
Sáska község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
8308.S á s k a 
Tel: 87/510-344 
Száma: 121-1/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. január 14-én  
   18 órakor megtartott rendkívüli nyilvános  üléséről. 
 
Helye: Önkormányzat hivatali épülete Sáska, Rákóczi u.4.  
 
Jelen vannak: Kovács Nándor   polgármester 
   Horváth Árpád           alpolgármester  
   Jehoda István             képviselő 
   Konkoly Norbert        képviselő 
                        Tóth Zoltán                 képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:      
 
   Takács Lászlóné          jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Takács Lászlóné             jegyző  
 
Kovács Nándor polgármester üdvözölte a körjegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a 
testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 
 
Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontot, és 
meghozta az alábbi: 
 
1/2013.(I.14.)önkormányzati határozatot 
 
           Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 14-én 18 órai 
           kezdettel rendkívüli nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak szerint  
           hagyja jóvá:   
 
          Napirend: 1./ Vegyes, aktuális ügyek. 
 
           Előadó: Kovács Nándor  
      Polgármester 
1./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy telefonon megkereste  a felnőtt és gyermek 
fogorvos, és közölték, hogy jogszabály módosítás miatt,  2013. január 1-től új feladat-ellátási 
szerződést kell kötni. Eddig nem volt írásos szerződésük, ezért elküldték a fogorvosok a 
tervezetet. 



 A gyermek fogász havi 5000.-ft.alapdíjat, valamint 0-18 éves lakosok után havi 85-ft/fő 
összeget kér, kigyűjtötték az érintett korosztályt, 64 fő után kellene fizetni.   A felnőtt fogász 
pedig havi 10.000.-ft.alapdíjat kért, plusz összeget is szeretne, de ennek mértéke nincs a 
tervezetben. A támogatást eszközfejlesztésre kérik.  
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 
 
Tóth Zoltán képviselő azután érdeklődött, hogy lehet-e tudni azt, hogy a többi önkormányzat 
mekkora összeggel támogatta a fogorvosokat, Zalahaláp döntött a támogatásról? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy nincs információja, hogy a többi település 
mekkora összegű támogatást adott. Zalahaláp is ma tárgyalja a kérelmet. 
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy Monostorapáti községben lévő fogorvosi 
szolgálatnál az önkormányzatok vállalták a rendelő fenntartásával kapcsolatos működési 
költségeket. Az 50.000.-ft. feletti eszközbeszerzést az önkormányzatok fizetik. A fogorvos 
havi 10.000.-ft-tal hozzájárul a működési költségekhez.  
 
Tóth Zoltán képviselő véleménye szerint azt is mondhatjuk, hogy adunk havi 10.000.-ft-ot, 
és nem adunk a lakosságszám után más összeget.  
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy köthetünk-e olyan szerződést, hogy nem adunk 
támogatást? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy nem ismerik még a költségvetést, nem tudják 
mekkora összegre számíthatnak, miből gazdálkodhatnak.  
 
Horváth Árpád alpolgármester azt kérdezte, ha nem írják alá a szerződést akkor mi lesz? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak biztosítani kell az 
egészségügyi ellátást. Tapolcán meg van a megfelelő létszám, nem biztos hogy kell nekik a 
Sáskai létszám is. Sok kötelező feladata van az önkormányzatnak. Ki kell fizetni a háziorvost, 
a kistérség épületének fenntartásához is hozzá kell járulni, biztosítani kell a gyermekjóléti 
szolgálat, házi segítségnyújtás költségeit, a tűzoltóknak is kell fizetni. Az adósságrendezés 
keretében elengedték a fejlesztési hitelt, de úgy hallotta, hogy  meghatározzák, hogy mire 
lehet fordítani. Valamekkora összeggel hozzá kell járulni a fogorvosi ellátáshoz. 
 
Tóth Zoltán képviselő javasolt havi 8000.-ft-ot megállapítani, és plusz összeget már nem 
javasolt adni. 
 
Horváth Árpád alpolgármester elmondta, mivel nem ismerik a bevételeket, ezért havi 
5000.-ft-ot javasolt mind két fogorvosnak biztosítani. 
 
Kovács Nándor  polgármester először a felnőtt fogászat a HERBA-DENT. Bt. kérelmében 
kérte a döntést. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
 
 
 



2/2013.(I.14)önkormányzati határozatot  
 
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a HERBA-DENT. Bt.-t 
8300.Tapolca, Juhász Gyula u.37/14.sz. képviseli: dr. Kovács Judit  
fogszakorvost, - Tapolca, Kazinczy tér 5. sz. alatt lévő rendelőhelyiség  - 
berendezéseinek és felszereltségének szinten tartása, és fejlesztése érdekében 
havi 5000.-ft. azaz Ötezer forint támogatásban részesíti 2013. január 1-től, 
határozatlan ideig.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására, a jegyzőt pedig a támogatás utalására. 

 
Felelős: Kovács Nándor    Polgármester 

Takács Lászlóné  Jegyző  
 
                     Határidő: Azonnal, és folyamatos. 

 
Kovács Nándor  polgármester kérte a gyermek  fogászat a HANGO-DENT. Bt. kérelmében  
a döntést. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
3/2013.(I.14.) önkormányzati határozatot  
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a HANGO-DENT. 
Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t  8300.Tapolca, Deák Ferenc 
u.7/14.sz. képviseli: dr. Csóka Cecília fogszakorvost, - Tapolca, Alkotmány 
u.5.sz. alatt lévő rendelőhelyiség  - berendezéseinek és felszereltségének szinten 
tartása, és fejlesztése érdekében havi 5000.-ft. azaz Ötezer forint támogatásban 
részesíti 2013. január 1-től, határozatlan ideig.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására, a jegyzőt pedig a támogatás utalására. 

 
Felelős: Kovács Nándor    Polgármester 
              Takács Lászlóné  Jegyző  

 
          Határidő: Azonnal, és folyamatos. 

 
 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. Törvény alapján az önkormányzatok tulajdonukba kapják a viziközműveket. A víznél  
a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. Veszprém  a szolgáltató, a szennyvízet pedig a DRV. 
Siófok üzemelteti. A  jogszabály alapján az ellátásért felelős önkormányzatnak a víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet 
kell készíteni. A DRV. küldött egy levelet, melyben felajánlotta, hogy térítésmentesen 
elkészíti a tervet. Amennyiben az önkormányzat élni kíván ezzel a lehetőséggel kérték a 
testületi határozat általi felhatalmazást, és a határozat megküldését 2013. január 31.-ig.  
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 



Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy ami bejön a  csatornadíjból abból kell a  
fejlesztést elvégezni? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy azt az amortizációs díjból fizetik. Minden 
évben kell készíteni fejlesztési tervet. A csatorna fedlapok nem törtnek el, van 3 szivattyú, 1 a 
Tapolcai Szennyvíztelepen, ami tartalék, és 2 pedig be van építve.  
Javasolta megbízni a DRV-t a terv térítésmentes  elkészítésével. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az 
alábbi: 
 
4/2013.(I.14.)önkormányzati határozatot 
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a viziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§-a alapján elkészítendő 15 éves gördülő 
fejlesztési terv térítésmentes  elkészítésére felhatalmazza a szolgáltatót a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zt-t Siófok, Tanácsház u.7. 
 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a 
szolgáltatónak. 
 
Felelős: Takács Lászlóné  
    Jegyző  
 
Határidő: 2013. január 31. 
 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a település térképe már elavult, ezért be 
kellene szerezni egy digitális térképet, amely tartalmazná a külterületet, és belterületet. Kértek 
ajánlatot, mivel  nagy a település területe, a térkép 200.200.-ft-ba kerülne. Az alaptérkép 
111.000.-ft,  a frissítés  446 hrsz. után helyrajzi számonként 200.-ft. ez 89.200.-ft. Kérte a 
képviselők véleményét. 
 
Tóth Zoltán képviselő javasolta a térképet megrendelni, hiába mondják, hogy sok az összeg, 
de ha szükség van rá akkor meg kell venni.  
 
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a digitális térkép 
megrendelésével kézfeltartással jelezze. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
5/2013.(I.14.)  önkormányzati határozatot 
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli Sáska település 
digitális földhivatali térképét. Képviselő-testület 2013. évi költségvetéséből 
biztosítja 200.200.-ft-ot. 
 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, a digitális térkép megrendelésére. 
 
Felelős: Takács Lászlóné   Jegyző  
Határidő. 2013. január 31. 



 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy 2013.január 1-től kötelező az ebeket csippel 
ellátni. Javasolta, hogy a lakosság részére szervezzék meg a csip beültetését. Felkéri a jegyzőt, 
hogy egyeztessen időpontot  az állatorvossal, és egy tájékoztató levél keretében értesítse a 
lakosokat a lehetőségről. 
 
Konkoly Norbert képviselő egyetértett a felvetéssel, hisz akinek az ebje nem lesz ellátva 
csippel, azt a jegyző büntetheti.  
 
Kovács Nándor polgármester  elmondta, hogy a képviselők internethasználatát az 
önkormányzat fizeti. Van egy lehetőség a T-Comnál, ahol 1-10 megáig biztosítják a 
szolgáltatást, lehet simán az internet, vagy lehet telefonnal. Mindenki gondolja meg, hogy mit 
szeretne. Mindenkinek személyesen kell megkötni a szerződést.  
 
Elmondta, hogy az irodai rendszereket át kell alakítani. Bent volt Tapolcán a Balaton-
elektronikánál és kért árajánlatot, programok elhelyezésére, és gép beszerzésére. 
Dokumentumokat szeretnék szkenelni, és a nyomtatót hálózatba kötni. 
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy amit beszkenelnek dokumentum formájában 
lesz? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy ezt kérte.  
 
Rendkívüli nyilvános ülést 19 órakor bezárta. 
 
 
     k.m.f.t. 
 
 
 
  Kovács Nándor        Takács Lászlóné 
              Polgármester               jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


