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a2018. november 05. napján tartott nyilvános ü!éséről
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JEGyzőt<öNw
Készült: Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018, november 05.
napján 13 órai kezdettel megtartott rendkivüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a Közös

Hivataltanácskozó terme.

Jelen vannak:

Törő Péter polgármester
Feuerebach Szabolcs alpolgármester
Hideg Tamás képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kovács Gábor képviselő
Véhman János képviselő,
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes tőiegyző
Györe Erika jegyzőkönyv vezető
Törő Péter polgármester megállapítja, hogy a testületből 6 fő jelen van, Juhász
Zsuzsanna képviselő távol van, de az ülés határozatképes, ezzel a testületi ülést
megnyitja,

Elmondja,hogy

az ülés összehívása

előterjesztésekkel együtt kerü lt kikü ldésre.

írásos meghívóval történt, amely

az

Törő Péter polgármester: megkérdezte, hogy a javasolt napirenddel kapcsolatban
van-e kérdése,javaslata, észrevételevalakinek, Javasolja, hogy a hitel felvétellel
kapcsolatos döntést tűzzék napirendre, mert most küldte meg hozzá az anyagot a
Hungária Takarék.
Miután egyéb kérdés,javaslat nem hangzott el,
előterjesztett napi rend i javaslat elfog adását.

a polgármester kezdeményezi az

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazaltal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPlREND:

1.

E.R.Ö.V. zrt.2019. évi gördülő fejlesztési teruének elfogadása.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbel i e!őterjesztés.)-

2. Óvoda nyitvatartási idejének meghatározása.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztés.}

3. Belső ellenőrzésre tett intézkedésekről beszámoló.
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes fójegyző.
(Írásbeli előteriesztés.)

4. A 20í9. évi beIső ellenőrzési terv elfogadása.

Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző.
(Írásbeli eIőterjesztés.)

-35. Az

új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbeti előteriesztés.)

6.

Döntés vis maior pályázat benyújtásáról.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbeli e!őterjesztés.)

7. A Bursa Hungarica Ösztöndíj

pályázatrő! döntés.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztés.)

8. A

Dám Önkormányzati Társulás társutási megállapodásának módosítása.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásbeli etőterjesztés.)

9. A temető nyitva tartásának meghatározása.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztés.)

í0. Egyebek

í. NEpirendi pont

E.R.O.V. Zrt.2019. évi gördülő fejlesztési teruének elfogadása
Előadó: Törő Péter polgármester
/l rásbeli előterjesztés/

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy ezt a tervet minden évben el kell fogadni,
megkérdezte, hogy van-e észrevétel,javaslat a kiküldött napirendhez kapcsolódóan?
Mivel, kérdés,észrevétrelnem hangzott el, javasolja a határozat elfogadását,
,:l.

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

31 l2018.1X1.05./szám ú határozat

Szakály Község Öot

o.-

A viziközmű-rendszer
A viziközmű-rendszer

Hivatal által generált azonosítója: 11-04464-t-00l,-01-13
szolgálati azonosítója: GYONK-SZAK-IV

ry település vízi-közmű

rendszere vonatkozásában az E.R.Ö.V. Yizi közmű Zrt-ve|, mint szolgáltatóval
egyeztetett a 2019. évre vonatkoző beruházási, felújítási és pótlási tervet az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

Felújítások, pótlások:
- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra: 30 eFt,
- Altalaj tí,lzcsap cseréje ftldfelettire:
l7OeFt,

- Összesen:

Beruházások:

200 eFt.
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- Nincs tervezve.
A2019. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az önkormányzat
üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj terhére biztosítja.

a

Bérleti-

Határidő az értesítésre: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

321201 8./X1.05./szám ú határozat
Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete Szakály Ürgevár tetepülésrészvíziközmű rendszere vonatkozásában az E.R.Ö.V.Ylzi közmű Zrt-vel, mint szolgáltatőval
egyeztetett a 2019. évre vonatkoző beruházási, felújítási és pótlási tervet az alábbiak
szerint haryja jóvá:

A viziközmű-rendszer
A viziközmű-rendszer

Hivatal által generált azonosítója: 11-04464-2-001-00-01
szolgálati azonosítója: GYONK-UP-IV

Felújítások, pótlások 2019. évi terv:
Beruházások2019. évi terv:
Következő évekre görgetett összeg:

0 Ft,
0 Fto
6 eFt.

A

2019. évre előirányzott összeg az Önkormányzat és a szolgáttatő között
megállapodás szerint, a későbbiekben kerül felhasználásra.

létrejövő

Határidő az értesítésre: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.
2. Napirendi pont

Ovoda nyitvatartási idejének meghatározása
E!őadó: Töró Péter polgármester
/szóbeli előterjesztés/

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a belsó ellenőrzés során kifogásolták,
hogy nincs a testület által meghatározva az óvoda nyitvatartási ideje. A nyitvatartási
időt egyezetette az óvoda vezetőjével, hétfőtől-péntekig naponta 7 őrátől17 óráigtart
nyitva az óvoda.

A

képviselő-testület 6 igen szavazaftal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodássa! és 0 ellenszavazattal

33/20í 8./X1.05./szám ú határozat

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete meghatározta a Szakályi
Százszorszép Ovoda nyitvatartási idejét: hétfőtól-péntekig naponta 7 őrátől 17

óráig tartó időpontban.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester
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3. Napirendi pont

Belső ellenőrzésre tett intézkedésekről beszámoló
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes lőjegyző
/írásbeli e!őterjesztés/
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: elmondja, hogy a belső ellenőrzés
során feltárt hiányosságok pótlásra kerültek, az lratkezelési Szabályzat megküldésre
került a Tolna Megyei Levéltár és a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.
A Szabályzatra közben érkezett már észrevétel,és annak a javítását el fogja végzeni
a készítője,
J avaso lja az intézked ése kre tett beszá mo ló elfog ad ását.

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

34/20 í 8./X1.05./szám ú határozat

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 24l2O18.(Vl!.3O.) számú
hatá rozatra tett i ntézked ése k beszám ol ój át

Határidő: értelemszerűen

e lfo

gadj a.

Felelős: aiegyző

4. Napirendi pont
A 2019. évi beIső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző
(írás blel i előterjesztés)

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző: javasolja, hogy 2019, évben a

Pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelősségén ek az ellenőrzése történjen meg.
Ennek keretében ellenőrizni fogják, hogy
pénzügyi-számviteli szabályzatok
megfelelnek-e a törvényi elóírásoknak, a jogszabályi változásoknak, és ennek
keretében megtörténik azok aktualizálása is. Kéri a javaslat elfogadását,

a

í3 óra 6 perckor megérkezett Juhász Zsuzsanna képvise!ő.

A

képviseló-testület 6 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

Szakály Község

tervet,

-

1 ártőzkodássaI és 0

35l 2018.1X1.05./szám ú hatá

rozat

ellenszavazatüa|

Önrorm
19. évi belső eltenőrzés
a pénzügyi-számviteli szabályzatok megfe!elósségének

ame!y

ellenőrzését foglalja magába
Határidó: terv szerint.
Felelős: ajegyző.
5. Napirendi pont

-

elfogadta.

Az úi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Törő Péter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

-6Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programok 5
évre készülen. Az előző program most ért véget, így az idei évben újat kellett
készíteni. PE új HEP-et Györe Erika készítetteel, ez 2023-ig lesz érvényben. Az
anyagban aktualizálásra kerültek a feladatok, az adatok, és a célok.
Javasolja annak elfogadását,

A

képviselő-testület 7 igen szavazaftal,
hozta meg az alábbi határozatát:

Szakály Község

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

36/20 1 8./X1.05./szám ú határozat

Önk

vontakozó Helyi Esélyegyen lőség i prog ramot elfogadta.

a

2O18-2O2g évre

Határidó: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

6. Napirendi pont
Döntés a vis maior pályázat benyújtásáról

Előadó: Töró Péter polgármester
(Írásbeli etőterjesztés)

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a Jókai utcában a csapadékvíznem
megfelelően van elvezetve, ezért az kimosta az ott lévő gázvezetéket, ami így

balesetveszélyessévált. Volt egy nagy felhőszakadás, ami után lehetővé vált a vis
maior pályázat benyújtása. Előzetesen a Kormányhivataltól a helyszínt megtekintette
egy szakértő bizottság, és csak ezután vált lehetővé a pályázat benyújtása. A
pályázat lebonyolításához szükséges egy megfelelő szakértelemmel rendelkező
tervező és egy kivitelező, valamint egy műszaki ellenőr. Ezeknek az együttes
költsége kb. 14 millió forint lesz.

Juhász Zsuzsanna képviselő: kéri, hogy a vizelveztést is oldják meg, mert akkor
ezután az ő ingatlanára fog majd befolyni a csapadékvíz, Javasolja, hogy erről a
helyszínen egyeztessenek a kivitelezővel.

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy mindenképpen megoldják úgy, hogy ez
mindenkinek jó legyen, meg fogják közösen
Javasolja a határozat benyújtását.

beszélni a megoldást.

A

képviseló-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal
hozta meg az alábbi határozatát:
37 l 201 8.1X1.05.1

számú határ ozat

hogy vis maior

Szakály Község Képviselőtestülete úgy határozott,
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

támogatás

A káresemény megnevezése: 425244 VlS MAIOR támogatás igénylése,
helye 7192 Szakály, Jókai u. 361 .53312hrsz (pontos cím és helyrajzi szám(ok)).

A káresemény forrásösszetétele

:
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Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)

4.205.633._Ft

Biztosító kártérítése

0._Ft

Egyéb forrás

0.-Ft

Vis maior támogatási igény
Források összesen

A

ol
lo

2018. év

30o/o

9.813.142.Ft

70%

14.0,18.775.- Ft

károk helyreá!!ításának (költségvetés a!apján) tervezett összköltsége

14.018.775.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja

(megfelelő rész aláhúzandó)

A testület

biztosítani.

nyilatkozik arról, hogy

tulajdonát képezi.

a

káreseménnye! érintett vagyonelem a

A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák).

feIadat

feladat
feladat

épüIet (név, hrsz)

kötelező

épület (név, hrsz)

kötelező

épület (név, hrsz)

köte!ező

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítás i szerződés száma

, Az

adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem iqénvelt (a

megfeleló rész aláhúzandó.

*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását,
valamint

a

támogatás elszámo|ásának benyújtásakor igazol1a

a

biztosítási szeződés

megkötését a Magyar Áltamkincstár területileg iileiéxes lgazgátOsága feté.
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Vállalja a károsodott ingatlannak a köItséghatékonyság és
megva ós íthatóság szem pontj
I

a

i

ra teki ntette! törté nő hely reál l ítását.

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát
tudja látni/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

a

e!

r { testület a saját forrás összegét a 2018 évi költségvetéséről
szőlő112018.(ll1.21).
biztosítja.

számú Köttségvetési Rendeletében/

Határozatában

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő : értelemszerűen

Felelős: Törő Péter polgármester
7. Napirendi pont

A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatrd döntés
Előadó: Törő Péter polgármester
(Szóbel i előteriesztés)

Törő Péter potgármester: az idei évben is csatlakozott Önkormányzatunk a pályázati
rendszerhez. Javasolja a pályázat kiírását az előző évihez hasonlóan és 2000.-Ft
összeggel támogassák a pá|y ázőkat,
lsmerteti határozati javaslatát és kéri elfogadását.

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodássa! és 0 ellenszavazattal

38/2018. (X1.05.) számú határozat
..
Onkormányzatának Képviselótestülete úgy döntött,

hogy 2018.
Szakály Község
október 05. napjával kiíria a Bursa Hungarica Felsóoktatási Onkormányzati és
Osztöndíjpályázatot a teljes idejű nappali tagozatos, és felsőoktatásban részt
vevő hallgatók részére.A család jövedelmi helyzetétől függetlenül minden
20'18. november 06. napjáig elektronikusan benyújtott pályázatot támogatnak
havi 2.000,.Ft-os összeggel.
A részletes pályázati kiírás, és a szükséges információk megtekinthetőek a

község honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatalban, valamint

www.emet.qov.hu i nternetes oldalon.

a

8. Napirendi pont
_

A DAM Onkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
EIőadó: Törő Péter polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a szociális intézmények változása és
aktualizálása miatt vált szükségessé a megállapodás módosítása.
lsmerteti határozati javaslatát.
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képviselő-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

39/20í8. (X1.05.) számú határozat
..
Onkormányzati Képviselő-testülete

Szakály.Község
megtárgyalta, és elfogadta
a DAM Onkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításait, és
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás
a!áírására.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: polgármester
9. Napirendi pont

A temető nyitvatartásának meghatározása
Előadó: Törő Péter polgármester
(Szóbel i előterjesztés)

Törő Péter polgármester; elmondja, hogy a Kormányhivatal ellenórzést tartott a
temetővel kapcsolatban, Az általuk észlelet hiányosságokat pótolták, e]készült a
temető térképis, ami a ravatalozó íalára került ki. Észrevételettettek, hogy
nyitvatartási időpontot is meg kell határozni. Javasolja, hogy ez naponta 7 től 17
óráig tartson, i]letve Halottan napján korlátlan ideig tegyen nyitva.
smerteti határozati javaslatát.
l

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodássa! és 0 ellenszavazattal

40/2018. (Xl.05.} sz. határozat

Szakáty Község Öntorma
temető nyitvatártását az
alábbiak szerint állapította meg:
Naponta 7 őrátől 17 őráig, és Halottak napján korlátlan ideig tart nyitva a
temető.
Határidő és felelős: nincs.
íO.Napirendi pont
Egyebek
Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a szennyvíz szippantás díja emelkedni
fog, mivel a szolgáltatő az üzemanyag ár emelkedése miatt 200.-ft/m3-rel megnöveli.
lsmerteti határozati javaslatát.

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal

4íl20í8.(X1.05.) sz. határozat

önkorm

a Laczkó Motor Bt.vel
kÖtött megállapodás alapján szippantott szennyviz díját megemeli 200._FUm3_
rel.

Szakály Község

_1o_

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan ismételten be
kell nyújtani a 2019 évre vonatkozó folyószámla jitel kérelmet.
l

smerteti határozati javaslatát,

A

képviselő-testület 7 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodássa! és 0 ellenszavazattal

4212018. (X!.05.) sz. határozat

SzakályKözségönrormöntöttarrót,hogy2o1g.

évre í0 millió forint összegű folyószámla hitelkeretre nyújt be kérelmet a

Hungária Takarékhoz.
A hite! fedezetéül felajánlott biztosíték a Takaréknál vezetett számlák forgalma.
Utasítja a polgármestert a szerzódés megkötésére.

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy november 19-én kerül megrendezésre az
ldősek Napja, illetve november 26-án közmeghallagtást tartanak, amelyre minden
képviselőt tisztelettel meghív.

Ezt követően a testületzárt ülésen folytatja a munkáját.
Azárt ülést követően a polgármester ismerteti az ott hozott 4312018. (X!.05.) számú
határozatot.

Törő Péter polgármester mivel egyéb kérdés,hozzászólás nem hangzott el,
nyilvános ülést í4 őra 10 perckor bezárta.

K.m.f,
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