Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 98-12/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 17-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 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 egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudnak részt venni.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 4 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016.(VIII.17.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 17-irendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása
című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Javaslat az óvodáskorú, általános, középfokú és felsőoktatásban részesülők támogatására
2016/2017. nevelési évben.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Javaslat Horváth Péter (Szákszend, Dózsa Gy. u. 52.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók
támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
1./ napirendi pont:
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)

László Kálmán polgármester
2014. évben 20 000 000 forint támogatást kapott önkormányzatunk az el nem adósodott települések
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton, melynek köszönhetően felújításra került Ságvári E. utca
80 m hosszan útszél megerősítése, 100 m2 felületen 5 cm vastagságban kátyúzás, Mátyás király utca,
Ady E. utca, Fő utca, Kis utca, Csillag utca, kossut L. utca, Petőfi S. utca, Ságvári E. utcák 5 cm
vastagságban zúzott kővel való feltöltése, valamint a Dózsa utcában járdaszakasz , továbbá árkok
felújítása. Megtörtént a rendezési terv digitalizálása. Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
tetőszerkezetének felújítása, 50 db napelem elhelyezése valósult meg a pályázatból. Az óvodában 2 db
számítógép, 1 db nyomtató vásárlása.
2015. évben ismételten kiírt „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása című pályázati kiírás vonatkozásában a 20 millió forintos támogatási igény
benyújtásra került, melyet forráshiány miatt elutasítottak.
Az idei évben ismételten kiírásra került a pályázat, mely lehetőséget ad az el nem adósodott
települések fejlesztéseinek támogatására. A páylzat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.
Javaslat, hogy az idei évben az alábbi célokra nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot:
 az óvoda külső szigetelése :
4. 371 564 Ft
 az óvoda B. épületének nyílászáró cseréje:
4.094 561 Ft
 a hivatal napelemmel való elátása:
2 607 460 Ft
 a faluház napelemmel való felszerlése:
7 333 504 Ft
 a faluház részleges nyílászáró cseréje:
1 592 511 Ft
Az árajánlatok és a nyilatkozatok rendelkezésre állnak.
Kéri a képviselőket, amennyiben a fentiekkel egyetértenek, úgy kézfeltartással szavazzák meg a
határozati javaslatot.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2016.(VIII.17.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „ Az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról” szóló pályázat keretében támogatási
kérelmet ad be az ebr 42 rendszeren keresztül 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatási
összegre az alábbi fejlesztési célokra:
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda épületének külső szigetelése: 4 371 564 Ft
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda B épületének nyílászáró cseréje: 4 094 561 Ft
 Szákszendki Közös Önkormányzati Hivatal napelemmel való ellátása:
2 607 460 Ft
 Faluház napelemrendszerrel való ellátása:
7 333 504 Ft
 Faluház részleges nyílászáró cseréje:
1 592 911 Ft
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelően.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: elektronikusan: 2016. augusztus 31.
papír alapon: 2016. szeptember 1.
2./ napirend
Javaslat az óvodáskorú, általános, középfokú és felsőoktatásban részesülők támogatására
2016/2017. nevelési évben.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Kormánynak kiemelt célkitűzése az iskolás gyermekek tanulásának támogatása, a szülők terheinek
csökkentése, könnyítése.

Az idei évben az alsóosztályos tanulók térítésmentesen jutnak a tankönyvekhez. Önkormányzatunk a
maga eszközeivel csatlakozik az óvodáztatás és az iskoláztatás tekintetében a szülők terheinek
csökkentése érdekében. Javaslat, hogy a település nevelési-oktatási intézményeiben járó óvodáskorú,
iskoláskorú gyermekek, valamint a közép- és a felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére
differenciált támogatás nyújtson. A támogatás kizárólag az óvodai, iskolai tanulmányok folytatásához
szükséges eszközökre fordítható. Minden gyermek, tanuló és teljes idejű( nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató hallgató jogosult a támogatásra
rászorultságtól függetlenül.
A támogatás mértéke Ft/fő:
 óvodáskorú gyermek esetében:
4 000 Ft
 1-4. osztály esetében:
5 000 Ft
 5-8. osztály esetében ( ingyenes tanönyv esetén:
5 000 Ft
 5-8. osztály esetében (térítésköteles tankönyv)
10 000 Ft
 a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében: 10 000 Ft
A támogatás kérelemre történik, az iskolai tanulmányokat igazolni kell. A kérelem benyújtásának
időpontja: 2016.szeptember 30. 16 óra. A határidő jogvesztő.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2016.(VIII.17.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testületeaz óvodáskorú, általános iskoláskorú
gyermekek, közép- és teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokú és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőfokú
szakképzésben tanulmányokat folytatók részére támogatást nyújt az alábbiak szerint:
 óvodáskorú gyermekek esetében:
4 000 Ft
 1-4. osztályos gyermekek esetében:
5 000 Ft
 5-8. osztály esetében (ingyenes tankörnyvben részesülők esetében: 5 000 Ft
 5-8. osztáky esetében (térítésköteles tankönyv):
10 000 Ft
 közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében:
10 000 Ft.
A támogatás kizárólag az óvodai neveléshez és az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges
eszközökre fordítható. A támogatás kérelemre történik, az iskolai tanulmányokat igazolni kell.
A kérelem benyújtásának időpontja: 2016. szeptember 30. 16 óra.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
3./ napirend
Javaslat Horváth Péter (Szákszend, Dózsa Gy. u.52.) szám alatti lakos első lakáshoz jutók
támogatására.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Horváth Péter Szákszend, Dózsa Gy. u. 52. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, mivel megvásárolta a szákszendi belterületi 1248 hrsz alatt lévő 1885 m2 nagyságú kivett
lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. A lakósház alapterülete 120 m2, 4 szobás. A kérelmező csatolta
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.30.) az első lakáshoz jutók
támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló rendelet 6.§-ában foglalt dokumentumokat.
Horváth Péter jogosult az első lakáshoz jutók támogatására, mivel a rendeletben foglaltaknak megfelel.

A családban az egy főre jutó jövedelem: 81 136 Ft.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a képviselők a fentiekkel egyetértenek, úgy kéri szavazzanak a napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2016.(VIII.17.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Horváth Péter Szákszend, Dózsa
Gy. u. 52. szám alatti lakost, az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról
szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 15.§-ában foglaltaknak megfelelően, 400 000 Ft
összegben.
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
4./ napirend
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására a pályázat benyújtása
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A képviselő-testület 2016. május 18-i ülésén tárgyalta a települési önkormányzatok rendkívüli
támogatása iránti pályázat benyújtását. Az igényelt támogatás összege: 9 231 131 Ft.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
…………../2016.(VIII.17.)SZKÖKt. határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter 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.
Az igényelt támogatás összege: 9 231 131 Ft.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges
valamennyi intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat, megállapodás aláírásához felhatalmazza
László Kálmán polgármestert.
.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2016.(VIII.17.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter által
meghirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
III.1. pontja, a települési önkormányzatok a rendkívüli önkormányzati támogatása jogcím szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli támogatása igénybevételére.
Az igényelt támogatás összege: 9 231 131 Ft.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges
valamennyi intézkedés megtételéhez és a jognyilatkozat, megállapodás aláírásához felhatalmazza
László Kálmán polgármestert.
Felelős: László Kálmán polgármester

Határidő: 2016. szeptember 2.
Bejelentések
Bodányi Endre képviselő
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Klik-től megérkezett a válaszlevél, mely nem a feltett
kérdésekre adta meg a választ. Ennek hatására az igazgató asszony összehívta a szülőket, valamint
meghívást kapott polgármester és az alpolgármester is. Legnagyobb gond, hogy nagy a fluktuáció az
intézményben. Az elmúlt három év alatt tíz pedagógus szüntette meg a jogviszonyát.
Hartmann Imre alpolgármester
Fontos az ifjúság szellemi fejlesztése. Van hiba a szülőkben is, de azért nem ők a felelősek, ha a
tanárok elmennek. Úgy gondolja az önkormányzat több tízmilliót áldozott az iskolára. Gond, hogy
lassan nics helybeli padagógus. Szakmai oldalról nem szólhatnak bele az intézmény működésébe.
Közös érdek, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a pedagógus, a szülő és a gyerek között. Szeretné, ha
zökkenőmentesen indulna az iskola, a tanári állások betöltésre kerülnének.
László Kálmán polgármester
Az érintettek kaptak meghívót a megbeszélésre, reméli, hogy a problémák megoldódnak.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 20 perckor
berekesztette.
kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

