Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 98-13/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 12-én
16 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
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, 1 fő nem jelent meg a testületi ülésen.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 9 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 96/2016.(IX.12.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 17-i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Víziközmű rendszerre vonatkozó 2017-2031. évi fejlesztési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Döntés a 2016. évi szociális célú tűzifavásárláshoz támogatási igény benyújtásáról és a
szükséges önerő biztosításáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához
csatlakozás
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Tájékoztatás a községi honlap helyzetéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Ingatlanértékesítés
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Ingatlanvásárlás
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ MÁK által végzett pénzügyi ellenőrzés intézkedési tervének végrehajtása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

Zárt ülés:
9./ A helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirendi pont:
Víziközmű rendszerre vonatkozó 2017-2031. évi fejlesztési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében, tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv készítésének
kötelezettségét írja elő. A GFT felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.
A gördülő fejlesztési tervet minden év szeptember 30-ig kell benyújtani a szolgáltatónak a MEKH-hoz.
A fejlesztési elképzelésekről az ÉDV Zrt. 2016. augusztus 29-én levélben tájékoztatta az
önkormányzatot. A szolgáltató elkészítette Szákszend település tulajdonában lévő víziközmű
rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Véleményezésre az önkormányzatnak 2016.
szeptember 20. napjáig van lehetősége.
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 97/2016.(IX.12.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű rendszerre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszend település víziközmű
hálózatára (ívóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó az ÉDV Zrt által elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervet a határozat mellékleteként elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. szeptember 20.
2./ napirend
Döntés a 2016. évi szociális tűzifavásárláshoz támogatás igény benyújtásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A belügyminiszter pályázatot hirdetett meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló
2015. évi C. törvény 1. melléklet szerinti szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra vonatkozóan. Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet
támogatást. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is keménylombos tüzifára kívánunk igényt benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. A támogatás mértéke keménylombos
fafajta esetében 14 000 Ft/m3+ÁFA. A tűzifa szállításából származó költségek a települési
önkormányzatot terhelik. Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-i lakosságszámból 80 feletti korcsoportos
adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. Keménylombos tüzifa igénylése esetén az
önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Az idei évre tekintettel
maximálisan 158 m3 tűzifát igényelhet az önkormányzat. Javaslat az idei évben 40 m3 tűzifára nyújtson
be igényt az önkormányzat a felmért igények alapján.

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 tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta,
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2016.(IX.12.)SZKÖKt. határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása
fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra vonatkozó igény benyújtását.
2. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz önrészként bruttó: 50 800 forintot biztosít, a 2016. évi
költségvetés terhére.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi szociális célú tűzifa programban
40 m3 tűzifára vonatkozó igényt nyújtsa be.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
3./ napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához
csatlakozás.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer. Az Ösztöndíjredszerhez való
csatlakozás az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban közzétett eljárásrendnek megfelelően
történik. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat
lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A belépést követően a „Nyilatkozat
csatlakozásról, valamint az elektronikus használatáról” című dokumentum eredeti, aláírt, lepecsételt
példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A nyilatkozat beküldési
határideje: 2016. október 3. A pályázatban résztvevő települési önkormányzatok a Minisztérium által
kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2016. október 4-ig kiírják a pályázatot a jelenlegi
felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára.
László Kálmán polgármester
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 99/2016.(IX.12.)SZKÖKt.határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határoz, hogy Szákszend
Község Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
2. A képviselő-testület az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a

csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum
aláírására.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az Általános Szerződési
Feltételeknek megfelelően írja ki.
4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet
a 2017. évi költségvetésbe építse be.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2016. október 3.
3. pont vonatkozásában: 2016. október 4.
4. pont vonatkozásában: 2017. február 15.
4./ napirend
Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Kormány határozatában döntött a KÖFAP 2016. évre szóló fejlesztési keretéről. A KÖFAP 1. priorítás
célja az adminisztratív terhek csökkentése. Az ASP szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy
távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Megjelent a
257/2016.(VIII.31.) kormányrendelet, melynek a melléklete tartalmazza, hogy 2017. január 1. napjától
kötelező önkormányzatunknak csatlakozni az ASP rendszerhez.
A pályázatban elszámolhatók a következő projekt elemek:
 gazdálkodási rendszer
 ingatlan-vagyonkataszter
 heyi adórendszer
 iratkezelő rendszer
 önkormányzati települési portál
 ipar-kereskedelem
 hagyatéki leltár
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15- szeptember 30.
A támogatás mértéke esetünkben: 6 millió forint.
A pályázatban, illetve a projektben elszámolhatók, megvalósíthatók a következő projekt elemek:
 a csatlakozáshoz szükséges informatikai és egyéb eszközök beszerzése,
 a csatlakozáshoz szükséges adatmigráció elvégzése
 az új szolgáltatások igénybevételét elősegítő oktatás megvalósítása
 az új rendszer bevezetéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata
 előkészítési tanulmány elkészítése és projektmenedzsmeneti tevékenység
Javasolja a pályázat benyújtását.
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 100/2016.(IX.12.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a KÖFOP-1.2-1 VEKOP-16
kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázat benyújtásával az intrafészes csatlakozás keretében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
5./ Tájékoztatás a községi honlap helyzetéről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Feltörték a község honlapját. Megszűnt Kömlőd, Várgesztes, Vértessomló, Bokod és Dad honlapja is.
RE Solutions Kft (Szákszend, Petőfi u. 1/A.) árajánlatot nyújtott be a honlap készítésére.
Referenciaként az Oroszlányi Médiacentrum weblapját jelölte meg. A weboldal elkészítésének
időtartama a megrendeléstől számított 6 hét.
Grafikus elemek és grafikai terv készítése
50 000 Ft
Weboldal elkészítése és tartalmi feltöltése
200 000 Ft
Mindösszesen:
250 000 Ft
Weboldal egyszeri, első éves díja:
100 000 Ft
Két éves Weblap feltöltés, éves költségek:
335 200 Ft
Összesen:
935 280 Ft
Javasolja, hogy kérjenek még két árajánlatot a honlap készítésére, s napolják el a döntést a következő
testületi ülésre.
6./ Ingatlanértékesítés
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Kondos László Szákszend, Száki u.10.) szám alatti lakos kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
szákszendi 1439/1 hrsz. alatti területen pihenőtavat kíván létesíteni. A 4 070 m3 ásványi anyag
mennyiséget a saját területén nem helyezheti el, ezért kívánja megvásárolni a szomszédos 5 000 m2
nagyságú önkormányzati területet 9 ha 9198 m2 ingatlanból. Korábbi önkormányzati döntés értelmében
450 Ft/m2 áron értékesítené az önkormányzat.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az alábbi határozati javaslatról.
………………./2016.(IX.12.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti Kondor László (Szákszend, Száki
u.10.) szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező szákszendi belterületű 1439/2 hrsz
alatt lévő 9 ha 9198 m2 nagyságú területből, 5 000 m2 nagyságú területrészt a szákszendi 1439/1 hrsz
alatt létesítendő mesterséges tó kialakításhoz szükséges 4 070 m3 árványi nyersanyag elhelyezéséhez
a területet 450 Ft/m2 áron.
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 101/2016.(IX.12.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti Kondor László (Szákszend, Száki
u.10.) szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező szákszendi belterületű 1439/2 hrsz
alatt lévő 9 ha 9198 m2 nagyságú területből 5 000 m2 nagyságú területrészt a szákszendi 1439/1 hrsz
alatt létesítendő mesterséges tó kialakításához szükséges 4 070 m3 ásványi nyersanyag
elhelyezéséhez a területet 450 m2 áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

7./ Ingatlanvásárlás
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Béke Mezőgazdasági Beszerző, Értékesítő, Szolgáltató és Termelő Szövetkezet (Szákszend, Petőfi S.
u.29.) tulajdonát képezi a szákszendi 055/13 hrsz 7461 m2 nagyságú kivett víztározó, valamint a
szákszendi 055/18 hrsz alatt lévő 6 ha 3621 m2 nagyságú kivett víztározó. A szövetkezet
végelszámolás alatt áll. Az önkormányzat korábbi testületi ülésén jelezte a vételi szándékát a fenti
ingatlannal kapcsolatban. Az értékbecslést a SZÖVINK Ingatlanközvetítő Kft. (2800 Tatabánya,
Komáromi u. 25.) készítette el, 2 millió Ft/ha összegért.
Hartmann Imre alpolgármester
A tóba nyúlik a tulajdonát képező terület, melyet ki kell méretni. Amennyiben megvásárolják a tavat,
bérleti szerződés útján kell rendezni a tulajdoni viszonyokat.
László Kálmán polgármester
A következő testületi ülésre meg kell hívni a Horgászegyesület vezetőségi tagjait. Javasolja az
ingatlanvásárlás kérdésének elnapolását.
8./ Intézkedési tervek végrehajtása, a megtett intézkedések nyomonkövetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Mák által ellenőrzött költségvetési szervek vezetői kötelesek az intézkedési tervben foglaltak
végrehajtásáról a vizsgálatvezetőt írásban tájékoztatni. A beszámolókat ellenőrzött szervenként, az
intézkedési tervben meghatározott feladatok közül az utolsó feladat végrehajtását követő 8 napon belül
meg kell küldeni a Kincstárnak. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását vizsgűlni fogja a MÁK.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés, vélemény nincs kéri a 8. napirendi pont elfogadását.
………………/2016.(IX.12.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015. évben végzett pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
során tett megállapítások végrehajtása tárgyában Szákszend Község Önkormányzata intézkedési
tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót.
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 102/2016.(IX.12.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015. évben végzett pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
során tett megállapítások végrehajtása tárgyában Szákszend Község Önkormányzata intézkedési
tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
……………………/2016.(IX.12.) SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015. évben végzett pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
során tett megállapítások végrehajtása tárgyában Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatala
intézkedési tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót.

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és atartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2016.(IX.12.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015. évben végzett pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
során tett megállapítások végrehajtása tárgyában Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatala
intézkedési tervében foglalt végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
………………/2016.(IX.12.)SzKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015. évben végzett pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
során tett megállapítások végrehajtása tárgyában Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
intézkedési tervében foglalt végrehajtásáról szóló beszámolót.
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 104/2016.(IX.12.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 2015. évben végzett pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
során tett megállapítások végrehajtása tárgyában Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
intézkedési tervében foglalt végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 17 óra 45 perckor
berekesztette.
kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

