Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 97-18/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én
7 óra 30 perckor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre lpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő
Igazoltan távol: Kempf István képviselő
Szabó Ildikó képviselő
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, 2 fő jelezte távolmaradását, egyéb elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 10 napirendi pont szerepel.
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 137/2016.(XII.15.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 15--i ülésén az alábbi napirendi
pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati Asp rendszer
országos kiterjesztése” című projekt keretéen hardverek és szolgáltatások beszerzése tárgyában benyújtott
árajánlatok elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Közétkeztetésre benyújtott árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 19/2015.(XI.25.)
önkormányzati rendelet módosítása.
5./ Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
6./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
7./ Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
8./ Faluház nyílászárói cseréjére benyújtott árajánlatok elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
9./ Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda B épülete nyílászárói cseréjére benyújtott árajánlat
elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
10./Javaslat a „Büszkeségpont” keretében 1956-os forradom hőseinek emlékmű állítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester

1./ napirend
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztése” című projekt keretében hardverek és szolgáltatások
beszerzése tárgyában benyújtott árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Szákszend Község Önkormányzata 2016. szeptember 15-én támogatási kérelmet nyújtott be, az önkormányzati
ASP központhoz való csatlakozásra. Miniszterelnökség a benyújtott kérelmet elbírálta és támogatásra
alkalmasnak találta. Az önkormányzatunk 5 979 640 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a támogatási
kérelemben meghatározott projekt végrehajtására. A projekt megvalósításának kezdete: 2016. december 1.,
fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. 11.30. A záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2018.01.29.
A támogatás intenzítása: 100%. A projekt megvalósítása érdekében három árajánlatot kértem 3 cégtől, melyek a
kövekezők:
Ajánlattevő (székhelye)
RITEK Zrt.(6724 Szeged, Huszár
u.1.)
e.wave.hu Kft.(6724 Szeged
,Kossuth u. 72/B.)
INNOBOVA Kft (9026 Győr, Irinyi J.
u.29.)

Nettó ár (Ft)
4 197 165

Bruttó ár (Ft)
5 330 400

4 251 000

5 398 770

4 246 000

5 392 420

A három árajánlat közül legkedvezőbb a RITEK Kft (6724 Szeged, Huszár u.1.), bruttó: 5 330 400 Ft. Javaslat a
RITEK Kft-vel kössön az önkormányzat vállalkozási szerződést, az árajánlatban foglalt feltételekkel. A vállalkozó
kötelezettsége az adattisztítás, adatmigráció elvégzése, az önkormányzattal jelenleg szerződésben álló
szolgáltatóktól az adatok beszerzése.
(ideértve az iktatórendszert is).
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 138/2016.(XII.15.)SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja RITEK Kft (6724 Szeged, Huszár u.1.)
benyújtott árajánlatát a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási komstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” című projekt keretében hardverek és szolgáltatások
beszerzése tárgyában. Az ajánlatkérő dokumentumban szereplő adattisztítás, adatmigráció, rendszer
testreszabás és paraméterezés feladat kiegészül:
 az iktatórendszer adatmigrációjára is.
A projekt megvalósításának bekerülési összege, bruttó: 5 979 640 Ft, azaz Ötmillió-kilencszázhetvenkilenchatszáznegyven forint. A projekt megvalósításának kezdete: 2017. január 1.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirend
Közétkeztetésre benyújtott árajánlat elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk köznevelési intézményekben
elhelyezett gyermekek számára biztosított, 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. Önkormányzatunk részére Nagyigmánd Nagyközség fenntartásában lévő könyha biztosította a

gyermekétkeztetést, valamint a szociális étkeztetést is. A fentiek miatt 4 szolgáltatótól kértem árajánlatot a
köétkezetetésre vonatkozóan. Sajnos csak egy ajánlattevő tett ajánlatot –törvényes határidőn belül - a Kölyök Kft
(Tatabánya), melynek anyagát mellékelem.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111.§.d.) bekezdése értelmében:
E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő
d.) a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a tizennyolcmillió forintot nem éri. el.
Az ajánlattevő hasonló feltételeket biztosít, mint a korábbiak.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2. napirendi pontról.
…………………/2016.(XII.15.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadjaa a Kölyök Kft (Tatabánya) közétkezetési
feladatok ellátására benyújtott árajánlatát, a melléklet szerint. A szolgáltatás kezdő időpontja: 2017. január 2.,
határozott egy éves időtartamra szól.
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 139/2016.(XII.15.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kölyök Kft (Tatabánya, Gál lakótelep
223.)) közétkeztetési feladatok ellátására benyújtott árajánlatát, a melléklet szerint. A szolgáltatás kezdő idpontja:
2017. január 2. napjától határozott egy éves – 2017. december 31. időpontra terjed ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés
megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirend
Köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 8. pontja alapján
helyi ellátandó feladat a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29.§.(1)-(3) írja elő az
önkormányzatoknak azt a feladatot, hogy a településükön biztosított gyermekjóléti ellátások formáiról,
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson. A Gyvt. 147.§-aszabályozza a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseket. A fenti rendelkezés szerint a fenntartó állapítja meg az intézményi
térítési díjat, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete. A Gyvt. 151.§. alapján a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az óvodában, az iskolai
étkeztetés keretében is. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai az intézménytípustól függően az alábbiak:
A térítési díj napi háromszori étkezés esetén:
 az óvodánál
313 Ft/nap/fő
 az iskolánál
345 Ft/nap/fő
 iskolánál csak ebéd:
219 Ft/nap/fő
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 19/2016.(XII.15.)önkormányzati rendelete a
köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2015.(VIII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2015.(VIII.12.) önkormányzati rendelet
módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./napirend
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 19/2015.(XI.25.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A szociális igazgatásól és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115.§.(1)
bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjait (a továbbiakban:
intézményi térítési díj) megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az intézményi térítési díj összege
nem haladhatja meg a szolgáltatási a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Szt. és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet (a továbbiakban
Korm. rendelet), valamint a 2016. évi XC törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szólótörvény
tartalmazza. A Szt. értelmében a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét konkrét összegben kell
megállapítani , és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatni kell.
Szociális étkeztetés esetében fizetendő térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségén felül az étkezéssel
kapcsolatosan felmerült költségeket és az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az intézményi térítési díjat egy
ellátási napra kell megállapítni. A személyi térítési díj az ellátott jövedelmének a Szt-ben meghatározott része.
Az Szt. 92.§.(1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a települési önkormányzat rendeletet alkot.
László Kálmán polgármester
Szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel 2017. január 1-től szolgáltató váltás történik, mivel önkormányzati
konyha önkormányzatnak nem szolgáltathat. Amennyiben a képviselők egyetértenek a rendeletben foglalt térítési
díjakkal, úgy kéri kézfeltartással szavazzanak.
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 20/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjak megállapításáról szóló 19/2015.(XI.25.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
( A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ napirend
Javaslat a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
László Kálmán polgármester
Szükségessé vált a szociális rendelet módosítása, a településünkön élő, a tárgyév december 31. napján betöltő
személyeket szociális és anyagi körülményeiktől függetlenül jogosultak támogatásra.
Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztett rendelet módosításáról.
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 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet a
szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6./ napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.törvény 2. melléklet III.5. 2017. január 1.
napjától új rendelkezéstvezet be az intézményi gyermekétkeztetés támogatására vonatkozóan. A támogatás
igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági
társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. A 2017. évi támogatás igényléséhez kiadott útmutató
értelmében a támogatás kizárólag a „gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkción
elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A fentiek alapján a gyermekétkeztetési feladatot 2017. január 1. napjától
a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvodába kell szervezni. Az átszervezés érdekében az óvoda alapító
okiratában szükséges rögzíteni a megfelelő kormányzati funkciót. Az iskolai konyhát érintő minden dologi kiadás
tervezése az Óvoda költségvetésébe kerül majd 2017. évtől.
Az óvoda alapító okiratába kell rögzíteni a szüneidei gyermekétkezetés, mint kötelező önkormányzati feladatot is.
Amennyiben a köznevelési intézmény „csak óvoda”, akkor az alaptevékenysége mellett gyermekétkeztetési
feladatot is elláthat. Ebben az esetben nem minősül átszervezésnek. Amennyiben a köznevelési intézmény „csak”
óvoda a gyermekétkeztetésen túl további pl: szociális étkeztetési feladatokat is felveheti az intézmény.
Amennyiben kérdés, vélemény nem merült fel, 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 140/2016.(XII.15.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztés mellékletét képező módosító okiratban foglalt tartalommal,
egyúttal jóváhagyja az egységes szerkezetű alapító okiratot.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
7./ napirend
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján munkatervet készít, mely alapján végzi az éves
tevékenységét. Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztett munkatervet kézfeltartással fogadják el.
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 141/2016.(XII.15.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szákszend Község Önkormányzat
képviselő-testületének 2017. évi munkatervét, az írásos előterjesztés szerint.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

8./ napirend
Faluház nyílászárói cseréjére benyújtott árajánlatok elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat megnyerte az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok számára kiírt
pályázatot. Az elnyert összeg: 20 millió forint. A beruházás részét képezi a Faluház nyílászáriónak cseréje, melyre
Ablakgyár Tatabánya Kft (2800 Tatabánya, Dankó Pista u 16. ) nyújtotta be az árajánlatot. A beruházás összege:
bruttó: 2 249 007 Ft, mely magában foglalja az árajálatban szereplő nyílászárókat, esetleges tartozékait és azok
beépítését. A kivitelező 1év garanciát vállal az általa legyártott és beépített nyílászárókért.
Kéri a képviselőket, amennyiben a fentiekkel egyetértenek, úgy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
…………/2016.(XII.15.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ablakgyár Tatabánya Kft (2800
Tatabánya, Dankó Pista u.16.) árajánlatát, s egyben megbízza a Kft-t a Faluház (szákszend, Száki utca 93.)
nyílászárónak legyártásával, és azok beépítésével, bruttó: 2 249 007 Ft összegben, 1 év garancia vállalásával.
A munka várható kezdete: 2017. február 1., befejezése: 2017. április 30.
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 142/2016.(XII.15.)SzKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ablakgyár Tatabánya Kft. (2800
Tatabánya, Dankó Psita u.16.) árajánlatát, s egyben megbízza a Kft-t a Faluház (Szákszend, Száki utca 93.)
nyílászáróinak legyártásával, és azok beépítésével, bruttó: 2 249 007 Ft összegben, 1 év garancia vállalásával.
A maunka várható kezdete: 2017. február 1., befejezése: 2017. április 30.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
9./napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda B épülete nyílászárói cserére benyújtott árajánlat
elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A fenti beruházás szintén a pályázat részét képezi. Kéri a képviselőket, hogy vitassák meg az árajánlatot, s
amennyiben egyetértenek vele, úgy szavazzák meg kézfeltartással.
………………………/2016.(XII.15.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ablakgyár Tatabánya Kft (2800
Tatabánya, Dankó Pista u.16.) árajánlatát, s egyben megbízza a Kft-t a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos
Óvoda B épülete kivitelezési munkái elvégzésével, bruttó: 1 577 308 Ft összegben. A kivitelező vállalja az
árajánlatban szereplő nyílászárók és esetleges tartozékainak legyártását és azok beépítését, 1 év garanciával.
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 143/2016.(XII.15.)SZKökt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ablakgyár Tatabánya Kft (2800
Tatabánya, Dankó pista u.16) árajánlatát, s egyben megbízza a Kft-t a Szákszendi Kiskuckó Napközi otthonos
Óvoda B épülete kivitelezési munkái elvégzésével, bruttó 1 577 308 ft összegben. A kivitelező vállalja az
árajánlatban szereplő nyílászárók és esetleges tartozékainak legyártását és azok beépítését, 1 év garanciával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

10./ napirend
Javaslat a „Büszkeségpont” keretében 1956-os forradalom hőseinek emlékmű állítására.
Előterjesztés: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hösőknek és az áldozatoknak emléket
állító „Büszkeségpont” létrehozása. A pályázat benyújtására jogosultak az önkormányzatok is. A pályázat
megvalósítási időszaka: 2016. március 1.- 2017. április 30. A pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.
A pályázat 100%-os támogatottságú. Megvalósítás helyszíne: „az emlékpark” Kéri szavazzanak a pályázat
benyújtásáról.
………………./2016.(XII.15.)SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Büszkeségpont” pályázat benyújtásával,
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító emlékmű
létrehozásával.
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 144/2016.(XII.15.)Szkötk.határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Büszkeségpont” pályázat benyújtásával,
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emékművet állító emlékmű
létrehozásával. a képviselő testület megbízza Jákó Nagy Mihály kreatív tervezőt a közterületi emlékmű
kivitelezésével.
Az emlékmű bekerülési költsége bruttó 3 073 400 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 9 óra 10 perckor berekesztette.
k.m.f

