Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-15/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18-án 16 órakor
megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Szőts Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Palotainé Papp Éva Öveges József Általános Iskola igazgatója
Ivák István Propaganda 17 Bt. képviselője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 2 fő jelezte távolmaradását, egyéb
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 8 napirendi pont szerepel. Köszöntette Palotainé Papp Éva
igazgatónőt, aki meghívta a testület tagjait november 10-én tartandó az iskola fennálásának 55.
évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségre, valamint a kopjafa avatására.
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 96/2017.(X.18.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 18-i munkaterv szerinti
ülésén az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ 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
2./ Rendeletalkotás a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Szákszendi Kiskuckó napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkaterve.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata
módosításának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

7./ A helyi címerről és zászlóról szóló 9/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
8./ Egyebek
1./ 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. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy
árajánlatot kért a település kezdetét és végét bekötő kamera kiépítésére.Naszályon volt, ahol
tájékoztatást kapott a LEADER-be benyújtható pályázatokról. Vértesszőlősön volt, egy megbeszélésen,
melyen a bölcsőde kialakításáról volt szó.
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 97/2017.(X.18.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja 82-84/2017.(IX.20.), 87/2017.(IX.27.), 91/2017.(IX.27.), 93/2017.(X.4.) önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirend
Rendeletalkotás a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az Országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvényt ( a továbbiakban: Tvtv.), amely rendelkezik arról, hogy a településkép védelmének elemeit egy
új önkormányzati rendeletben kell megállapítani. A fenti rendeletet módosító 2016. évi CLXXIV. törvény
kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2017. október 1. napjáig kell
megalkotnia a reklámrendeletét. A törvény a többi tárgykör tekintetében a településképi rendelet
megalkotásának eredeti, 2017. szeptember 30-i határidejét 2017. december 31. napjára módosította.
Felhatalmazást kap az önkormányzat a településképi rendelet hiányában a reklámrendelet
megalkotására.
Szabó Ildikó megbízott bizottsági elnök
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2. napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(X.18.)önkormányzati
rendelete a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményekről.

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a reklámokra, reklámhordozókra
vonatkozó településképi követelményekről szóló rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirend
Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat 97/2015.(X.19.)SZKÖKt határozatával fogadta el a HEP felülvizsgálatát. A törvény
szerint a települési önkormányzat öt évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos megvalósulását,
illetve esetleges meghatározott helyzet esetleges megváltoztatását két évente át kell tekinteni, az
áttekintés esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intétézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani. Meg nem valósított intézkedés vonatkozásában 2018. június
30. megvalósítási határidő. Jövőre új HEP megalkotása válik szükségessé. Kéri a HEP változatlan
formában történő helyben hagyását.
László Kálmán polgármester
Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem merült fel, így kéri a testületet, hogy kézfeltartással
szavazzanak a 3. napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2017.(X.18.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 97/2015.(X.19.)SZKÖkt
határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő
döntést hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§.(4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének, kétévente előírt kötelezettségének eleget tett, a program határidőre megvalósult
intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy a felülvizsgálat nem szükséges a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a köznevelési feladatokat ellátó
hatóság (a jogszabály értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal) a 2018/2019 tanévre
vonatkozóan is meghatározta az iskolák felvételi körzetének tervezetét.
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a felvételi körzetek megállapításához minden év október utolsó
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. A települési
önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartozkódási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi, tagintézményi formában.

László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2017.(X.18.)SZKÖkt.határozata
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
XCX törvény 50.§.(8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja az Öveges
József Általános Iskola (2856 Szákszend, Száki u. 95.) 2018/2019. évi tanévre vonatkozó felvételi
körzetét Szákszend település teljes közigazgatási területére vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartozkódási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános
iskolába járó gyermekek létszáma intézményi bontásban: 14 fő.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztályát értesítse.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
5./ napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
munkaterve.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az óvodavezető megküldte a fenntartó részére az intézmény 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
munkatervét. A fenntartó dönt a az óvoda munkatervének elfogadásáról. A munkaterv az EMMI
rendeletben foglaltak szerint került elkészítésre. A munkatervet az óvodai szülői munkaközösség
megismerte, véleményezte és a nevelőtestület elfogadta.
László Kálmán polgármester
Kérdezi az óvodavezetőt, hogy kivánja-e az előterjesztést kiegészíteni.
Meghívott Szőts Csilla óvodavezető
Nem várja a kérdéseket.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
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 100/2017.(X.18.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre összeállított munkatervét az előterjsztés 1.
melléklete alapján megtárgyalta és véleményezési jogával élve, a munkatervben foglaltakat elfogadja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

6./ napirend
Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata
módosításának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Komárom-Esztergom megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1992. évben alapította a
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 16 települési önkormányzat (Szákszend is) és 9 jogi
személy. A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány döntéshozó szerve 14 fős kuratórium. Az Alapítvány a
kisvállalkozások támogatására hozták létre. A Kormány 170/2014.(III.26.) határozatában az államot
megillető alapító jogok gyakorlására is a megyei önkormányzatot jelölte ki, így lehetőség nyílt arra,
hogy az önkormányzatok maguk helyett a megyei önkormányzatot jelöljék ki az alapító jogok
gyakorlására. Az Alapító Okirat több ponton módosult. A módosítást szükségessé tette a jogszabályi
változás, emiatt a létesító okiratot több ponton felül kellett vizsgálni.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés és vélemény nincs, úgy kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a
napirendről.
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 101/2017.(X.18.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) Alapító okiratának módosításával egyetért
és elfogadja az Alapítvány Alapító okiratának a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe
foglalt szövegét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt okiratot
aláírja.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
A helyi címerről és zászlóról szóló 9/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztők: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A májusban elfogadta a testület a helyi jelképekről szóló rendeletet, de a zászló megtervezése nem
történt meg. Ennek megvalósítása érdekében vált szükségessé a módosítás, mivel zászló leírásában a
vörös alap szerepel a fehér helyett.
A rendelet 3.§.(1) bekezdése a módosítást követően:
3.§.(1) Szákszend község zászlaja osztatalan téglalap alakú, fehér alapon, melynek közepén
mértékarányosan az 1.§.(1) bekezdésében meghatározott címerkép, felette nyomtatott kis betükkel
„Szákszend” felirat jelenik meg.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az alábbi rendeletről.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017.(X.18.) önkormányzati
rendelete a helyi címerről és zászlóról szóló 9/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet módosítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi címerről és zászlóról szóló
9/2017.(V.24.) önkormányzati rendelet módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8./napirend
Egyebek
- Bölcsőde beindításának feladatai.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az önkormányzat benyújtotta a pályázatot a mini bölcsőde férőhelyeinek kialakítására. A településen
több kisgyermekes szülő jelezte, hogy igényelnék a bölcsőde bendítását. Javasolja, hogy ismételten
nyilatkoztassák meg az érintett szülőket, hogy igénybe kívánják-e venni a bölcsődei szolgáltatást.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
 a szülők szándéknyilatkozatát, amely szerint a gyermek bölcsődei ellátása esetén munkahelyük
biztosított,
 vállalják, hogy a bölcsődei ellátás térítésköteles,
 nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy mettől meddig veszik igénybe az ellátást (nyitva tartás)
 vállalja a szülő, a gyermek orvosi vizsgálatát, mely szerint a kiskorú közösségbe mehet.
A nyilatkozat visszaküldésének határideje: 2017. november 10.
A mini bölcsőde működéséhez állami támogatás vehető igénybe normatíva formájában, melynek
feltételeit és mértékét minden évben a költségvetési törvény tartalmazza. A finanszírozási rendszerbe
történő befogadást kérelmezni kell. A bölcsődei ellátás ingyenes, ha a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él,
amely tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel. Ingyenes továbbá akkor is, ha a család három
vagy több gyermeket nevel, és akkor is ha a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó ha vi jövedelem
nettó összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. Amennyiben
a fenti feltételek nem állnak fenn az étkeztetésre és a gondozásra is kérhető térítési díj a bölcsődében
a fenntartó döntése alapjn. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete, vagy amit a fenntartó az ellátáshoz biztosít, vagy saját kiegészítésként vagy
a térítési díjból. Az intézményi díjból kell számítani a személyi térítési díj összegét, amely a szülő által
fizetett összeg. A bölcsődei személyi térítési díj összege – az étkeztetéssel együtt – nem haladhatja
meg a család egy főre jutó jövedelmének 25%-át.
A bölcsőde személyi feltételei: 1 fő kisgyermeknevelő (felsőfokú) és 1 fő bölcsődei dajka.
Tárgyi feltételek: babakocsi tároló kialakítása is szükséges. Raktárhelyiséget is ki kell alakaítani a
gyerekfektetők, játékok számára. Biztonságosan elkerített, önálló udvarrész kialakítása a bölcsődében.
Javaslat a bölcsőde beindításának időpontja: a működési engedély kiadásának időpontja.
Szabó Ildikó ügyrendi és pénzügyi bizottság megbízott elnöke
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2017.(X.18.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett szülők
megnyilatkoztatásával a bölcsődei ellátás igénybevétele tárgyában.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a bölcsőde beindításának időpontja a működési engedély
megadásának napja.
A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: azonnal
- Szákszend Községért Közalapítvány alapítói vagyonáról való rendelkezés.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy átadja a működő alapítványt az iskolai szmk részére. Az
alapítvány átadásakor az alapítóknak az alapítványi vagyon felett is rendelkezni kell. Az alapítvány
tartós betétjében szereplő 900 000 Ft-, melynek felszabadításáról dönt az alapítvány, azzal, hogy az
Alapító Okiratban meghatározott célokra lehet fordítani.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2017.(X.18.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Alapító úgy dönt, hogy kinyilvánítja
Szákszend Község Közalapítvány (2856 Szákszend, Száki u. 91., nyilvántartási száma:
11-01-0000709) módosítására vonatkozó szándékát, így a Közalapítványban az alapítói jogok
gyakorlására vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével kezdeményezi az alapítói jogok és
kötelezettségek átruházását az Öveges József Általános Iskola Szülői Munkaközösség részére.
Az Alapító úgy dönt, hogy a Közalapítvány törzskönyvi betétjében szereplő alapítói vagyont
felszabadítja és hozzájárul az Alapító Okiratban meghatározott célok megfelelő felhasználására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító képviseletében a változási eljárás
során az alapítót teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat nevében és képviseletében
megtegye. A felhatalmazás visszavonásig érvényes azzal, hogy a polgármester megtett
jognyilatkozatairól a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
- Galla-Geodézia Bt árajánlatának elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Galla-Geodézia Bt (Tatabánya, Vadász utca 95.) árajánlatot nyújtott be a szákszendi belterületi 1205
helyrajzi számú ingatlan rendezéséhez a geodéziai feladatok elvégzésére., bruttó: 150 000 Ft
vállalkozói díjért.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2017.(X.18.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Galla- Geodézia Bt-t
(Tatabánya, Vadász utca 95.) a szákszendi belterületi 1205 helyrajzi számú ingatlan rendezéséhez a
geodéziai feladatok elvégzésével, bruttó 150 000 Ft vállalkozási díjért.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vállalkozási szerődés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Galla-Geodézia Bt (Tatabánya, Vadász utca 95.) árajánlatot nyújtott be a Szákszend belterületén lévő
közterületi területrész (Dózsa Gy u jobb oldali közterületi rész az óvodától a Ságvári Endre utcáig)
rendezéséhez szükséges geodéziai feladatok elvégzésére, bruttó: 95 000 Ft összegért.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy a fenti napirendi pontról kézfeltartással szavazzanak.
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 105/2017.(X.18.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Galla-Geodézia Bt-t
(Tatabánya, Vadász utca 95.) a szákszendi belterületi közterületi területrész (Dózsa György utca jobb
oldala – az óvodától a Burga utcáig.) geodéziai feladatok elvégzésére, bruttó 95 000 Ft összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Galla-Geodézia Bt árajánlatot nyújtott be a szákszendi belterületi 1205 hrsz-ú ingatlanon lebontott
gazdasági épület ingatlannyilvántartási bejegyeztetéséhez szükséges munkarészek elkészítésére,
bruttó: 46 400 Ft vállalkozási díjért.
Kéri amennyiben a testületi tagok a fentiekkel egyetértenek, úgy szavazzanak a napirendi pontról.
A döntéshozatalban 5 fő bizottsági tag vett részt.
A képviselő-testület - 5- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 106/2017.(X.18.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Galla-Geodézia Bt-t (Tatabánya,
Vadász u. 95.) a szákszendi belterületi 1205 hrsz-ú ingatlanon lebontott gazdasági épület
ingatlannyilvántartási bejegyeztetéséhez szükséges munkarészek elkészítésére, bruttó:46 400 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 19 óra 50 perckor
berekesztette.

