Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2856. Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 97-16/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 23-án
megtartott munkaterv szerinti üléséről
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szaó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Igazoltan távol van: Kiss László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívottak: Szőts Gyöngyi Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Kovács Dávid E2 Hungary Zrt képviselője
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van, így az
ülés határozatképes. Elmondta, hogy az ülés meghívójában 16 napirendi pont szerepel
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő bizottsági tag vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2016.(XI.23.)SZKÖkt.határozata
a napirendről
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./Javaslat az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
5./ Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./Javaslat a közterület használatáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

8./ Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló belterületi és külterületi ingatlanok bérleti
díjának módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
11./Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
12./Pályázati felhívás a területi védőnői pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
13/Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
14./Javaslat a lakáskorszerűsítési támogatások megállapítására.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
15./Javaslat a téli igazgatási szünetre.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
16./Egyebek
László Kálmán polgármester
Köszönti Kovács Dávid E2 Hungary Zrt képviselőjét, aki a gázszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatót
tart.
Meghívott Kovács Dávid E2 Hungary Zrt képviselője
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az E2 a MOL és a TELEKOM közös vállalata. A cég versenyképes,
mivel az OTP, COOP, valamint a Kecskeméti autógyár is mögötte áll. Komárom-Esztergom megyében
több önkormányzat is csatlakozott hozzájuk, pl: Lábatlan, Süttő, Mocsa, Nyergesújfalú. A kereskedő
váltás éves szinten 300 000 Ft megtakarítást jelentene. Lényege, hogy egyenes aránnyal nő a
fogyasztási árszint. A szerződés határozatlan időtartamú, hűségidő: 1-4 év. A felmondási határidő: 30
nap. Ez a cég kereskedelemben venne részt. Mennyiségi változás nem történik.
Bodányi Endre képviselő
Lehetőség van a megszüntetésre:
Meghívott Kovács Dávid E2 Hungary Zrt képviselője
Igen, a hűségidő leteltét követő 30 napot követően megszűnik a szerződés. Ez a lehetőség kisebb
önkormányzatokra, illetve kisebb fogyasztásra készült. A fogyasztási díj csökkenthető ezzel a
szolgáltatással. Sajnos a lakosságra nem lehet kiterjeszteni. Műszaki hiba esetén a ENKSZ-t kell
keresni.
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
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri szavazzanak az 1. 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 123/2016.(XI.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) elfogadja a 118/2016.(X.26.), 119/2016.(X.26.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót,
b.) tudomásul veszi a fontosabb eseményekről adott tájékoztatót.
2./ napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta
Az elmúlt egy hónapban felülvizsgálatra került a költségvetési rendelet, jelenleg átvezetésre kerülnek
az ezen időszakban keletkezett többletbevételek, valamint a tényleges feladatellátás alapján felmerülő
átcsoportosítási igények.
Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése
E körbe tartozik a működési célú támogatások, valamint a működési bevételek.
Intézményi bevételi előirányzatok növekedése
Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú támogatás (népszavazás)
Finanszírozási bevételek (intézményi finanszírozás, bérkompenzáció+járulékok)
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Finanszírozási bevételek, bérkompenzáció+járulékok
Önkormányzati kiadási előirányzatok növekedése
Személyi juttatás, közfoglalkoztatottak állam általi finanszírozása, bérkompenzáció, munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadások (szakmai anyag, könyvtári könyvek beszerzése, szakmai tevékenységét segítő
szolgáltatás, jogi tevékenység, egyéb szolgáltatások)
Beruházások (egyéb tárgyi eszközök beszerzése, iskolai lakásba fűtőtest, védőnői szolgálat
csecsemőmérleg beszerzése)
Finanszírozási kiadások (írányítószervi támogatás folyósítása).
A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalon 269 991 066 Ft-ra módosul.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását, az írásos előterjesztés
szerint.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a 2. napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(XI.23.) önkormányzati
rendelete Szákszend Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosítását, a mellékletekkel együtt.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ napirendi pont
Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására.

Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A helyi adókról szóló törvény értelmében az önkormányzatnak az adó mértékét a helyi sajátosságaihoz,
az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, az adóalanyok teherviselő képességeihez
igazodóan kell megállapítania.
Szákszend Község Önkormányzata a kommunális adóztatás terén mérsékelt adópolitikát folytatott.
2013. évtől 6 000 Ft/adótárgyankénti mérték volt az előírás. A bevezett adófajtáknál, az adó mértékénél
helyi sajátosságokat vettük figyelembe. Az önkormányzat adópolitikájának azt a célt kell szolgálnia,
hogy megfelelő arányú költségvetési bevételt biztosítson. 2017. évre 8 000 Ft/adótárgyankénti mérték a
javaslat. Jelenleg a magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg: 3 391 000 Ft. A fenti
adóemeléssel 4 288 000 Ft várható.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja a bizottság a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítását, az írásos
előterjesztés szerint.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(XI.23.) önkormányzati
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 16/2012.(XI.28.) rendelet módosítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ napirend
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A Mötv. a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás
biztosítását. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§.(1) bekezdés a.)-e.)
pontjaiban meghatározott valamennyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§.(1) bekezdése alapján
önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Az Eatv. 5.§.(2) bekezdése szerint az önkormányzat
rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét. A fenti törvény értelmében a
körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani
intézet véleményét is. A NEFI véleményét csatoltam az előterjesztéshez.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadását.
Szabó Ildikó szociális-kulturális és sportbizottság elnöke
A bizottság szintén javasolja a rendelet elfogadását, az írásos előterjesztés szerint.
László Kálmán polgármester
Kéri a testületi tagokat, amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy kézfeltartással szavazzanak a 4.
napirendi pont elfogadásáról.

A döntéshozatalban hat képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(XI.23.) önkormányzati
rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló rendeletet, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ napirend
Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Szükségessé vált a szociális rendelet módosítása, mivel kiegészül a természetbeni juttatások köre a
„Karácsonyi támogatással”, melyre jogosult jövedelemvizsgálat nélkül, minden Szákszenden
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 70. életévét a tárgyév december 31. napjáig betöltő
személy. Az idősek részére az önkormányzat természetbeni juttatásként 5 000 Ft értékben
ajándékcsomagot juttat.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja a bizottság a rendelet elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem hangzik el, úgy kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy
szavazzanak a szociális rendelet módosításáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6 - igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(XI.23.) önkormányzati
rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályiaról szóló rendelet 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítását,
az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6./ napirend
Javaslat a közterület használatáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
A stabilitási törvény értelmében tárgyév november 30. napjáig kell megállapítani a következő évre szóló
díjakat. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a közterületi hozzájárulás mértékét. A díjtételek
megállapításánál az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatait vettük figyelembe. A díjemelés mértéke
átlagosan 10-20%.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.

László Kálmán polgármester
Kéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban hat fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.23.)önkormányzati
rendelete a közterület használatáról szóló 1/2010.(I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közterület használatáról szóló
1/2010.(I.20.) önkormányzati rendelet módosítását, az írásos előterjesztés szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7./Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat 2016. I-III. negyedévben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési
kiadások fedezete mindenkor rendelkezésre állt. A 2016. költségvetési év I-III. negyedévben a
következők valósultak meg:
 Száki utcai csapadékvíz elvezető árkok felújítása
 óvoda tetőfelújítás végső elszámolása
 elektromos kerékpárakhoz akkumlátorok vásárlása
 kommunális szennyvíz közművéhez új szivattyú vásárlása
 fénymásoló vásárlás
 klímaberendezés beszerzés
Bevételek alakulása
A költségvetés egészsét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 75%-ra
teljesült, miközben az eredeti előirányzathoz képest 19 692 829 Ft előirányzat növekedés realizálódott
az I-III. negyedévben. Az önkormányzat közhatalmi bevételei időarányosan teljesültek.
Az önkormányzat intézményei
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 79%-ra teljesült, miközben az eredeti
alőirányzathoz képest 1 927 213 Ft előirányzat növekedés realizálódott az I-III. negyedévben, melyet a
Működési célú támogatás 606 404 Ft-os, a Kamat bevételek 2 000Ft-os, az előző évi maradvány
353 787 Ft-os és az Írányítószevi támogatás 965 022 Ft-os növekedés okozott.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Kiskuckó Óvoda a bevételi előirányzatát a módosított előirányzathoz képest 66%-ra teljesítette,
miközben az eredeti előirányzathoz képest 4 058 455 Ft előirányzat növekedés realaizálódott az I-III.
negyedévben, melyet az Ellátási díjak 100 720 Ft-os, az Egyéb működési bevételek 77 469 Ft-os, az
Előző évi maradvány igénybevételének 97 000 Ft-os, valamint az írányítószervi támogatás 3 783 266
Ft-os növekedése okozott.
Kiadások alakulása
Szákszend Község Önkormányzata
A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 71%-ra
teljesült, miközben az eredeti előirányzathoz képest 19 692 829 Ft előirányzat növekedés realizálódott
az I-III. negyedévben.
Az önkormányzat intézményei
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal kiadási előirányzata a módosított előirányzathoz képest 73%-ra teljesült, miközben az eredeti
előirányzathoz képest a kiadási előirányzat 1 927 213 Ft-tal nőtt. Ezt a növekedést a Személyi juttatás
994 987 Ft-os, járulékok 304 720 Ft-os, a dologi kiadások 159 506 Ft-os, valamint a beruházások
468 000 Ft-os növekedése okozta.

Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
Az Óvoda kiadási előirányzata a módosított előirányzathoz képest 64%-ra teljesült, miközben az eredeti
előirányzathoz képest 4 058 455 Ft előirányzat növekedés keletkezett az elmúlt időszak során, melyet a
személyi juttatás 2 614 425 Ft értékben, a járulékok 684 978 Ft értékben, a dologi kiadások pedig
759 052 Ft értékben befolyásolta.
Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként
Megnevezés
Kiadás (Ft)
Bevétel (Ft)
Szákszend Község Önk.
128 583 460
137 612 181
Szákszendi KÖH
31 821 784
34 351 732
Kiskuckó Napközi Ott. Óvoda
26 398 701
27 083 617
Mindösszesen
186 803 945
199 047 530
Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. 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 az önkormányzat I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
László Kálmán polgármester
A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót nem kell elfogadnia a testületnek.
8./ napirend
Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
2014. október 1. napjától nem kötelező a költségvetési koncepció készítése. Jogszabályi kötelezettség
hiányában a koncepció elkészítésének célja tájékoztatás nyújtása a 2017. évi költségvetési rendelet
megalkotásához szükséges alapelvek, valamint a a főbb célkitűzések meghatározása, körvonalazása.
A koncepció összeállításához az önkormányzatnak át kell tekinteni az általa fenntartott intézmények
következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait. A bevételi
források tervezésénél figyelembe kell venni a központi költségvetésből származó forrásokat, saját
bevételeket és az átvett pénzeszközöket. A helyi önkormányzatok finanszírozásában 2017. évben
kardinális változások nem lesznek. A helyi önkormányzatok 2017. évi költségvetési támogatásainak
területei a következők:
1.Általános működés, igazgatás
Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok
(igazgatási, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás) teszik ki. E helyi közügyek ellátását
2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy általános jellegű támogatás szolgálja.
Beszámítás és kiegészítés
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2017. évben is fennmarad a „kiegyenlítő” rendszer.
Az alacsony (10 000 forint/lakos) helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a támogatáscsökkentés továbbra sem érinti, hanem kiegészítő támogatás illeti meg.
2. Köznevelés
A települések fő feladata a köznevelés területén 2017.évben is az óvodai ellátás biztosítása.
E feladatokhoz az állam 2017-ben is négyelemű finanszírozást biztosít. A bértámogatás tekintetében a
központi költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok
illetményét, igazódva a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint a
nemzeti köznevelési törvény szerinti jogszabály módosításából adódó többlet bérterhekhez. Az óvoda
működtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás emelkedett 70 000Ft/ellátotti összegről
80 000Ft/fő/év fajlagos összegre.

3.Szociális ágazat
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2017.évben is
az alapellátások biztosítása.
Szociális alapszolgáltatások
Az önkormányzat szociális alapszolgáltatása körébe tartozik a család- és gyermekjóléti szolgáltatás.
A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család és
gyermekjóléti szolgálatot ellátó települési önkormányzatok részére, a személyi és a dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével. A támogatásra a székhely település jogosult.
Településünkön biztosított a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás az arra rászorulók részére.
2017-ben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés.
4. Kulturális feladatok
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében a központi költségvetés
2017-ben a kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és nyilvános
könyvtári ellátásra nyújt támogatást.
5. Önkormányzati fejlesztések
A költségvetés 2017. évben is biztosítja a felhalmazási célú támogatások között a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a közművelődési
infrastuktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez járul hozzá.
6. Egyéb kiegészítő támogatások
Az önkormányzat rendkívüli támogatása szolgál az egyedi finanszírozási nehézségek kezelésére.
Az előre nem látható helyzetek kezelésére és védekezésre a korábbi években megszokott módon vis
major támogatás vehető igénybe egyedi döntés alapján.
Helyben képződő bevételek
 intézményi működési bevételek
 helyi adók (iparűzési és magánszemélyek kommunális adója)
Az iparűzési adó mértéke 2 %, ennek mértéke 2017-ben nem változik.
A magánszemélyek kommunális adója 2017-ben 6 000 Ft/év-ről 8 000 Ft/évre változik.
Kiadások tervezése
Az önkormányzat fő feladata a kialakult intézményrendszer biztonságos, zavartalan működtetése.
2017. évi tervezett beruházások:
 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal épületén 12 db napelem elhelyezése
 Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda A és B épületének külső szigetelése, valamint a
B épületének nyílászáró cseréje
 Faluház épületének 48 db napelemmel való ellátása, az épület részleges nyílászáró cseréje.
 Húsbolt átalakítása körzeti megbízotti, polgárőr iroda céljára
 Térfigyelő rendszer kialakítása
Egyéb célkítűzések
 A község költségvetésének összeállítása során 2017-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 el nem bírált TOP-4.2.1. szociális alapszolgáltatások
infrastuktúrális fejlesztése pályázattal rendelkezik a Szociális és Gyermekjóléti Központ
megvalósítására.
Fő feladat a költségvetés tervezése során, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyát megteremtsük.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési koncepció elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
A szavazásban hat képviselő vesz részt.

A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2016.(XI.23.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2017. évi
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint:
1. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása.
A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly biztosítása.
2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását
biztosítani kell.
3. Az önkormányzat 2017. évben is fontos feladataának tartja a társadalmi (elsősorban helyi)
szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását a költségvetési lehetőség biztosítása
erejéig.
4. 2017. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.
5. Az állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd
figyelembe.
6. A költségvetésben nem várt kiadások és pályázati önrész finanszírozhatósága érdekében
általános tartalékot kell képezi.
Felelős: László Kálmán polgármester
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Határidő: folyamatos
9./ napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló belterületi és külterületi ingatlanok bérleti
díjának módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Haszonbérbeadás útján hasznosíthatja az önkormányzat a bel- és külterületi földterületeit.
Az önkormányzat által bérbe adott földterületekre vonatkozó bérleti díj 2011. év óta változatlan.
A 2017. évre javasolt a haszonbérleti díjak emelése:
 külterületi szántó:
70 000 Ft/év/ha
 belterületen található összefüggő szántóként művelt földterület
7 Ft/m2
 belterületen található házhely
10/Ft/m2
 gyep, legelő
30 000Ft/ha/év
Kempf Istvánügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja a bizottság a képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek
földbérleti díjának elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri szavazzanak a képviselők a 9. napirendi pontról.
A döntéshozatalban hat képviselő fő vett részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2016.(XI.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat tulajdonában
lévő földterületekföldbérleti díját 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint:
Művelési ág
külterületi szántó

Javasolt bérleti díj
70 000 Ft/ha/év

belterületen található összefüggő, szántóként
7 Ft/m2
művelt földterület
belterületen található házhely
10 Ft/m2
legelő, gyep
30 000 Ft/ha/év
A négyzetméterre megállapított bérleti díjakat évente az érvényes inflációval növelten kell
megállapítani. A külterületi szántókra vonatkozó bérleti díjakat a szerződések lejártával felül kell
vizsgálni.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2017. január 1.
10./ napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díját 2014. évben emelte fel az önkormányzat.
A 2017. évre vonatkozó bérleti díjak a következők:
 kisterem
3 000 Ft/alkalom
 előtér
5 000 Ft/alkalom
 nagyterem
30 000 Ft/alkalom
A rendezvények alkalmával a tányér és evőeszköz bérleti díja: 250 Ft/garnitúra. A helyiségek bérlői
kötelesek az általuk használt eszközök és berendezési tárgyakban okozott kárért kártérítést fizetni.
A törési kár értéke az értékcsökkenés alapul vételével: a tányér 5 00Ft, evőeszköz 250 Ft. A
berendezési tárgyban, használati eszközben okozott kár, a leltárban szereplő összeg:
Sátor bérleti díja:
 vidékre való kiadással
6x15 m
30 000 Ft
6x6 m
20 000 Ft
 helyi családi rendezvényre
6x15m
15 000 Ft
6x 6m
10 000 Ft
Söraszta+pad
1 500 Ft/garnítúra
Jótékonysági rendezvény esetén a helyiségek bérleti díja 30 000 Ft/alkalom, amely magában foglalja
az eszközök bérleti díját és a rezsiköltséget is.
Bodányi Endre bizottsági tag
Javasolja, hogy a jótékonysági rendezvények estén a rendezőknek ne kelljen bérleti díjat fizetni.
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A 118/2014.(XI.19.) SZKÖkt. határozat értelmében:
„ Az egyházak, valamint az oktatási-nevelési intézmények, civilszervezetek által szervezetett
rendezvények esetén a bérelt helyiségek rezsiköltség fejébe vehetők igénybe.”
A jótékonysági bál esetében a rezsiköltséget kellett volna fizetni, de ez egy esetben sem valósult meg,
s ez a költség kb azonos lenne a bérleti díjjal.
Kempf István bizottság elnöke
Javasolja, hogy a kisterem bérleti díja is 5 000 Ft/alkalom legyen.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a módosító javaslatról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2016.(XI.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek esetében a kisterem bérleti díja: 3 000 Ft/alkalom helyett 5 000 Ft/
alkalom legyen.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
László Kálmán polgármester
Javasolja a képviselőknek, hogy kézfeltartással szavazzanak az önkormányzat tulajdonában lévő
helyiségek bérleti díjáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-tetület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2016.(XI.23.) SZKÖKthatározata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi bérleti díjak emelését fogadja el:
Faluházban lévő helyiségek:
 kisterem
5 000 Ft/alkalom
 előtér
5 000 Ft/alkalom
 nagyterem
30 000 Ft/alkalom
A rendezvények alkalmával a tányér és az evőeszköz bérleti díja: 250 Ft/garnitúra. A helyiségek bérlői
tudomásul veszik, hogy az általuk használt eszközök és berendezési tárgyakban okozott kárért fizetési
kötelezettséget vállalnak. (tányér, pohártörés, evőeszköz elvesztés, asztal, szék rongálása, törés).
A törési kár értéke az értékcsökkenés alapulvételével:
tányér: 500 Ft, evőeszköz: 250 Ft. A berendezési tárgyban okozott kár, használati eszköz a leltárban
szereplő összeg.
Sátor bérleti díja:
 vidékre kiadással
6x15 m
30 000 Ft
6x6 m
20 000 Ft
 helyi családi rendezvényre
6x15 m
15 000 Ft
6 x 6m
10 000 Ft
A sörasztal+pad 1500 Ft/garnitúra. (jótékonysági rendezvény esetén térítésmentes)
Jótékonysági rendezvény esetén a helyiségek bérleti díja 30 000 Ft/alkalom, mely magában foglalja az
eszközök bérleti díját.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: 2017. január 1.
11./ napirend
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzata 2016-ban is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Ennek megfelelően a pályázati kiírására került sor. A pályázat benyújtásának módosított
határideje: 2016. november 15. A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. XII.15.
A települési önkormányzat 2016. december 16-ig a támogatott és nem támogatott, valamint a bírálatból
kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljutattatja az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére. Két pályázat érkezett törvényes határidőn belül. Javaslat mindkét pályázó
esetén 5 000 Ft - 5 000 Ft.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke

A bizottság javasolja a két pályázat elfogadását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 11. napirendi pontról.
Döntéshozatalban hat fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2016.(XI.23.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz benyújtott alábbi két pályázatot:
Müller Fanni
Szákszend, Száki u. 42.
5 000 Ft
Kempf Martina
Szákszend, Fő u. 8.
5 000 Ft
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő:2016. december 16.
12./ napirend
Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A 2017. évi belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület december 31-ig hagyja jóvá. A belső ellenőrzést
külső szakemberrel látja el az önkormányzat. A 2017. évi ellenőrzési tervbe az alábbiak kerültek be:
 szabályozottság aktualizásálára, az operatív gazdálékodás szabályainak betartása
 költséegvetési beszámoló, zárszámadási kötelezettség teljesítésének szabályszerűsége
 vagyongazdálkodás szabályszerűsége, vagyonvédelem, vagyon ésszerű hasznosítása,
vagyonértékelés
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
Javasolja a bizottság a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, vélemény nem merül fel, úgy kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2017. évi
belső ellenőrzési tervét.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2016.(XI.23.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2017. évi
belső ellenőrzési tervét, a mellékletekkel együtt.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
13./ napirend
Pályázati felhívás a területi védőnői pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző

Szákszend Község Önkormányzatával megbízási jogviszonyban áll Bodóné Wessel Tünde védőnő, aki
tartós helyettesítéssel látja el 2010. október 1. napjától a védőnői feladatokat.
A hatályos jogszabályok szerint védőnő kinevezésére nyilvános pályázat útján kerülhet sor.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/A.§.(1)
bekezdése alapján a „közalkalmazotti jogviszony pályázat útján létesíthető.” A pályázatot a kinevezési
jogkör gyakorlója írja ki. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán kell közzétenni.
Kempf István bizottság
A bizottság javasolja a védőnői pályázat benyújtását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a védőnői pályázat benyújtásáról.
Döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A Képviselő- testület - 6- igen, ellenszavazat és tartozkozkódás nélül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2016.(XI.23.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a területi védőnői munkakör
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
14. napirend
Javaslat a lakáskorszerűsítési támogatások megállapítására.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
1.Kósa Istvánné Szákszend, Győri u. 22. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez. A nevezett a támogatást a vegyes tűzelési gazán csréjére kérte. A kérelmező
élettársával él együtt. A család összejövedelme: 178 647 Ft, az egy főre jutó jövedelem: 89 324 Ft. Az
első lakáshoz jutók és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet
3.§. b.) pontjában foglaltaknak megfelel a nevezett, így jogosult a támogatás megállapítására.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak kézfeltartással a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2016.(XI.23.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kósa Istvánné Szákszend, Száki u. 22. szám
alatti lakos részére lakáskorszerűsítési támogatást állapír meg, 200 000 Ft összegben, mivel a nevezett
az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló 4/2016.III.30.)
önkormányzati rendelet 3.§. b.) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

2. Szabó Ferenc Szákszend, Száki u.98. szám alatti lakos csőtörés miatt fürdőszoba felújításra
lakáskorszerűsítési támogatást iránt nyújtott be kérelmet a képviselő-testülethez. A család
összejövedelme: 537 143 Ft, az egy főre jutó jövedelem: 107 429 Ft.
Az első lakáshoz jutók tmogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.)
önkormányzati rendelet 3.§. b.) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2016.(XI.23.)SZKötk.határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ferenc Szákszend, Száki u. 98. szám
alatti lakos részére lakáskorszerűsítési támogatást állapít meg, 200 000 Ft összegben, mivel a
nevezett az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásról szóló 4/2016.(III.30.)
önkormányzati rendelet 3.§. b.) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3. Horváth-Gál Gáborné Szákszend, Szőlőhegy u.5/2. szám alatti lakos lakáskorszerűsítési
(villanyszerelés, fűtéskorszerűsítés) támogatás iránt nyújtott be kérelmet. A család összejövedelme:
166 744 Ft, az egy főre jutó jövedelem: 55 581 Ft. A nevezett megfelel az önkormányzati rendeletben
foglalt feltételeknek.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke
A bizottság javasolja a lakáskorszerűsítési támogatás megállapítását.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2016.(XI.23.)Szkökt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth-Gál Gáborné Szákszend,
Szőlőhegy u. 5/2. szám alatti lakos részére lakáskorszerűsítési támogatást állapít meg, 200 000 Ft
összegben, mivel a nevezett megfelel az első lakáshoz jutók támogatásáról és az egyéb lakáscélú
támogatásokról szóló 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§. b.) pontjában foglalt feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: Kempf István bizottság elnöke
Határidő: 2016. november 23.
14./ napirend
Javaslat a téli igazgatási szünetre
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyz
(írásos anyag csatolva)

Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az évek során kialakult gyakorlat, hogy a dolgozók nagy része a karácsony és új év közötti időszakra
tartalékolja a szabadsága egy részét, amely által a hivatali költségek is csökkennek.
Kempf István bizottsági elnök
Javasolja a téli igazgatási szünet elrendelését.
László Kálmán polgármester
Szintén javasolja az igazgatási szünetet, mivel a kollegák sokat dolgoztak, s kell a rekráció a jövő évi
feladatok maradéktalan ellátására.
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, úgy kéri a testületi tagokat, hogy szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2016.(XI.23.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 22. napjától – 2016. december
30. napjáig a téli igazgatási szünetet rendel el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
15./ Egyebek
a.) Szákszend térfigyelő kamera-rendszer telepítésére vonatkozó árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
b.) Közétkezetetésre árajánlatok kérése.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
a.) Szákszend térfigyelő kamera-rendszer telepítésére vonatkozó árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
M-V-S Mór-Véd Security Kft árajánlatot nyújtott be 2 db térfigyelő kamera telepítésére, melynek
részletezését az árajánlat melléklete tartalmazza. A 2 db kamera telepítésének bekerülési értéke:
1 000 000 Ft+ 34 950 Ft, azaz bruttó: 1034 950 Ft. A Kft a meghatározott munkálatokat az írásbeli
megrendeléstől számított 20 napon belül megkezdi. Az árajánlat nem tartalmazza az oszlopokon a
230V csatlakozási pontok kiépítését, valamint az oszlopok használatával kapcsolatos ügyintézést és
annak költségeit.
Kempf István ügyrendi és pénzügyi bizottsági elnök
Javasolja a bizottság a térfigyelő kamera telepítését.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2016.(XI.23.)SZKökt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza M-V-S-Véd Security Kft-t

(8060 Mór, Millennium tér 1/B. fsz.2.) Szákszend település térfigyelő kamera-rendszerének telepítési
munkáinak elvégzésével, bruttó: 1 034 950 Ft, azaz Egymillió-harmincnégyezer-kilencszázötven forint
vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és
aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
b.) Közétkeztetésre árajánlatok kérése.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének III.5.
pontja adja:
„ A települési önkormányzatokat kötött támogatás illeti meg az általuk a bölcsödében, mini
bölcsödében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára
biztosított, továbbá az óvodai, iskolai kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (továbbiakban:
gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat
saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által
fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az
étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat
igényelhet támogatást.
A támogatás igénylésének további feltétele:
 az étkeztetés térítési díje megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény
vagy az önkormányzat bevétele legyen,
 a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét.
A központi költségvetés a Kjt. a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó
kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert
átlagalapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az
önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolód szociális hozzájárulás adóhoz.
A számított dolgozóilétszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is,
melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti
szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.
Jelenleg a gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
által fenntartott konyha biztosítja. A fentiek szerint 2017. január 1-től az önkormányzatnak gazdasági
társaságtól kell vásárolnia a szolgáltatást. A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés biztosítása
tárgyában közétkeztetési pályázati felhívást kell kiküldeni 3 cég felé.
Kempf István bizottság elnöke
Javasolja a bizottsági tagoknak, hogy kézfeltartással szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2016.(XI.23.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés és a szociális
étkeztetés biztosítása érdekében pályázatot ír ki, és árajánlatot kér a közétkeztetés tárgyában.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
c./ Szákszend község címer-tervezetének véleményezése
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

László Kálmán polgármester
A megyében csak településünknek nincs címere. Elkészült a község címer tervezete, amely vörös
mezőben középütt lebegő helyzetű Luther-rózsa (zöld levelű és ötszirmú fehér rózsa, középen
kereszttel ékített vörös szívvel megrakva), balról arany apostoli kettőskereszt, jobbról nyolcágú arany
csillag kíséri. Benne címerpajzs jobb oldalába nyúló, cölöphelyének közepén a pajzslap közepétől a
píjzsfő negyedéig érő, élével jobbra néző ezüsszínű ekevas a központi diszítés. A pajzs bal oldalán,
aza ekevas csúcsából kinövő, aranyszínű gabonaszál látható.
Hartmann Imre alpolgármester
Üdvözli, hogy sikerült elérni, hogy elkészüljön a címer.
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 4.§.(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a
címerének megalkotása, vagy módosítása előtt köteles kikérni a Bizottság véleményét. A kormány a
Nemzeti Címer Bizottságról szóló 138/2016.(VI.13.) kormányrendeletével a helyi önkormányzati és
nemzetiség önkormányzati címerek szakszerű és címertani hagyományoknak
megfelelőmegalkotásának alősegítése érdekében Nemzeti Címer Bizottságot hozott létre. A Bizottság
feledata a helyi önkormányzatok tervezett címereiről címertani szakmai szempontok alapján vélemény
kilakítása, szakmai javaslatok megfogalmazása a címer címertani hagyományoknak megfelelő
kialakítása.
A képviselő-testület egyetértett a címer tervezettel.
d.) Pályázat külterületi utak benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) azonosító számú az önkormányzatok részére a külterületi utak
kezelése állopotjavítása, karbantartáshoz munkagépek beszerzése. Támogatás maximum 10 millió
Ft. Ökormányzati tulajdonú utak karbantartásához biztosítható:
 vontatott és függesztett munkagépek,
 erőgépek
 erőgépek és vonatott, függesztett munkagépek,
 ágaprító gépek beszerzése.

Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és berekesztette az
ülést, 18 óra 55 perckor.

