Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-19/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-án
18 órakor megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: jelenléti ív szerint
László Kálmán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megnyitotta az ülést.
Ismertette a közmeghallgatás összehívásával megállapított napirendeket. Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi a képviselő-testület évente legalább
egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyi érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Megállapította, hogy a közügyek iránt
érdeklődő állampolgár 10 fő volt.
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2017. évben végzett tevékenységéről az önkormányzat által
benyújott és elnyert pályázatokról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2.) Tájékoztató a 2018. évi költségvetés főbb célkitűzéseiről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3.) Közérdekű kérdések és javaslatok
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2017. évben végzett tevékenységéről az önkormányzat
által benyújtott és elnyert pályázatokról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán
Az 1. napirendi pont keretében a polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az önkormányzat Mötvben meghatározott feladata, hogy az intézményeit működtesse. Továbbá feladatai közé tartozik a
településüzemeltetés és a szociális feladatok ellátása. Röviden ismertette a benyújtott és elnyert
pályázatokat.
Az elnyert pályázatok:
 adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása. Esetünkben 20 millió
forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyből megvalósult a Faluház
nyílászáró cseréje, napelemmel való ellátása, valamint a Hivatal napelemmel való felszerelése,
az óvoda épületének szigetelése és színezése, a konyha épületének nyílászáró cseréje.
 ASP pályázat elnyerése
 Kistelepülések működésének támogatása
 Szociális és gyermekjüléti központ kialakítása
Benyújtott, de még el nem bírált pályázatok:
 külterületi utak felújítása



„Mini bölcsőde kialakítása

Kérdés, vélemény
Barota Róbert állampolgár
Az óvodába járó kisgyermek viselkedésével kapcsolatban a szülők azt szeretnék, ha a gyermek
nagatartása miatt csak a kötelező foglalkozáson vegyen részt, amíg a szakvélemény a Vadaskerti
intézményben nem születik meg.
László Kálmán polgármester
Türelmet kér, a szakemberek felvették az illetékes szervekkel a kapcsolatot, a gyermek már volt
pszichológusnál, a helyzet sokat javult. Téi szünet lesz az óvodában is, ezt a pár napot kéri, hogy a
szülők tolerálják.
Pánczél József állampolgár
A Győri utcában lévő csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban kérné az önkormányzat segítségét, mivel
az út lejt a járdára folyik az esőviz nagy esőzések esetén.
László Kálmán polgármester
A problémát megoldják, mivel eben az évben a Győri utca mindkét oldalán befejezik az árkok
felújítását, az anyagot megvásárolták. Járdák 2003-2004-ben lettek felújítva, erre is figyelmet fordítanak
az új évben.
Horváth Istvánné
Felveti, hogy a Kossuth utcában is ez a probléma, kéri ennek orvosolását.
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi főbb célkitűzéseiről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán
Ezen napirendi pont keretében a polgármester ismertette az önkormányzat 2018. évi felújítási és
beruházási céljait. Ezek között szerepel:




Húsbolt átalakítása körzeti megbízotti, polgárőr iroda céljára,
Faluház felújítása, színezése,
Faluház környékének bekamerázása.

Egyéb célkitűzések
 A község költségvetésének összeállítása során 2018-ben is elsődleges cél az önkormányzat és
intézményei stabil működésének biztosítása, a likviditási egyensúlyban tartása,
 A közterületek rendben tartása, csapadékvíz-elvezető árkok felújítása,
 Járdák javítása,
 Az önkormányzat benyújtott és nyertes TOP-4.2.1 szociális alapszolgáltatások infrasturktusális
fejlesztése pályázattal rendelkezik a Szociális és Gyermekjóléti Központ megvalósítására.
 Mini bölcsődei férőhelyek kialakítására benyújtott, de még el nem bírált pályázat megvalósítása.
A polgármester megköszönte a képviselők részvételét, 19 óra 45 perckor a közmeghallgatást
berekesztette.

