Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 98-11/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 14-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
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megnyitja az ülést.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, két fő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem tudnak részt venni.
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 86/2016.(VII.14.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 14-irendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Javaslat a Sportpark pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Szákszend Község Önkormányzat szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a családgyermekjóléti szolgáltatás módosított szakmai programjának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
5./ Javaslat a klíma berendezés beszerzésére és beszerelésére árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirendi pont:
Javaslat a Sportpark pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
Nemzeti Szabadidős –Egészség Sportpark Program célja, hogy olyan létesítményeket biztosítson,
melyek ingyenesen, bárki számára, helyben állnak rendelkezésre. Programban települési
önkormányzatok vehetnek részt a helyi lakónépesség számának figyelembevételével.
Településünk esetében az igényelhető 2 db sportpark. A Program keretében a települési
önkormányzatok nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem egy vagy több sportparkot. A sportparkot a
Nemzeti Sportközpontok fogják megépítettetni az önkormányzatok számára.
A sportparkoknak 4 típusa lehetséges, melyek annyibankülönböznek egymástól, hogy eltérő
nagyságúak, különböző számú sporteszközök kerülnek rajtuk felépítésre. Szákszend Község
Önkormányzata B típusú sportparkra nyújthat be pályázatot.
A B típusú sportpark jellemzői:
 minimum 70 m2 alapterületű
 minimálisan 7 eszköz kerül rá telepítésre
 tolódzkodásra, húzódzkódásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz
gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra és felfüggeszkedésre alkalmas.
Pályázati feltételek:
 az önkormányzat tulajdonában kell állnia, vagy a Magyar Állam tulajdonában állónak kell lennie,
 megfelelő környezeti – és terepviszonyokkal kell rendelkeznie,
 a sportpark elhelyezésére alkalmas terület nagyságúnak kell lennie,
 a települési önkormányzatoknak olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátania, hogy azon
sportpark kialakítható legyen,
 biztosítani kell az akadálymentes megközelíthetőséget.
A Program teljes egészsében hazai költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.
A pályázat írásával NLC Pályázati és Projektvezetési Tanácsadói Bt-t (1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 18.) bízzuk meg.
A Kft a pályázatot 400 000 FT összegben készíti el.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a B típusú sportparkra nyújtsa be a pályázatot, s bízza meg a Kft a
pályázat megírásával és benyújtásával.
Kéri a képviselőket, amennyiben a fentiekkel egyetértenek, úgy kézfeltartással szavazzák meg a
határozati javaslatot.
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 87/2016.(VII.14.) SZKÖKt. határozata
1.Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program keretében 2 db „B” típusú sportpark létrehozására.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az NLC Pályázati és Projektvezetési Tanácsadó Bt-t (1055 Budapest, Kossuth tér 8.) a szaktanácsadó feladatok ellátásával,
pályázati dokumentáció elkészítésével. A megbízási díj a következő elemelkből áll:
 a pályázati dokumentáció elkészítési díja: 50 000 Ft
 NFM által pozítiv elbírálás esetén sikerdíj: 300 000 Ft,
 a pályázatban megépített létesítmény átvételekor, projektmenedzsment díj: 50 000 Ft,
összesen: 400 000 Ft, azaz Négyszázezer forint.
3. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szaktanácsadó szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. augusztus 16.
2./ napirend
Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására.

Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II.5. a.) pontja szerint.
A pályázat célja: központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású közművelődési
intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására.
Pályázók köre: települési önkormányzatok.
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás minimális mértéke: 100 000 Ft.
A pályázatok benyújtása: elektronikus úton a Magyar Államkincstár KEM Igazgatósága felé, továbbá
papír alapon is be kell nyújtani. A pályázatot a színpad előterének megvalósítására, valamint egy db
oktatási projektor, egy db hordozható vetítővászon, egy db spirálozógép, továbbá egy db notebook
beszerzésére. A projekt megvalósításához és a beruházáshoz 1 088 384 ft összeg szükséges,
melynek 25%-át, 272 096 Ft-ot az önkormányzat saját erőként biztosítja.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2016.(VII.14.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5.a.) pontja
alapján igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában meghirdetett pályázat
benyújtásához. A projekt megvalósításához és a beruházáshoz szükséges 1 088 384 Ft összeg 25%át, 272 096 Ft saját erőt az önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a projekt
megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. július 15.
3./ napirend
Szákszend Község Önkormányzat szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a
család- és gyermekjóléti szolgáltatás módosított szakmai programjának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Hatósági Főosztály Szociális Hatósági
Módszertani Osztály dr Somodi Melinda szakreferense elkészítette a Szákszend Község
Önkormányzata szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás szakmai programjának véleményezését.
A szakmai vélemény néhány hiányosságot állapított meg, melyek az alábbiak:
szociális étkeztetés vonatkozásában:
 pótolni szükséges más intézményekkel együttműködés részletes kifejtését,
házi segítségnyújtás vonatkozásában:
 pótolni szükséges más intézményekkel való együttműködés részletezését,
 az ellátás igénybevételének módja nem került leírásra, ezt szükséges pótolni.
 a család és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában:



meg kell fogalmazni a helyi igények, specifikumok figyelembevételét, annak alapján történő
feladat ellátást is
 nem kerültek megfogalmazásra az intézményen belüli és a más intézményekkel, hatóságokkal,
szervezetekkel történő együttműködés formái, így ezt pótolni szükséges,
 pótolni kell a jelzés alapján, illetve hatósági intézkedés alapján szolgáltatás igénybevételének
módját.
A hiányosságok kijavításra kerültek.
Amennyiben a képviselők a fentiekkel egyetértenek, úgy kéri szavazzanak a 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 89/2016.(VII.14.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszend Község
Önkormányzata szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás család és gyermekjóléti szolgáltatás
szakmai programjának módosítását, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Áder János köztrsasági elnök 2016. július 5-én kiírta a népszavazást a nem magyar állampolgárok
Magyarországon történő kötelező betelepítésével kapcsolatban. Felülvizsgáltuk az SZSZB tagokat, és
többen kiestek, így új tagokat kell megbízni.
 Kiss Józsefné
Szákszend, Ady E. u. 14.
 Kempf Martina Szákszend, Fő u. 8.
 Klenstenitczné Beke Ildikó Szákszend, Fő u. 39.
 Kolos Péter Tiborné Baranya Szilvia Szákszend, Győri u. 63.
 Letenyeiné Mohos Katalain Szákszend, Fő u. 17.
Póttag: Cserpán Zsolt Ferencné Szákszend, Móra u.24.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
…………../2016.(VII.14.)SZKÖKt. határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagját az alábbiak szerint:
001 szavazókör
(Faluház, Szákszend, Száki u. 93.)
Tagok:
Kiss Józsefné
Szákszend, Ady E. u. 14.
Kempf Martina
Szákszend, Fő u.8.
Klestenitczné Beke Ildikó
Szákszend, Fő u.39.
Kolos Péter Tiborné Baranya Szilvia Szákszend, Győri u. 63.
Letenyeiné Mohos Katalin
Szákszend, Fő u. 17.
Póttag: Cserpán Zsolt Ferencné Szákszend, Móra u.24.
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 90/2016.(VII.14.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagját az alábbiak szerint:
Kiss Józsefné
Szákszend, Ady E. u. 14.
Kempf Martina
Szákszend, Fő u.8.
Klestenitczné Beke Ildikó
Szákszend, Fő u. 39.
Kolos Péter Tiborné Baranya Szilvia Szákszend, Győri u. 63.
Letenyeiné Mohos Katalin
Szákszend, Fő u. 17.
Póttag: Cserpán Zsolt Ferencné Szákszend, Móra u.24.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
5./ napirend
Javaslat klíma berendezés beszerzésére és beszerelésére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Évek óta terveztük a hovatalba a klíma beszerelését, mivel nyárom kimarhatatlan a hőség.
Áraájanlat érekezett Vecsei Zsolt (császár, Dózsa Gy. u. 8.) egyéni vállalkozótól a klíma beszerzésére
és beszerelére. A felmérés során 1 db klíma beépítését javaslom, melynek bekerülési értéke: 231 400
Ft+ÁFA, bruttó: 293 878 Ft.
Szabó Ildikó képviselő
Javasolja a klíma beszerelését, mivel az elmúlt időszakban nagyon nagy a forróság, s olyan
munkakörülmények miatt nehéz dolgozni.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
………………/2016.(VII.14.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vecsei Zsolt (Császár, Dózsa u.
8.) szám alatti egyéni vállalkozó árajánlatát, s egyben megbízzza 1 db GREE típusú klímaberendezés
beszerzésével és beszerelésével, bruttó: 293 878 Ft összegért.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016.(VII.14.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vecsei Zsolt (Császár, Dózsa Gy.
u.8.) szám alatti egyéni vállalkozó árajánlatát, s egyben megbízza 1 db GREE típusú klimaberendezés
beszerzésével és beszerelésével, bruttó: 293 878 Ft összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17 óra 20 perckor
berekesztette.
kmf.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

