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JEGyzőt<öNw
Készült: Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018, július 30,
napján 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés hetye: a Közös
Jelen vannak:

Hivataltanácskozó terme.

Törő Péter polgármester
Feuerebach Szabolcs alpolgármester
Ju hász Zsuzsan na képviseló
Kovács Gábor képviselő
Hideg Tamás képviselő,

Távol maradt:

Véhman János képviselő
Horváth Zo|tán képviselő,

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes t6legyző.

Törő Péter polgármester megállapítja, hogy a testületből 5 fő jelen van, távol
maradt Horváth Zolíán ésVéhmanJános képviseló, az ülés határozatképes, ezzela
testületi ülést megnyitja.

Elmondja,hogy

az ülés összehívása írásos meghívóval történt,

előterjesztésekkel együtt kerü lt kikü ldésre.

amely az

Törő Péter polgármester: megkérdezte, hogy a javasolt napirenddel kapcsolatban

van-e kérdése,javaslata, észrevételevalakinek,

Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőlegyző: javasolja, hogy a testület hozzon
formális döntést a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet, valamint
a településrendezési eszközök elkészittetéséről.
Törő Péter polgármester emlékezteti a testületet, hogy az óvodavezető megbizása
augusztus 15, napjával lejár. lndokolt lenne a hogyan továbbról dönteni.
Miután egyéb kérdés,javaslat nem hangzott el,
előterjesztett nap rend i javaslat elfog adását.

a polgármester kezdeményezi az

i

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPlREND:

1. Beszámoló

a rendőrség2017. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Bognár Szilveszter r. ezredes, kapitányságvezető.
(Írásbeli előterjesztés.)

2.

Pályázat benyújtása a borturizmus fejlesztésére
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Írásos előterjesztés.)

-33. A belső ellenőrijelentés megtárgya!ása.

Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző.
(Írásbeli e!őterjesztés.)

4, A SzakályiSzázszorszép Óvoda beszámolója.
Előadó: Feith Etelka óvodavezető.
(Írásbeli előterjesztés.)

5.

!ngatlanvásárlásról döntés.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előteriesztés.)

6.

Döntés a településrendezési eszközök elkészittetéséről.
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc cimzetes főjegyző.
(Szóbeli e!őterjesztés.)

7.

Döntés az óvodavezetői beosztásról.
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztés.)

8.

Egyebek.

1. Napirendi pont

Beszámoló a rendőrség 2017. évi munkáiáről.
Előadó: Dr. Bognár Szilveszter r. ezredes, kapitányságvezető.
/l rásbeli eIóteriesztés/

Törő Péter polgármester köszönti a kapitányságvezető urat, megköszöni,
elfogadta a meghivást, és kéri, hogy szóban egészitse ki a beszámolót.

hogy

Dr. Bognár Szilveszter kapitányságvezető megköszöni a meghivást, majd szóban
részletesen kiegésziti az irásos anyagot. A végénmegkéri a képviselőket, hogy
kérdezzenek, illetve mondják el a véleményüket.

Feierbach Szabolcs alpolgármester, mint a Művelődési Ház vezetője megköszöni
a rendőrség segitségéta rendezvények kapcsán. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a
hőgyészi örs és az önkormányzat illetékei között.

Törő Péter polgármester is megköszöni

a rendőség munkáját és javasolja, hogy a

testület a beszámoló kapcsán nyilvánitson véleményt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta
meg az alábbi határozatát:

2212018./Vl1.30./s zámú határozat

Szakáty Község Önkormányzati Képviselő-testütete a

Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáről szóló beszámolót elfogadja.
Htaáridő és felelős nincs.

2. Napirendi pont
P ály ázat be nyúj tása a bo rtu rizm us fej l esztésére.

Tamási

4Előadó: Törő Péter polgármester.
/lrásbeli előteriesztés/

Töró Péter polgármester: elmondja, hogy a templom és az iskola közötti, jelenleg
romos ingatlanra képzelik el a fejlesztést, amelyet több képviselő is jó ötletnek tart.

A

képviselő-testület 5 igen szavazattal,
hozta meg az alábbi határozatát:

0 tartózkodással és 0 ellenszavazaílal

23/20 í 8./Vl I.30./szám ú határozat

Szakály Község Önkormányzata pá|yázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-83-3-17 kődszámú és
,rTurisztikaifejlesztések, turisztikai termékcsomagok kialakítúsa" c. LEADER felhívásra.
A tervezett projekt főbb adatai a következők:
- A projekt címe: ,,A borturizmus fejlesztése SzakáIy Községben."
2018. július 3l-ig.
- A pály ázat temt ezett beadásának dátuma:
5.240.743.- Ft nettó
- A projekt elszámolható összköltségvetése:
_ Az elnyerhető támogatási összeg (intenzitás 90oÁ)z
4.716.668.- Ft nettó
524.075.- Ft nettó
- Önerő (10oÁ)z
Kossuth
utca, belterület 3
Szakály
7192
- A megvalósítási helyszín:
hrsz
_ A projekt tervezett megvalósítási időszaka:
2018.09.01 . -2019.12.3l.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.
3. Napirendi pont

Belső ellenőri jelentés megtárgyalása.
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc cimzetes tőiegyző.
/lrásbeli előteriesztés/
Dr. Schutzbach Ferenc cimzetes tőiegyző szóban kiegésziti a kiküldött anyagot.

Juhász Zsuzsanna képviselő megköszöni,
a témához.

hogy minden anyagot megkaptak ehhez

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazaílal hozta meg
az alábbi határozatát:
2412018./V! 1.30./s zámű határozat

Szakáty Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta

az
önkormányzat megbízásábólaz iktatás, iratkezelés folyamatának ellenőrzéséről
készült belső ellenőrzésijelentést és az alábbi intézkedésitervet fogadja el:

í. A jelenlegi iratkezelési szabályzatot a Tolna Megyei Levéltár vezetőjével
és a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjével kell egyeztetni és
aláíratni, továbbá az érintettekkel megismertetni (megismerési
záradékka! ellátni).
2.
Az iratkezelési szabályzatot - még az 1. pontban írtak
végrehajtása előtt
egészíteni.

-

az ellenőrzési jelentésben javasoltak szerint ki keIl
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3.Aziratkezelésiszabályzatot-éstervetajogszabályban
módosítani,
előírtak szerint felül kell vizsgátni és szükség esetén
Á xtila".ények Eorítékiátaz ügyirathoz kell csatolni.
4.
és tárgymutatók évenkénti
Biztosítani kell az iltaíortinyvéx
5.
-Ko_rmányrende_let
előírásainak
rendezettsdd; ; ggsrzoos. till.zg.)
zárásának részeként
(az elektionikus iktatókönyv
"i"Éiualasát
az iktatókonvu aaátállom_ányainár biztonsági másolatát
el kell késziteni
iktatási állapotát
etektronikus adathordozón, ár. ei utolsó munkanapi
tü krözó archivált változatban),
ülés,
azinlizuedésekről való beszámolásra: a 2018, októberi

megfelelő

Határidő
Felelős: aiegyző.
4. Napirendi pont

óvodai beszámoló.

Előadó: Feith Etelka óvodavezető,
/lrásbeli előteriesztés/

TörőPéterpolgármesterüdvözliamegjelent.óvodavezetőt,akimegválaszoljaa
A polgármester szerint-'az önkormányzat elégedett az óvodában
feltett kérdéseket.
folyó munkával, amit megköszön,

ellenszavazat nélkül hozta
A képviseló_testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
meg az alábbi határozatát:

251201 8./Vl1.30./számú

határozat

Szakályi Százszorszép
Szakály Község önkormányzati Képviselő_testülete a
Óvoda beszámolóját elfogadja,
Határidő és felelős nincs.
5. Napirendi pont

lngatlanvásárlás ról döntés.
Elóadó: Töró Péter polgármester,
/lrásbeli előterjesztés/

u, 179, szám
Törő Péter polgármester ismerteti a testülettel, hogy a Szabadság forintért' igY
százezer
alatti romos ingatlant most megveheti az önkormánYzat
felszámolható lesz egy a falut elcsúfitó rom,
xoua"" Gábor c= úiá"g Tamás képviselők támogatják a megvásárlást,

nélkül hozta
A képviselő_testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
meg az alábbi határozatát:

26/20 1 8./Vl1.30./számú ha_tározat

egvásároua a szakály,
az 100,000,_ Ft
Szabadság u.tis. szám, 22ő hrsz aíatti ingatlant Egyszázezer,

szakály község

önror

vételárért.
Felhatalm azza a polgármestert az adásvétel lebonyolitására,
Határidő: értelemszerúen.
Felelős: a polgármester.

-66. Napirendi pont
Döntés telepü !ésrendezési eszközök eI készitéséről.
Előadó: Dr. Schutzbach Ferenc cimzetes tőiegyző.

/Szóbeli előterjesztés/

Dr. Schutzbach Ferenc cimzetes íőiegyző emlékezteti a testületet arra, hogy az
előző üléseken megbizást adtak ezen feladatokra, de kellene egy formális döntés
ezen feladatok elvégzésére.lsmerteni ez erről szóló két határozati javaslat szövegét,

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ártőzkodássa! és ellenszavazat nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
27 l 201

8.N

11.30.1

számű határozat

a) Szakály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elkészítteti
új településfejlesztési koncepcióját és telepü lésrendezésieszközeit
a tetepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
telepü lésrendezésisajátos jog i ntézményekről szó!ó

2012. (Xl. 8.)
Korm. rendeletben (továbbiakban: Eljr.) meghatározott eliárási rend
31 41

és tartalmi követelmények alapján.

b) A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök a
teljes közigazgatási területre vonatkoznak, és a hatályos országos
és Tolna megyei területrendezési tervek e!őírásainak
figyelembevételével készítendők. A tervben meg kell határozni a
lakosság életkörülményeit leginkább befolyásoló lakóterületek,
zöldterü letek és közösségi i ntézményekhelyét, a gazdaságfej lesztés
irányait, a közlekedés, a közmű-ellátás és a hírközlés jövőbeli
kívánatos megoldását.

c) Megbizza a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök
széleskörű társadalmi egyeztetésétaz EljR. 29. §-ában előírt
partnerségi egyeztetés szabályai szerint folytassa le.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: Törő Péter polgármester.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartőzkodással és ellenszavazat nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
28 l 201

8.N

11.30.1

számú határ ozat

a) Szakáty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elkészítteti
a telepü lésfej lesztési koncepcióról, az nteg rált telepü lésfej lesztés i
stratégiáról és a településrendezésieszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrőI szóIó 31412012. (Xl.
i

8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 21. és 22. § előírásai szerint

Szakály község TelepülésképiArculati Kézikönyvét

Településkép-védelmirendeletét.

és

-7b) Felkéri a Polgármestert, hogy a településképi eszközök széleskörű
társadalmi egyeztetését az EliR. 29. §-ában előírt partnerségi
egyeztetés szabályai szerint folytassa le.

Határidő: értetemszerűen.
Felelős: a polgármester.
7. Napirendi pont

Döntés az óvodav ezetői beosztásról.
Előadó: Törő Péter polgármester.
/Szóbeli előterjesztés/

Törő Péter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Feith Etelka óvodavezető

megbizatása augusztus 15. napján lejár. Dönthet a testület pá|yázat kiirásáról, illetve
ha elégedettek a jelenlegi vezető munkájával, akkor újabb öt évre megbizást
adhatnak a jelenlegi vezetőnek. Döntse el a testület, hogy melyik megoldást
választja.

A

képviselők egybehangzóan elégedettek az óvodavezetővel, ezérl javasolják az
ujabb megbizását, amelyet a polgármester szavazásra tett fel.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta
meg az alábbi határozatát:

29/201 8./Vl1.30./szám ú határozat

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdése alapján Feith Etelka 7192
Szakály, Jókai u. 364. szám alatti takost a Szakályi Százszorszép Óvoda vezetői
munkakörének ellátásáva| - a 2018. augusztus í6. napjától 2023. augusztus 15.
napjáig terjedő időszakra és változatlan feltételekkel - ismételten megbizza.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: a polgármester.

Törő Péter polgármester mivel egyéb kérdés,hozzászőlás nem hangzott el,
nyilvános ülést í5.í0órakor bezárta.

K.m.f.

l
Dr. Sch

címzetes

Ferenc

a

