszendi KÖH
Kiskuckó Napközi Otth. Óvoda

Kiadás (Ft)

Bevétel (Ft)

70 539 164

69 916 282
18 183 593

17 467 223
14 585078

14 974 743

Kemp István ügyrendi és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló beszámoló 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 határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016.(VI.29.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetésének alakulásáról szóló beszámolót elfogadja, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi nevelői
tevékenységéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti és kéri az óvodavezetőt, hogy röviden ismertesse az intézmény működését.
Meghívott Szőts Csilla óvodavezető
Az óvodai működést szabályozó jogszabályok, dokumentumok szerint zajlott a pedagógiai tevékenység
az eltelt időszakban. Az óvodai gyermeklétszám: 40 fő. Tankötelesek száma: 11 fő, ebből iskolába
lépők száma: 5 fő. Beiratott gyermekek száma: 15 fő, minden kisded felvételre került. Várható létszám
a 2016/2017. nevelési évben: 52 fő. Az intézményi létszám: 7 fő. Minden óvodapedagógus arra
törekszik, hogy valamennyi gyermek nagyfokú szeretetben, gondoskodásban részesüljön.
Gyermekbaleset az óvodában nem történt. Fő feladat a problémás gyermekekkel való gondoskódás.
Az óvodáskori magatartási problémák kezelése, megjelenése esetén a csoportban dolgozó óvónői
párok összehangolt munkája, szülői házzal való együttműködés hozhat eredményt. Igazolatlan
hiányzása egy gyermek esetében volt. A napi 8 órás óvodai tartozkódás rutinszerű, erről nyilvántartást
kell vezetni. Kapcsolatunk mind a szülőkkel, mint a fenntartóval, iskolával és a védőnővel, a
családgondozóval jó.
Szabó Ildikó képviselő
Miért csak öt gyermek volt iskolaérett?
Meghívott Szőts Csilla óvodavezető
Nyári születésű gyermekek és nem voltak érettek az iskolához, a szülő döntése a mérvadó, egyéb
esetben a szakbizottság dönt.
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 78/2016.(VI.29.)SZÖKt határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszendi Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési-oktatási évről szóló beszámolót, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Kérelem a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodai csoportszám emelésére.
Előterjesztő: Szőts Csilla óvodavezető
(írásos anyag csatolva)

Meghívott Szőts Csilla óvodavezető
A beíratott gyermekek létszáma: 15 fő, így a gyermeklétszám 52 fő. A megnövekvő igény, hogy a
gyermek már két és fél éves korától járhasson óvodába indokolná, hogy 8 kicsit külön csoportban
fogadjuk.Megoldás: harmadik csoportszoba kialakítása.
Kéri a csoportszám növelését.
6./ napirend
Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az óvodavezető kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 2016/2017. nevelési évben két
csoportról három csoport indulhasson, mivel 2016. szeptembertől a gyermeklétszám várhatóan 52 fő
lesz. A harmadik csoportba két és féléves kortól kortól járnának a gyermekek, ez teszi szükségessé egy
új csoport indítását. A kicsik felügyelete, nagyobb szakszerű fejlesztése, így jobban megoldható.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§. (2) bekezdés d.) pontja alapján a fenntartó
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A képviselő-testület
43/2016.(III.30.) SZKÖkt. határozata alapján az óvodában 2016. április 20- és április 22. között
megtörténtek a beíratások. A beíratást követően a várható gyermeklétszám 52 fő. Nyolc fő 3 év alatti
gyermek fog bekerülni az óvodába. Fentiek miatt szükséges a harmadik csoport indítása.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a harmadik csoport beindítását.
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 rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2016.(VI.29.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 83.§.(2) bekezdés d.) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapjául az Önkormányzat
fenntartásában működő Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodában a 2016/2017. nevelési
évben indítható csoportok számát három óvodai csoportban határozza meg, az Nkt. 25.§.(7) bekezdés
értelmében a 4. számú mellékletben meghatározott óvodai csoport átlaglétszáma szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirendi pont:
Javaslat a Szákszendi Önkormányzati Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda között a munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjéről szóló megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága ellenőrizte a Hivatal és az Óvoda
közti megállapodást. Megállapította, hogy a megállapodás több ponton nincs összhangban az Ávr
szabályaival. Ezek kijavításra kerültek.

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 80/2016.(VI.29.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Közös
Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda között a munkamegosztás
és a felelősségvállalás rendjéről szóló Megállapodást, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő:azonnal
8./ napirend
Ingatlan értékesítés (volt szovjet laktanya)
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Molnár Csaba (Oroszlány, Mészáros Lajos u.1) szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy megvásárolná az önkormányzat tulajdonát képező szákszendi külterületi 0219/15
hrsz alatt lévő háromszintes 550 alapterületű – többlakásos tiszti lakóépületet- ingatlant, ahol egy
tüzelőanyag tároló épület és egy vízkút is elhelyezkedik. Az ingatlanhoz 7 000 nagyságú terület
kapcsolódik, melynek telekalakítása folyamatban van. Az értékbecslést a SZÖVINK Ingatlanközvetítő
Kft (2800 Tatabánya, Komáromi u. 25.) végezte el, melynek jelenlegi értéke: 8 200 000 Ft. Az ingatlan
kereskedelmi és szolgáltató övezetbe található, forgalomképes, így a területrész értékesítésének a
HÉSZ szerint nincs akadálya.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az ingatlan értékesítését.
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 81/2016.(VI.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonát
képező szákszendi külterületi 0219/15 hrsz alatt lévő 1237 m2 komfort nélküli épületet és a
hozzátartozó 7000 m2 beépítetlen területet a SZÖVINK Ingatlanközvetítő Kft (2800 Tatabánya,
Komáromi u.25.) által készített értékbecslés alapján 8 200 000 Ft összegért, azaz Nyolcmilliókettőszázezer forintért Molnár Csaba (2840 Oroszlány, Mészáros Lajos u.1.) szám alatti lakos részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az
adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./ napirend
Víziközmű vagyon vagyonértékesítésének jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
2016. június 14-én Északdunántúli Vízmű Zrt (2800 Tatabánya, Sárberek u.100.) megküldte a
víziközművek vagyonértékesítésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből
közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM rendeletnek (a továbbiakban: NFM rendelet)
megfelelően elkészített, az általa üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú közmű vagyonra vonatkozó
vagyonértékelést. A vagyonértékelés jóváhagyásával az önkormányzat teljesíti a törvényi
kötelezettségét. A vagyonérték 2015. június 30-i állapot szerint: 387 787 590 Ft. Az egyezőség
érdekében az önkormányzati vagyonkataszter adataival össze kell hangoni az ÉDV Zrt adatait.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a víziközmű vagyon vagyonértékesítésének jóváhagyását.
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 tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016.(VI.29.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó,
az Északdunántúli Vízmú Zrt. által elkészítetett vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő
vagyonleltárt elfogadja. Szákszend Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól szóló és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből
kőzzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 2.§.(2) bekezdése értelmében saját
nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték
387 787 590 Ft.
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke 2015. június 30-i fordulónappal
elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely
vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítéseaz Önkormányzat számviteli
nyilvántartásaiban 2016. június 30. napjával valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i
fordulónappal megállapított vagyonérték 2015. július 1. – 2016. június 30-i vagyonérték az avulással
korrigált újraelőállítási érték alapján kerül megállapításra, mely vagyonérték 2016. június 30-i dátummal,
mind bruttó bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./napirend
Komárom-Esztergom Megye Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az alapítványt 1992-ben alapította a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 16 települési
önkormányzat és 9 egyéb jogi személy részvételével. Ptk változás miatt megkedődött az alapító okirat
módosítása, de mivel több önkormányzat részéről észrevétel érkezett, a folyamat megszakadt. Közben
a módosítási határidő meghosszabbításra került, így lehetőség nyílt az alapító okirat komplex
átdolgozására. Kéri, hogy az alapító okirat módosítása kerüljön elfogadásra.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak a fenti határozati javaslat elfogadásáról.

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 83/2016.(VI.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:394§.(2) bekezdésére a Komárom-Esztergom Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítójaként az Alapítvánnyal kapcsolatos alapítói joga teljes jogkörű
gyakorlására 2016. július 01. napjától véglegesen és visszavonhatatlanul a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzatot (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) jelöli ki.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11./ napirend
Javaslat Horváth Melinda (Szákszend, Győri u.15.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók
támogatására.
Előterjesztő: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Horváth Melinda Szákszend, Győri u.15. szám alatti lakoskérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, a
lakásvásárlásához. A kérelmező az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú
támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 14§-a értelmében jogosult a vissza nem
térítendő támogatásra. A rendeletben foglalt dokumentumokat csatolta a kérelméhez.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a támogatás megállapítását.
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 84/2016.(VI.29.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Horváth Melinda Szákszend,
Győri u.15. szám alatti lakos 400 000 Ft vissza nem térítendő elsőlakáshoz jutók támogatását.
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
12./napirend
2016. évi igazgatási szünet elrendelése.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A Kttv. értelmében a képviselő-testület a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes
szabadság terhére – igazgatási szünetet rendelhet el. Az igazgatási szünet elrendelése a
gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, így a hivatal működésével járó költségekm
ha kis mértékben is, de csökkennek. Az igazgatási szünet időtartama alatt szeretnénk a Hivatalban az
irodákba a parkettát felújítani, mivel az, az idők folyamán nagyon elkopott.

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 85/2016.(VI.29.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatalban 2016. július 18-tól- 2016. július
29-ig igazgatási szünetet rendel el.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
13. napirend
Egyebek
Hartmann Imre alpolgármester
Meghívja a képviselőket és a hivatal dolgozóit Köztisztviselők Napja alkalmából a Bányatóra, ahol
szeretné őket megvendégelni. Az időpont 2016. július 1. 8 óra.
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Köszöni a hivatal dolgozói nevében is.
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a képviselők aktív közreműködését és
berekesztette az ülést 19 óra 30 perckor.
k.m.f.

Deákné dr Sciffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

