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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről: 

 

2019. november 1. napjától 2020. május 31. napjáig 

 

11/2019. (II.11.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta a Veszprém Megyei Falugondokok Egyesülete támogatását és 

támogatási szerződés megkötését. A támogatási szerződés megkötésre került és a szervezet 

elszámolt. 

 

14/2019. (III.4.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta a Zalahaláp-Sáska községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 

támogatását. A támogatási szerződés megkötése és az összeg kiutalás megtörtént. A szervezet 

a támogatási összegről elszámolt. 

 

38/2019. (X.1.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta a 046. hrsz-ú út Galagonyás utca elnevezését. A jegyző a 

szükséges intézkedések megtette. 

 

45/2019. (X.22.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte felülvizsgálja az SZMSZ-t. A jegyző az SZMSZ előkészítéséről, a 

szükséges módosításokat elvégezte. 

 

46/2019. (X.22.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Társulási Tanácsba Horváth Bence polgármestert delejálja. A Tanács 

ülésein az önkormányzatot képviseltem.  

 

52/2019. (XI.25.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását elfogadta. A jegyző az elnököt a döntésről tájékoztatta és a módosított 

Megállapodást aláírtam. 

 

53/2019. (XI.25.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Magyar Falu Program eszköz-fejlesztés beszerzésére elfogadta az 

árajánlatok kérését a határozat szerinti cégektől. Az árajánlatokat a nevezett cégektől kértem. 

 

54/2019. (XI.25.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta a Magyar Falu Program járda felújításához árajánlatok kérését a 

határozat szerinti cégektől. Az árajánlatok bekérésre kerültek a határozat tartalma szerinti 

cégektől. 

 

55/2019. (XI.25.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta a Magyar Falu Program járda felújítás projekt feladataival 

megbízza a Veszprém Megyei Önkormányzatot. A jegyző a döntésről tájékoztatta a Veszprém 

Megyei Önkormányzatot. 

 



56/2019. (XI.25.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte honlap szerkesztőjével Gelencsér Ferenc vállalkozóval kötött megbízási 

szerződést 2019. 12.31-el felmondja. A megbízási szerződést felmondásához a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

57/2019. (XI.25.) Ökt. számú határozatában Sáska Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a honlap szerkesztésével, karbantartásával megbízza 2020.01.01-től a Balaton 

Elektronika Kft-t. A céget megbíztam a munkálatok elvégzésével. 

 

58/2019. (XI.25.) Ökt. számú határozatában Sáska Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Faluház színpad függönyeit, karnist megrendeli a Profi Padló Harmónia-Dekor Kft-

től árajánlat szerinti áron. A szükséges intézkedéseket megtettem és a függöny karnissal 

beszerzésre került. 

 

60/2019. (XII.9.) Ökt. számú határozatában Sáska Község Önkormányzata Képviselő-

testülte Magyar Falu Program „Eszköz-fejlesztés” MFP-KKE/2019  Kubota traktorra Két-

Kata Kft Dány ajánlatát fogadta el. A Kubota traktor megrendelése, leszállítása és 

üzembehelyezése is megtörtént. 

 

1/2019. (I.21.)  Ökt. számú határozatában Sáska Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Magyar Falu Program járdaépítés, felújításra az árajánlatokat megismerte és nem 

vállalja, támogatást visszamondja. A támogatás visszavonásához a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

2/2019. (I.21.)  Ökt. számú határozatában Sáska Község Önkormányzata Képviselő-

testülte elfogadta a Magyar Falu Program 2020. keretében a pályázni kívánt célterületeket. A 

megfogalmazott célok alapján a pályázatok benyújtása folyamatosan történik. 

 

3/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozatában Sáska Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, 

önkormányzat hozzájárulását elfogadta. A jegyző az önkormányzat költségvetésében történő 

beépítéséről intézkedett. 

 

4/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozatában Sáska Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, 

egységes szerkezetét elfogadta. A jegyző a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóságához a változások bejelentette a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

5/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati társulás gépjárművének használatba 

adását támogatja. A határozatban foglaltakról a jegyző tájékoztatta a társulás elnökét. 

  

7/2020. (II.10.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte az iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a körzethatással. A jegyző 

megküldte a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal 

Hatósági Osztálya részére. 

 

8/2020. (II.10.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 



gyermek táborozásához 5000.- Ft támogatást biztosít. A jegyző a határozatot megküldte a 

kérelmező részére. 

 

12/2020. (II.20.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta Zalahaláp és Sáska községek együttes ülésén a Védőnői 

Szolgálat 2020. évi költségvetését. A költségvetésbe történő beépítéséről a jegyző intézkedett. 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva az alábbi polgármesteri határozatokat hoztam: 

 

1/2020.(III.15.) számú Polgármesteri Határozatban felfüggesztettem a Kultúrház és 

Könyvtár működését 2020.03.16-tól határozatlan időre. 

 

2/2020.(III.15.) számú Polgármesteri Határozatban megtiltottam a játszótér használatát 

2020. március 16-tól a veszély-helyzet megszűnéséig. 

 

3/2020.(III.17.) számú Polgármesteri Határozatban jóváhagytam a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa alapellátások térítési díjait. A jegyző a döntést 

megküldte a Társulás elnökének. 

 

13/2020. (III.20.) számú Polgármesteri határozatban a 2020. évi közbeszerzési eljárások 

éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagytam. 

 

14/2020. (III.20.) számú Polgármesteri határozatban 102/5. hrsz-ú területet Vajai Dániel 

Sáska, Ifjúsági u. 22. lakos bérlőjének jelöltem ki 2020.04.01-től 2020.12.31-ig.  

 

15/2020. (IV.21.) számú Polgármesteri határozatban Sáska Község Önkormányzata 

Gazdasági Programját elfogadtam. 

 

16/2020. (V.6.) számú Polgármesteri határozatban személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását jóváhagytam. 

 

18/2020. (V.20.) számú Polgármesteri határozatában a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadtam. .A jegyző a beszámolót 

megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi főosztályának  

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

2019. november 13-tól- 2020. május 31. 

 

- 33 fő rendkívüli települési támogatásban részesült összesen 585.000, - Ft 

- 1 fő gyógyszertámogatásban részesül 2020.05.01.-2021.04.30.-ig havi 10.600,-Ft/hó 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 



 

Monostorapáti, 2020. június 9. 

 Horváth Bence  

 polgármester 


