Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-13/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre lpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Igazoltan távol: Bodányi Endre képvise
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megnyitja az ülést.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő jelezte távolmaradását, egyéb
elfoglaltsága miatt.
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 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 86/2017.(IX.27.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i rendkívüli ülésén
az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./Javaslat ELI 230 EKG készülék vásárlására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Javaslat a Fazekas és Fazekas Mérnöki Kft tervezői megbízására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Javaslat Csóka Gyula kivitelező megbízására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Pályázat benyújtása a mini bölcsödei férőhelyek kialakításának támogatásra.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirend
Javaslat ELI 230 EKG készülék vásárlására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
dr Tóth Csaba vállalkozó háziorvos korábban jelezte, hogy az EKG készülék nagyon elavult, s kérte
ebben az önkormányzat segítségét.

Két árajánlatot kért, s szakmailag kiválasztotta, hogy számára az ELI 230 EKG készülék lenne a
legmegfelelőbb, melynek ára: 412 110 Ft+ 111 269.70 Ft ÁFA, azaz bruttó: 523 380 Ft. A készüléket a
Scart Kft (2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.) szállítja.
Kéri a képviselőket, hogy járuljanak hozzá a készülék beszerzéséhez.
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 87/2017.(IX.27.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ELI 230 EKG készülék
+AM12+Veritas megvásárlását, bruttó: 523 380 Ft összegért a Scart Kft (2730 Albertisa, Koltai Anna
utca 39.) általi szállítással.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirend
Javaslat a Fazekas és Fazekas Mérnöki Kft tervezői megbízására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
A mini bölcsödei férő helyek kialakításának támogatására kiírt pályázat benyújtásának feltétele a
tervezői nyilatkozat. Ezért szükséges a szákszendi 1336/1 hrsz-ú (valóságban: Szákszend, Móra u.20.)
szám alatti ingatlanon kialakítandó mini bölcsöde terveinek elkészítése. Fazekas és Fazekas Mérnöki
Kft (Tatabánya, Molnár János u. 4/A. fsz.1.) elvégezte korábban a fenti ingatlan tervezését, amikor
turisztikai szálláshelyre nyújtotta be az önkormányzat a pályázatát, mely sajnos nem nyert.
A fentiek miatt csak a tervezésnél kisebb korrekciókra volt szükség a funkcióváltásnak megfelelően.
A tervezői díj: 160 000 Ft+ 43 200 Ft ÁFA, azaz, bruttó: 203 200 Ft.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2. napirendi pontról.
…………………/2017.(IX.27.) SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Fazekas és Fazekas Mérnöki
Kft-t (2800 Tatabánya, Molnár János utca 4/A. fsz.1) a szákszendi 1336/1 hrsz-ú (valóságban
Szákszend, Móra u.20.) ingatlanon kialakítandó bölcsőde terveinek elkészítésével, bruttó: 203 200 Ft
összegért.
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 88/2017.(IX.27.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Fazekas és Fazekas Márnök
Kft-t (2800 Tatabánya, Molnár János utca 4/A.fsz.1.) a szákszendi 1336/1. hrsz-ú (valóságban
Szákszend, Móra u.20.) ingatlanon kialakítandó bölcsőde terveinek elkészítésével, bruttó: 203 200 Ft
összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Javaslat Csóka Gyula kivitelező megbízására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

László Kálmán polgármester
Szintén a mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához
szükség van a kiviteli tervek elkészítésére is. A kiviteli tervek elkészítésével javasolja megbízni Csóka
és Társa Bt-t (Komárom, Liszt F. u. 23.), bruttó: 209 550 Ft vállalkozási díjért.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
…………………/2017.(IX.27.)SZKÖkt.határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Csóka és Társa Bt-t
(2900 Komárom, Liszt Ferenc utca 23.) a szákszendi 1336/1 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó mini
bölcsőde kiviteli terveinek elkészítésével, 165 000 Ft+ÁFA , azaz bruttó: 209 550 Ft vállalkozási díjért.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2017.(IX.27.) SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Csóka és Társa Bt-t (2900
Komárom, Liszt Ferend utca 23.) a szákszendi 1336/1 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó mini bölcsőde
kiviteli terveinek elkészítésével, 165 000 Ft+ÁFA, azaz bruttó: 209 550 Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
4./napirend
Pályázat benyújtása a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben pályázatot hirdetett a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására.
A pályázat célja: központi költségvetési forrás biztosítása a pályázó önkormányzat szerinti településen
önkormányzati tulajdonú és fenntartású mini bölcsőde kialakítására. Az új mini bölcsőde kialakítása
történhet:
 önkormányzati tulajdonú épület átalakításával,
 új épület vásárlásával és átalakításával, amely biztosítja az NM rendeletben a mini bölcsődékre
előírt kötelező (minimum) tárgyi feltételek teljesítését,
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult.
A beruházási összköltség 70%-ig eszközbeszerzésre is igényelhető a támogatás. A támogatás formája
vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A maximális támogatási igény pályázóként 10.0 millió
forint azzal, hogy a minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a beruházási összköltség 5%-a.
A pályázat benyújtása ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül történik. A pályázati
adatlapot a dokumentációkkal együtt papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes
igazgatóságára történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő
leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.
Hiánypótlásra is van lehetőség. A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt. Döntés határideje: 2017.
november 20. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31.
László Kálmán polgármester
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri, 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 90/2017.(IX.27.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerint: „Mini bölcsődei férőhelyek
kialakításának támogatására” a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani.
A képviselő-testület szákszendi belterületi 1336/1 hrsz-ú (valóságban Szákszend, Móra u.20.)
ingatlanon található „volt orvosi lakás” épületrész felújítása bruttó: 10 700 626 Ft összköltségű
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó: 10 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
igényel és a pályázathoz bruttó: 700 626 Ft önerőt az önkormányzat költségvetéséről szóló
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet biztosítja.
A képviselő-testület vállalja a mini bölcsőde kialakítását, egyúttal a szolgáltatói nyilvántartásba való
bejegyzés legkésőbb az elszámolás lezárásáig történő megszerzését.
A képviselő-testület vállalja a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő bölcsődei
ellátás biztosítását.
A képviselő-testület vállalja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)
NM rendeletben a mini bölcsődékre előírt kötelező (minimum) tárgyi feltételek teljesítését.
A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a befejezéstől, de legkésőbb
2018. december 31-től számított 10 évig eredeti rendeltetésnek megfelelően saját formában működteti.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 9 óra 10 perckor
berekesztette.

