Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 8654 Ságvár, Fő u. 16.
 84/580-022
Fax: 84/380-011
E-mail: hivatal@sagvar.hu
Ügyiratszám: 4575/2017.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 19. napján megtartott nyilvános, rendkívüli testületi ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen hozott határozatok száma:

tárgya:

115/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról.

116/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat

Ságvár településszerkezeti terv módosításról

117/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat

Éleslátást biztosító szemüveg készítésének
díjához való hozzájárulás

118/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat

az általános iskolai felvételi körzethatárokról
szóló vélemény.

Az ülésen hozott rendeletek:

tárgya:

11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet

a „Ságvár község helyi építési szabályzatáról” szóló
14/2011.
(VI.
9.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

12/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

13/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő családi események létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 19. napján 14.00 órakor megtartott
nyilvános, rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.
Jelen vannak:
Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,
Bódis József alpolgármester,
Bodó Ferencné képviselő,
Bodóné Császár Anna képviselő,
Juhász István képviselő,
Sárvári Norbert képviselő
Lengyel Ferenc képviselő.
Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
Budainé Vajk Ildikó jegyző,
dr. Cseh Balázs aljegyző, jegyzőkönyvvezető
Távol vannak:
Kecskés Gábor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott
képviselőket, külön köszönti jegyző asszonyt, aljegyző urat. Megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van. Az ülést megnyitja.
Kecskés Gábor polgármester a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően
javasolja az alábbi napirend elfogadását.
Napirendi pontok:
1.

A Településszerkezeti Tervvel és a helyi építési szabályzattal kapcsolatos döntések
meghozatala
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

2.

Rendeletalkotás a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

3.

Egyebek

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt,
egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
115/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról.
Ságvár
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Kecskés

Gábor

1. napirendi pont: A Településszerkezeti Tervvel és a helyi építési szabályzattal
kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
(Írásos előterjesztés, határozati javaslat és rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)
Kecskés Gábor polgármester az előterjesztés alapján ismerteteti a napirendi pont tartalmát. Kiemeli,
hogy a településszerkezeti tervről szóló határozat megalkotása és a hatályban lévő helyi építési
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szabályzat módosítása a település fejlesztésére elnyert pályázatok megvalósíthatóságához szükségesek,
azok elengedhetetlen kellékei. Mivel a határidők és az időjárási viszonyok kedvezőtlenre fordulása már
közeleg, ezért a lehető leghamarabb kell megküldeni az illetékes hatóságoknak a szóban forgó
dokumentumokat. Visszautal rá, hogy már több mint fél éve ezeken a projekteken dolgoznak és kéri a
képviselő-testület tagjainak támogatását.
A képviselő-testület tagjai támogatásukat fejezik ki majd kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés
Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra, elfogadásra:
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett
nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:
116/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat
Ságvár településszerkezeti terv módosításról
1. Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Ságvár településrendezési
eszközök 2. sz. módosítás” részét képező településszerkezeti terv-módosítást
jóváhagyja.
2. Jelen határozat mellékletei az alábbiak:
-1. melléklet:
1.1.Településszerkezeti terv leírás-módosítás
-2/1. melléklet:
1.2.1.Településszerkezeti terv-módosítás 1.
-2/2. melléklet:
1.2.2.Településszerkezeti terv-módosítás 2.
3. Az alapterv „Településszerkezeti terv” című tervlapja módosul jelen határozat
2/1. és 2/2. melléklete szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Kecskés Gábor polgármester kéri, hogy a képviselő-testület módosítsa az önkormányzat 14/2011.
(VI. 9.) számú rendeletét az előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezik ki, majd kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés
Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra, elfogadásra
és javasolja a rendelet megalkotását.
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett
nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotta:
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete
„Ságvár község helyi építési szabályzatáról”
szóló
14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirendi pont: Rendeletalkotás a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
(Írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megtárgyalja a
napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását
javasolja.
Kecskés Gábor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az
előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását.
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Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők
száma: 7 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt,
egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendelet alkotja:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva van.
3. napirendi pont: Egyebek
Bodóné Császár Anna képviselő javasolja, hogy a hatályban lévő anyakönyvi események díjairól
szóló rendeletet a képviselő-testület módosítsa. Megjegyzi, hogy a szociális bizottság ülésén már
előzetesen tárgyalták a módosítást és a bizottság egyöntetűen támogatta azt, mivel pozitív hatást vált
ki a kedvezmény megállapítása. Ezért kérte a Hivatal munkatársait a módosító rendelet kidolgozására.
Kecskés Gábor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a a
rendelet tervezetét és javasolja a rendelet megalkotását.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők
száma: 7 fő.
Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt,
egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendelet alkotja:
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló
7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva van.
Kecskés Gábor polgármester tájékoztat, hogy a helyi Szivárvány nyugdíjas klub idén a 20.
évfordulóját fogja ünnepelni.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul veszik és egyetértésüket, támogatásukat fejezik
ki.
Kecskés Gábor polgármester tájékoztat, hogy az önkormányzat dolgozó látás- és szemvizsgálaton
fognak részt venni és amennyiben valamilyen állapotromlásból kifolyóan szemüvegvásárlás kellene, úgy
az önkormányzat erre biztosít fedezetet. Kéri a képviselőket, hogy határozatban döntsenek a fedezet
biztosításáról és adják hozzájárulásukat.
A képviselők egyetértésüket fejezik ki, egybehangzó véleményük szerint az önkormányzat dolgozói nem
csak a jogszabályok miatt, hanem egyéni munkateljesítményük alapján is jogosultak az éleslátás
javítását célzó támogatás biztosítására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Éleslátást biztosító szemüveg készítésének díjához való hozzájárulás
Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló
részére - a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján- egyéb
juttatásként biztosítja az éleslátást biztosító szemüveg (vagy kontaktlencse)
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készítésének díjához való hozzájárulásként pénzbeli vissza nem térintendő
szemészeti támogatást.
A támogatás annak jár, akinek a munkakörébe tartozó munkája végzéséhez
elengedhetetlenül szükséges és állapotát szemész-szakorvos igazolta.
A szemészeti támogatás mértéke a szemüveg (vagy kontaktlencse) számlával
igazolt vételárának megfelelő összeg. A hozzájárulás kétévente állapítható meg.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
A képviselő-testület tagjai támogatásukat fejezik ki majd kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés
Gábor polgármester a fentebbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra, elfogadásra:
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett
nyílt, egyhangú szavazással, egyszerű szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:
117/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat
Éleslátást biztosító szemüveg készítésének díjához való hozzájárulás
Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló
részére - a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján- egyéb
juttatásként biztosítja az éleslátást biztosító szemüveg (vagy kontaktlencse)
készítésének díjához való hozzájárulásként pénzbeli vissza nem térintendő
szemészeti támogatást.
A támogatás annak jár, akinek a munkakörébe tartozó munkája végzéséhez
elengedhetetlenül szükséges és állapotát szemész-szakorvos igazolta.
A szemészeti támogatás mértéke a szemüveg (vagy kontaktlencse) számlával
igazolt vételárának megfelelő összeg. A hozzájárulás kétévente állapítható meg.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Kecskés Gábor polgármester tájékoztat, hogy a jogszabályok értelmében A felvételi körzetek
megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok
véleményét. Ehhez a Hivatal dolgozó elkészítették a statisztikákat.
A képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatást, kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
HATÁROZATI JAVASLAT
az általános iskolai felvételi körzethatárokról szóló vélemény.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-ával összhangban a korábban megállapított
általános iskolai felvételi körzethatárokban változtatást nem javasol.
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A településen lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek létszáma 11 fő, akik jelenleg is a ságvári Szilády Áron
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13.)
járnak. Az oktatási intézménybe járnak a szomszédos települések tanköteles korú
gyermekei is, akik közül Som településről 15 fő, Nyim településről 1 fő a hátrányos
helyzetű gyermek. Az önkormányzat a továbbiakban is a Szilády Áron Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

határidő: 2017. november 30.
felelős: Kecskés Gábor polgármester
A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7fő.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett
nyílt, egyhangú szavazással, egyszerű szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:
118/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat
az általános iskolai felvételi körzethatárokról szóló vélemény.
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-ával összhangban a korábban megállapított
általános iskolai felvételi körzethatárokban változtatást nem javasol.
A településen lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek létszáma 11 fő, akik jelenleg is a ságvári Szilády Áron
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13.)
járnak. Az oktatási intézménybe járnak a szomszédos települések tanköteles korú
gyermekei is, akik közül Som településről 15 fő, Nyim településről 1 fő a hátrányos
helyzetű gyermek. Az önkormányzat a továbbiakban is a Szilády Áron Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola kijelölését javasolja.

határidő: 2017. november 30.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános
testületi ülést 14 óra 25 perckor bezárja.
K.m.f.
Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző
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