Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 98-14/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án
16 órakor megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 7 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Biró Mónika Klebelsberg Intézményfenntartó Központi Oroszlányi Tankerület
tanügyi igazgatási referens
Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
Takács József Szákszendi Horgászegyesület elnöke
Gombás Tibor Szákszendi Horgászegyesület képviselője
Ivák István sajtó képviselője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 12 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2016.(IX.28.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 28-i munkaterv szerinti
ülésén az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Tájékoztatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete, valamint
az Öveges József Általános Iskola 2015/2016. évi oktatási és nevelési tevékenységéről.
Előterjesztők: Bíró Mónika tanügyi igazgatási referens
Palotainé Papp Éva Szákszendi Öveges József Általános Iskola igazgatója
2./ 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
3./Javaslat Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Tájékoztatás az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének alakulásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

5./ Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatásról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ A közterület filmforgatás célú használatáról szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához, a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók részére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Ingatlanvásárlás
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Honlap üzemeltetése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Első lakáshoz jutók támogatása
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
12./Egyebek
1./ napirend
Tájékoztatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete,
valamint az Öveges József Általános Iskola 2015/2016. évi oktatási-nevelési tevékenységéről.
Előterjesztők: Bíró Mónika tankerületi igazgató
Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Köszönti Bíró Mónikát a tanügyi igazgatási referenst, valamint Palotainé Papp Éva igazgatót, s egyben
felkéri őket az írásbeli előterjesztést kívánják-e kiegészíteni.
Meghívott: Palotainé Papp Éva igazgató
A beszámolóját az alábbiakkal kívánja kiegészíteni. Az intézmény vezetőjeként a feladatellátásra
törekedett. Erkölcsi megbecsülést település vezetői részéről nem kaptak. Az iskolában folyó munka
törvényes, az intézmény működése nyitott. Nem kaptak a pedagógiai munkával kapcsolatban
észrevételeket. Jelenleg 102 fő a tanulói létszám, melyből 26 gyerek BTM-es. Két fő pedagógus
hiányzik, melyet helyettesítéssel látnak el. Úgy érzi, hogy a munkájukat nem segítik sem a szülők,sem
az az SZMK tagjai. Sérelmezi, hogy az augusztusban feléjük intézett levelet aláírta a képviselő-testület,
akiknek tagjai között olyanok is vannak, akiknek nincs gyerekük, vagy nem jár az intézménybe.
Konkrét problémákat senki nem jelezte feléjük. Az Öveges József jótékonysági bál bevételét nem kapta
meg az iskola, hanem a szervező SZMK.
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat anyagilag mindent megtett az iskola működéséért, egy jól felszerelt infrastrukturált
intézményt adott át a KLIK-nek. Lojalitást kér minden féltől.
Szabó Ildikó képviselő
A kritikát magára vette. Gyerekekről van szó. Otthagyta a pályát. A gyerekkel partnerként bánni.
Nem lehet hülyézni a gyerekeket. Régen is voltak rossz gyerekek. Minden szülővel meg kell találni a
megfelelő hangot. Főhangsúlynak a kommunikáción kell lenni.
Meghívott Palotainé Papp Éva igazgató
Az önkormányzat anyagilag mindent megtett az iskoláért. Erkölcsi támogatást várunk.
Meghívott Horváthné Stier Katalin igazgatóhelyettes
Kommunikáció szóvivőjének tartja magát. A szülők nem jönnek a fogadóórákra. Ennek ellenére meg
kell találni az alkalmat a találkozásra.

Bodányi Endre képviselő
Megszólított, így szót kér. A szülők jelentős részét zavarta az iskolában zajló probléma, ezért többen
megkeresték, hogy keresse fel az igazgatót, és beszéljenek a gondokról. „Aláírásgyűjtés” indult meg,
mert ennek volt alapja. Sajnos azok a pedagógusok mentek el, akiket a gyerekek szerettek. Sok szülő
eljött hozzám és aláírta a levelet. A mindenkor bálbevétel 80%-a az iskolába visszaforgatásra került.
(Mikulás, gyereknap, karácsony, kirándulás) Jövőben minden szülői munkaközösségi megbeszélésre
meghívják az iskola vezetését.
Meghívott Palotainé Papp Éva igazgató
Az eljárás módját kifogásolták.
Meghívott Bíró Mónika tanügyi igazgatási referens
Az iskolában a gyermeklétszám a felét sem éri el a közoktatási törvényben meghatározott
minimlétszámnak. Minimumlétszám: 112 fő, osztályonként 14 fő. Veszélyzónában került az iskola.
Az iskola magát szünteti meg, ha lecsökken a gyereklétszám, vagy nem lesz elég pedagógus.
Minimumórák megtartása kötelező. Ez a pedagógushiány kihat a szakkörök számára. Emiatt túlórák
száma nő. 2016. december 31. napjával megszűnik a KLIK Oroszlányi Tankerülete, beolvadnak a
Tatabányai Tankerületbe. Ő is ott fog dolgozni.
Bodányi Endre képviselő
A szülők szerették volna, hogy ne engedjék el a helybeli pedagógusokat.
Kiss László képviselő 17 órakor távozott, a képviselő-testület 6 fővel folytatta a munkáját.
Hartmann Imre alpolgármester
Az iskola beszámolója széleskörű tájékoztatást nyújtott az intézmény működéséről. A vita alapját az
képezi, hogy segítséget kértek a problémák megoldására. Kérdezi Bíró Mónikát, hogy miért engedtek el
két kollegát, akiket szerettek a szülők másik két kollegát pedig nem.
Meghívott Bíró Mónika tanügyi igazgatási referens
A tanév végén elmehet a pedagógus évközben csak törvényben foglalt felmondási idő ledolgozását
követően.
László Kálmán polgármester
Mivel a két intézmény működéséről tájékoztatást adtak a vezetők, ezt nem kell elfogadni a testületnek.
A képviselő-testület tudomásul veszi mindkét tájékoztatót.
2./ napirend
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
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Az írásos beszámoló tartalmazza a fontosabb
eseményeket.
Szabó Ildikó képviselő
Lakosok keresték meg, hogy a Fő utcai csapadékárkok mellé zúzott kővet kérnének, melyet ők
elterítenek.

László Kálmán polgármester
Megoldható, amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy szavazzanak a napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2016.(IX.28.)SZKÖkt.hatrozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) elfogadja 78-82/2016.(VI.29.), 84/2016.(VI.29.), 87-89/2016.(VII.14.), 92-95/2016.(VIII.17.)
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
3./ napirend
Javaslat Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az eltelt három hónapban felülvizsgálatra került a költségvetési rendelet, átvezetésre kerültek a
keletkezett többletbevételek, valamint a többletkiadások. Az önkormányzat előirányzatának bevételi
növekedését a működési célú kiegészítő támogatások, közfoglalkoztatottak támogatásának
többletbevétele miatti előirányzatnövelés jelentette.
Az intézményi bevételi előirányzatok növekedése:
Közös Önkormányzati Hivatal
Finanszírozási bevételek
 előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat növelés
 bérkompenzáció
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Finanszírozási bevételek
 előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzatnövelés
 bérkompenzáció
Önkormányzat kiadási előirányzatainak növekedése
Személyi juttatás, a munkaadókat terhelő járulékok, egyéb működési célú kiadások, beruházások.
Intézményi kiadási előirányzatok növekedése
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
 személyi juttatások (foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
 külső személyi juttatás
 munkadókat terhelő járulékok
 dologi kiadások ( egyéb szolgáltatások)
 beruházások (informatikai eszközbeszerzés, kirendeltség számítógép vásárlás, egyéb tárgyi
eszköz beszerzés
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
 személyi juttatás (normatív jutalmak, helyettesítési díj, bérkompenzáció)
 munkadót terhelő járulékok
 dologi kiadások (közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások,
karbantartás, kisjavítás
Az eredeti előirányzat 249 952 076 Ft-ról 256 762 191 Ft-ra emelkedett.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását, az írásos
előterjesztés szerint.
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 rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(IX.28.) önkormányzati
rendelete Szákszend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.)
rendelet módosítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítását, a mellékletekkel
együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
4./napirend
Tájékoztatás az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének alakulásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület 2016. februári ülésén fogadta el az önkormányzat költségvetését.
A gazdálkodási tájékoztató részét képezi a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda beszámolója is.
A kötelező feladatainak ellátását folyamatosan biztosítottuk, a működési kiadások fedezete mindenkor
rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret takarékos gazdálkodás jellemezte. Az
intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatait a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
látta el.
Bevételek alakulása
Szákszend Község Önkormányzata
A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzata módosított előirányzathoz képest 48.71%-ra
teljesült. A szüken értelmezett önkormányzat bevételi előirányzata: 8 953 903 Ft. Az önkormányzat
működési célú támogatások bevételei (54.42%), közhatalmi bevételei (52.07%) és a működési
bevételei (50.66%) is időarányosan teljesültek.
Kiadások alakulása
Szákszend Község Önkormányzata
A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 50.14 %-ra
teljesült, 8 953 903 Ft.
Az önkormányzat intézményei
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal kiadási előirányzata a módosított előirányzathoz képest 49.28%-ra teljesítette.
Az önkormányzat féléves beszámolójának készítésekor hiány nem mutatkozott.
Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A megfelelő
mértékű teljesülési arányok bizonyítják, hogy az előirányzatok a meghatározott kereteiken belül
maradtak. A fenti számadatok tükrében a jövőben is törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és a
bevételek növelésére, valamint a kintlévőségek behajtására.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az írásos előterjesztés 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 108/2016.(IX.28.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és intézmenyei
2016.évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Rendeletalkotás a szociális tűzifa támogatásról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. fejezet 18. pontja
alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra a pályázati kiírás közzétételre került. A pályázati kiírás alapján önkormányzatunk 158 m3
szociális támogatásra lenne jogosult. A képviselő-testület 98/2016.(IX.12.)SZKÖkt. határozatával
döntött 40 m3 szociális tűzifa pályázat benyújtásáról. A benyújtott pályázat pozítiv elbírálása esetén az
önkormányzatnak a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletben kell szabályozni a támogatás
odaítélésének feltételeit, a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül. A rendeletben a
jogosultak köre bővült az egyedül élő időskorúak, valamint a települési támogatásra jogosultak körével.
A kérelmeket legkésőbb 2017. január 31. napjáig lehet benyújtani a Hivatalban.
A rendelet 2017. március 31. napján hatályát veszti.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását, az írásos előterjesztés szerint.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a szociális tűzifa támogatásáról szóló rendelet elfogadását, az írásos előterjesztés
szerint.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 5. napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(IX.28.) önkormányzati
rendelete a szociális tűzifa támogatásáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális tűzifa támogatásáról
szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.).
6./ napirend
A közterületi filmforgatás célú használatáról szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Filmtörvény értelmében a községi önkormányzatoknak felhatalmazása van a tulajdonukban álló
közterületek filmforgatási célú használatának díját rendeletben megállapítsák. 2016. október 1-től

azonban ezt a rendeletalkotási felhatalmazást a 2016. évi LXVII. törvény október 1-től hatályon kívül
helyeziés egyben törvényi szinten úgy rendezi, hogy minden önkormányzat esetében a filmforgatással
kapcsolatos filmforgatással használati díj mértékét. Emiatt az önkormányzatoknak a díjak
megállapításával rendelkezéseit 2016. október 1. napjával hatályon kívül kell helyezni. A
rendeletalkotásra kapott felhatalmazás azonban nem változik, így minden települési önkormányzatnak
marad a rendeletalkotási joga és egyben kötelezettsége, hogy a „tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – e törvény szabályait kiegészítő- részletes
szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli
korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa
meg.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását, az írásos előterjesztés 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 12/2016.(IX.28.) önkormányzati
rendelete a közterület filmforgatás célú használatáról szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közterület filmforgatási célú
használatáról szóló rendeletmódosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7./ napirend
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvényt. A fenti törvény értelmében 015. augusztus 1-től az önkormányzatok egészségügyi
alapellátással kapcsolatos feladatait. Az egészségügyi jogszabály értelmében a település egészségügyi
körzeteit önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a
körzet székhelyé az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.
Az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét is.
Továbbá a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet, azaz Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatóság (Budapest)
véleményét. Csépke Anikó vezető védőnő kifogásolta a rendeletben, hogy nem került szabályozásra a
fogorvosi körzet megállapítása. Emiatt a rendelet elfogadására a következő testületi ülésen kerül sor.
A képviselő-testület a fentiekkel egyetértett.
8./ napirend
Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójára, a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók részére.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2016.(IX.12.) SZKÖkt.határozatával
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

A települési önkormányzatok az Emberi Erőforrás Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek
megfelelően legkésőbb 2016. október 4-én kiírják a pályázatot a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
számára. A pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket kell tartalmazni. A pályázat
rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatok a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok szolgálnak.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a Bursa pályázati kiírás elfogadását, az írásos előterjesztés szerint.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a Bursa pályázati kiírás elfogadását.
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 109/2016.(IX.28.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szákszend község
területén lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőfokú tanulmányokat
megkezdő (folytató) hallgatók részére. A támogatás megállapítása a szociális rászorultság objektív
vizsgálata érdekében az alábbi szempontok figyelembe vételével és igazolások alapján történik:
A pályázó:
 rossz anyagi körülmények között él, az egy főre jutó hav nettó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg,
 árva vagy félárva
 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több
 szülei külön élnek vagy elváltak
 állami nevelt, gyámolt
 fogyatékossággal élő
 családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van
 eltartója munkanélküli vagy nyugellátásban részesül
 nem részesül kollégiumi ellátásban.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER Bursa rendszer) pályázati regisztráció szükséges. A személyes
és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony – igazolás, amelyen a felsőoktatási
intézmény igazolja, hogy a pályázó a kiírásnak megfelelő képzésben vesz részt.
2. Igazolás a pályázó és a vele közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző egy főre
jutó havi nettó jövedelemről.
3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló dokumentum.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2016. november 8.

9./ napirend
Ingatlanvásárlás
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Hartmann Imre alpolgármester
Béke Mezőgazdasági Beszerző, Értékesítő és Termelő Szövetkezet 2016. szeptember 8-i közgyűlésén
7/2016.számú határozatával döntött, hogy a szákszendi külterület 055/13 hrsz-ú és 055/18 hrsz-ú kivett
víztározó ingatlanok megvételére eladási ajánlatot tesz Szákszend Község Önkormányzata részére 1.5
millió forint/hektár összegű vételárért. Az eladási ajánlat 2016. szeptember 30. napjáig érvényes.
Elkészült az ingatlanokra az értékbecslés, melyet SZÖVINK Ingatlanközvetítő Kft (Tatabánya,
Komáromi u.25) készített el, 2000 000 Ft/ha értéken. Javasolja, hogy az önkormányzat éljen vételi
szándékával.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a fenti ingatlanok megvásárlását két részletben.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak az előterjesztésről és a határozati javaslatról:
……………/2016.(IX.28.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szákszendi külterületi
055/13 hrsz-ú 7 461 m2 nagyságú, és a szákszendi külterületi 055/18 hrsz-ú 6 ha 3621 m2 nagyságú
kivett víztározó ingatlanokat meg kívánja vásárolni 1.500 000 Ft/ha, azaz bruttó: 10 662 300 Ft
összegért. A vételárat két részletben egyenlíti ki az önkormányzat. Az első részlet fizetési határideje:
2016. október 15.
Az ingatlanvásárlás fedezetét Szákszend Község Önkormányzatának 1/2016.(II.11.) önkormányzati
rendelete biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
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 110/2016.(IX.28.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szákszendi külterületi
055613 hrsz-ú 7 461m2 nagyságú, és a szákszendi külterületi 055/18 hrsz-ú 6 ha 3621 m2 nagyságú
kivett víztározó ingatlanokat meg kívánja vásárolni 1 500 000 Ft/ha, azaz bruttó: 10 662 300
Ftösszegért. A vételárat két részletben egyenlíti ki az önkormányzat. Az első részlet fizetési határideje:
2016. október 15.
Az ingatlanvásárlás fedezetét Szákszend Község Önkormányzatának 1/2016.(II.11.) önkormányzati
rendelete biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
10./napirend
Honlap üzemeltetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az elmúlt testületi ülésen is szerepelt a napirendi pontok között a honlap üzemeltetése. Árajánlat
érkezett RE Solutions Kft-től (Szákszend, Petőfi Sándor utca 1/A.).

A weboldal elkészítésének időtartamát 6 hét helyett egy hónapra kell csökkenteni. A honlap
készítésének és üzemeltetésének költsége bruttó: 935 280 Ft.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a RE Solutions Kft-t.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak a fenti határozati javaslat elfogadásáról.
……………………/2016.(IX.28.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 2016. október 15. napjától a RE
Solutions Kft-t (2856 Szákszend, Petőfi Sándor u.1/A.) Szákszend község honlapjának készítésével és
üzemeltetésével, bruttó: 935 280 Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével.
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 111/2016.(IX.28.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 2016. október 15. napjától a
RE Solutions Kft-t (2856 Szákszend, Petőfi S. u.1/A.) Szákszend község honlapjának készítésével és
üzemeltetésével bruttó: 935 280 Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11./napirend
Az első lakáshoz jutók támogatása.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.)
önkormányzati rendelet értelmében lakáskorszerűsítés esetén a tárgyévben elvégzett, vagy a kérelem
benyújtásától számított egy éven belül elvégzendő munkálatok támogatására lehet benyújtani. A
lakáskorszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése, fűtéskorszerűsítés, fürdőszoba kialakítása, a
lakás energetikai korszerűsítése, baleset-vagy életveszélyt elhárító munkák elvégzése. Három kérelem
érkezett a lakáskorszerűsítés tárgyában.
1. Nemes Miklós (Szákszend, Győri u.99.) szám alatti lakos fürdőszoba kialakítására nyújtott be
kérelmet. A kérelmező feleségével és két gyermekével él együtt. A család összjövedelme: 277 286 Ft,
az egy főre jutó hat havi aátlagjövedelem: 69 322 Ft, mely összeg nem haladja meg a rendelet 4.§.(1)
bekezdése értelmében a hat havi nettó átlagjövedelem öregségi nyugdíjminimumának négyszeresét,
azaz 114 000 Ft-ot. A lakáskorszerűsítéshez a támogatás csak akkor nyújtható, ha a korszerűsítéssel
érintett lakás az igénylő kizárólagos, vagy az igénylő és közeli hozzátartozója közös tulajdonában van.
A lakáskorszerűsítés esetén a vissza nem térítendő támogatás: 200 000 Ft.
A nevezett a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek Nemes Miklós Szákszend, Győri u. 99. szám alatti lakos
részére a lakáskorszerűsítés megállapítását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a kérelmező részére a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását.

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 112/2016.(IX.28.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Nemes Miklós (Szákszend, Győri
u. 99.) szám alatti lakost, az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról
szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§. b.) pontjában foglaltaknak megfelelően 200 000 Ft
összegben. A támogatás benyújtott számla ellenében fizethető ki.
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
2. Ravasz György Szákszend, Fő u. 60. szám alatti lakos fűtéskorszerűsítés iránt nyújtott be kérelmet.
A nevezett feleségével és két gyermekével, valamint családbafogadott gyermekkel él együtt. A család
öszzjövedelme: 510 903 Ft, az egy főre jutó hathavi nettó átlagjövedelem 102 181 Ft, mely összeg nem
haladja meg a rendelet 4.§.(1) bekezdése értelmében az egy főre jutó hat havi átlagjövedelem öregségi
nyugdíjminimumának négyszeresét, azaz 114 000 Ft-ot. A lakáskorszerűsítési támogatás csak számla
ellenében fizethető ki. Az egyszeri visza nem térítendő támogatás: 200 000 Ft. A kérelmező a
rendeletben foglaltaknak megfelel.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja Ravasz György részére a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a nevezett részére a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását.
A döntéshozatalban 6 fő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2016.(IX.28.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Ravasz György Szákszend, Fő
u. 60. szám alatti lakost, az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló
4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§. b.) pontjában foglaltaknak megfelelően 200 000 Ft
összegben. A fenti összeg benyújtott számla ellenében fizethető ki.
A fedezetet az önkormányzat 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3. ifj. Samu Ferenc Szákszend, Kossuth L. u. 25. szám alatti lakos fürdőszoba korszerűsítéséhez
nyújtott be kérelmet. A nevezett egyedül él, havi nettó jövedelme: 73 815 Ft. A kérelmező megfelel a
rendeletben foglaltaknak. A lakáskorszerűsítési támogatás csak számla ellenében fizethető ki. Az
egyszeri vissza nem térítendő támogatás: 200 000 Ft.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítást.
Szabó ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását, az írásos előterjesztés szerint.

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 114/2016.(IX.28.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja ifj. Samu Ferenc Szákszend, Fő
u 60. szám alatti lakost, az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló
4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3. §. b.) pontjában foglaltaknak megfelelően 200 000 Ft
összegben. A fenti támogatás számla ellenében fizethető ki.
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
Egyebek
- Timár Tamás Sándor (Szákszend, Száki u. 68.) ingatlan ügye
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Timár Tamás Sándor Szákszend, Száki u. 68. szám alatti lakos kéréssel fordult a képviselő-testülethez,
hogy az idei évben vásárolt ingatlanának közvetlen szomszédjában lévő szákszendi belterületi 715
hrsz alatt lévő 1654 m2 területet bérbe venné 5 évi időtartamra. Javasolja a bérbeadást.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
…………………../2016.(IX.28.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadja Timár Tamás Sándor
(Szákszend, Száki u. 68.) szám alatti lakos részére a szákszendi belterület 715 hrsz alatt lévő 1654 m2
nagyságú területet 2016. október 1. napjától – 2021. szeptember 30. napjáig 8 270 Ft, azaz Nyolcezer
kettőszázhetven forint bérleti díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására.
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 115/2016.(IX.28.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadja Timár Tamás Sándor
Szákszend, Száki u. 68.) szám alatti lakos részére a szákszendi belterület 715 hrsz alatt lévő 1654 m2
nagyságú területet 2016. október 1. napjától – 2021. szeptember 30. napjáig 8 270 Ft, azaz Nyolcezer
kettőszázhetven forint bérleti díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
Szabó Ildikó képviselő
Tudomása szerint november elején jelenik meg a konyha fejlesztéssel kapcsolatos pályázat, melyre
felhívja a figyelmet.

Bodányi Endre képviselő
Lovas oktatást szerveznének a településen, s szeretné a Faluház „tükrös” termében tartani a
megbeszélést. Kéri a támogatást.
László Kálmán polgármester
Nincs akadálya, meg kell beszélni az időpontot az illetékes ügyintézővel.
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 05 perckor
berekesztette.

kmf.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

László Kálmán
polgármester

