
Sáska község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
8308.S á s k a 
Tel: 87/510-344 
 
Száma: 121-3/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete által 2013. február 6-án  
   (szerdán) 17,30  órakor megtartott rendes  nyilvános  ülésér l. 
 
Helye: Önkormányzat hivatali épülete Sáska, Rákóczi u.4.  
 
Jelen vannak: Kovács Nándor   polgármester 
   Horváth Árpád           alpolgármester  
   Jehoda István             képvisel  
   Konkoly Norbert        képvisel  
                        Tóth Zoltán                 képvisel  
 
Tanácskozási joggal meghívott:      
 
   Takács Lászlóné          jegyz  
   Molnár Lászlóné         gazdasági vezet   
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Takács Lászlóné             jegyz   
 
Kovács Nándor polgármester üdvözölte a körjegyz t, gazdasági vezet t,  képvisel ket. 
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5 képvisel  jelen van, az 
ülést megnyitotta.  Kérte a képvisel ket fogadják el a meghívóba szerepl  napirendi pontot. 
 
Képvisel testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontot, és 
meghozta az alábbi: 
 
16/2013.(II.6.)önkormányzati határozatot 
 
           Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. február 6-án 17,30 órai 
           kezdettel rendes  nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak szerint  
           hagyja jóvá:   
 
                     1./ Sáska község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 

              El adó: Kovács  Nándor  
                 polgármester 

          2./ Képvisel -testület 2013. évi munkatervének elfogadása. 

              El adó: Kovács Nándor 
       polgármester  
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       3./ Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása. 

             El adó: Kovács Nándor 
                 polgármester 

        4./ Vegyes, aktuális ügyek. 

   El adó: Kovács Nándor 
       polgármester  

1./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a költségvetési 
rendelet tervezetet, és  az el terjesztést. A polgármester illetményére betervezett összeg nem 
valós, a szervezetek támogatásánál a nyugdíjas klubnak nem 5000.-ft-ot, 30.000.-ft-ot javasol 
megállapítani. A tervezés az elmúlt év alapján történt, és akkor csak 5000.-ft-ot kaptak. 
Felkérte Molnár Lászlóné gazdasági vezet t szóbeli el terjesztését tegye meg.  
 
Molnár Lászlóné gazdasági vezető elmondta, hogy már korrigálták az el terjesztést, az 
önkormányzati igazgatásnál a  2160 e ft, a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját 
tartalmazza, az 576 e ft-ot a költségtérítésüket.  
 
Kovács Nándor polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a képvisel k véleményét, 
javaslatát.  
 
Horváth Árpád alpolgármester elmondta, hogy soknak találja az önkormányzati 
igazgatásnál az 500 e ft-os gáz költséget.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy  téli hónapokban a fűtési költség havi 60-70 
ezer forint, ezért lenne fontos az épület szigetelése. 
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy  7800 e ft. pénzmaradványt hoztak át erre az 
évre? 
 
Molnár Lászlóné gazdasági vezető elmondta, hogy az áthozott pénzmaradványból 1297 e ft-
ot át kellett csoportosítani a működési kiadásokra, 3500 e ft-ot a felhalmozási, 3000 e ft-ot 
pedig tartalékba helyeztek.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy ebben az évben a tájház tet szerkezetére is 
kell fordítani, amíg nem ázik be, a nádtet  elhasználódott.  is soknak találja az iroda fűtési 
költségét.  A radiátorokat már kicserélték , ezért kellene az épületet tet terét  szigetelni, és a 
cserepet lecserélni.  Véleménye szerint erre a munkára 2 millió forintot kellene fordítani. A 
kultúrház  is a tet t 12 cm-es lépésálló bazaltgyapottal kellene lefedni. Kés bb be lehetne 
építeni a tet teret. 
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Konkoly Norbert képviselő véleménye szerint az iroda szigetelése sürg s, 30 cm-es 
tet szigetelést kellene tenni, sok pénzt meg lehetne ezzel spórolni, sok a 800 e ft. a gáz 
fűtésér.  
 
Molnár Lászlóné gazdasági vezető elmondta, hogy a tapolcai kistérség 983 e ft-ot kér az 
önkormányzattól különböz  célra. Az orvosi ügyeletre lakosonként 62.-ft-ot, ami Sáska 
lakosságát figyelembe véve – 298 f  – 221 e ft. a bels  ellen rzésre 118 e ft-ot, irodaépület 
működtetésére 160 e ft-ot, a létszámcsökkentésb l adódó feladatokra 365 e ft-ot, szociális és 
gyermekjóléti feladatokra 74.500.-ft-ot, tagdíjra pedig 44.700.-ft-ot.  
A költségvetésbe betervezték az orvosi ügyelet költségét, valamint az irodaépület fenntartási 
költségét, de ez nem fedezi a kiadásokat, 150 e ft-ot kellene valahonnét el teremteni.  
 
Konkoly Norbert képviselő azután érdekl dött, hogy az ÖNHIKI-s támogatás létezik,-e, ha 
kevesebb pénzt kaptak, mint ami szükség van, honnét lehet pályázni.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az ÖNHIKI-s támogatás megszűnt, 
feladatalapú finanszírozás van.  
 
Tóth Zoltán képviselő szerint el kellene dönteni azt, hogy Zalahalápra mennyi pénzt adnak át 
az óvodai nevelésre, és étkezésre.  
 
Molnár Lászlóné gazdasági vezető elmondta, hogy a költségvetésbe a szociális ellátások 
között 500 e ft. lett beépítve, melyb l fedezhet  az étkezési hozzájárulás. 
 
Tóth Zoltán képviselő elmondta, hogy  a bejáró tanulók után a járó összeget Zalahaláp kapja 
meg, ez az összeget egészítsék ki 20 e ft/tanuló összeggel.  
 
Jehoda István képviselő egyetértett a 20 e ft/f  összeggel. 
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy a falugondnok étkezési hozzájárulás emelkedett 
8000.-ft/hó összegre? Javasolja, hogy többet kapjon mint tavaly.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a falugondnoknak ebben az évben el kell 
végezni a tanfolyamot. Befizették a regisztrációs díjat, a tanfolyam költsége 350 e ft. lesz.  
Javasolja, hogy az óvodások után fizessenek 20 e ft-ot, kés bb pedig akkor adnak támogatást, 
ha 2 óvodás csoport lesz.  
 
Konkoly Norbert képvisel  elmondta, hogy a közhálóra szabad Wifit fel lehet tenni.  
 
Horváth Árpád alpolgármester kérdezte, hogy a falunapra mekkora összeget tettek? 
 
Molnár Lászlóné gazdasági vezető elmondta, hogy 100 e ft-ot épített be a költségvetésbe. 
 
Horváth Árpád alpolgármester véleménye szerint ez az összeg kevés, a zenekart már most 
le kell foglalni, és egyéb költségek is lesznek. 
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Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy ebben az évben nem tudnak akkora összeget 
költeni a falunapra. Zenekart le lehet foglalni.  
 
Megköszönte a képvisel k hozzászólását, és kérte a költségvetés elfogadását. 
 
Képvisel -testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal min sített többséggel megalkotta az 
alábbi: 
 
1/2013.(II.15.)   önkormányzati rendeletet  
 
     az önkormányzat 2013. évi költségvetésér l. 
 
(rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi) 
 
2./ N a p i r e n d : 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k  megkapták a képvisel -testület 
2013. évre vonatkozó munkatervét. A napirendek között a kötelez en megtárgyalandó 
el terjesztések szerepelnek.  
 
Kérte a képvisel ket, amennyiben van javaslatuk más napirendre tegyék meg. 
 
Képvisel k javaslatot nem tettek, ezért kérte a munkaterv elfogadását. 
 
Képvisel -testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
17/2013.(II.6.)önkormányzati határozatot 
 
  Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. évi Munkatervét 
             elfogadja. 
 
(Munkaterv a jegyz könyv mellékletét képezi) 
 
3./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a Falugondnoki 
Szolgálat Szakmai Programját. Programot a jogszabályi el írásoknak megfelel en át kellett 
dolgozni. Kérte a képvisel k véleményét, javaslatát. 
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy a jelz rendszer nem működik? A falugondnok 
kötelessége a villanykörte kicserélése? Tudomása szerint csak szakember végezhet ilyen 
tevékenységet. Javasolta ezt a feladatot kivenni a szakmai programból. 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy többször megkeresték az ügyben, hogy 
kiépítik a jelz rendszert, felszerelik a lakásokat pánik-gombbal, de az önkormányzatnak erre 
nem volt pénze. 
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Horvát Árpád alpolgármester véleménye szerint faluhelyen az emberek figyelnek 
egymásra.  
 
Kovács Nándor polgármester kérte a szakmai program elfogadását. 
 
Képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
18/2013.(II.6.)önkormányzati határozatot  
 
  Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete a Falugondnoki Szolgálat 
  Szakmai Programját elfogadja. 
 
  Képvisel -testület utasítja a jegyz t, hogy a szakmai programot küldje meg a    
                       Veszprém Megyei Gyámhivatalnak. 
 
  Felel s: Takács Lászlóné 
             jegyz   
 
  Határid : 2013. február 15.  
 
(Szakmai program a jegyz könyv mellékletét képezi) 
 
4./ N a p i r e n d : 
 
Kovács Nándor  polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési törvény alapján az 
önkormányzatnak, mint ajánlatkér nek éves közbeszerzési tervet kell készíteni. A 
költségvetés alapján megállapítható, hogy olyan beszerzésre, építésre nem kerül sor, ami a 
közbeszerzési értékhatárt eléri, ezért javasolja azt kinyilvánítani, hogy nem kívánnak 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

Képvisel k a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

19/2013.(II.6.)önkormányzati       h a t á r o z a t o t  

Sáska  község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. évben 
   nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

(el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi) 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a HANGO-DENT. Egészségügyi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére megküldték a gyermek- és ifjúsági fogászatra 
vonatkozó megállapodást. dr. Csóka Cecília fogszakorvos a feladat-ellátási szerz dést nem 
írta, közölte ha az önkormányzat nem vállalja az általa kért összeget akkor az ellátást 2013. 
február 1-t l megszünteti. Érdekl dtek másik fogorvosnál, de sajnos nem vállalják az ellátást.  

 



- 6 -  

Javasolta a 3/2013.(I.14.)önkormányzati határozatot módosítani, és a fogszakorvos részére a 
rendel  berendezésének és felszereltségének szinten tartásához, az önkormányzattól 
működtetési költség-hozzájárulást kap, melynek mértéke havi 5000-ft alapdíj plusz az adott 
településen állandó lakcímmel rendelkez  0-18 éves korú lakosok után havi 85ft/f . 
Számításuk alapján 64 f  a 0-18 év közötti. 

Kérte a képvisel ket aki egyetért a határozat módosításával kézfeltartással jelezze. 

Képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

20/2013.(II.6.) önkormányzati határozatot 
 

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 3/2013.(I.14.) 
önkormányzati határozatát alábbiak szerint módosítja: 
 
Képvisel -testület  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 lév  rendel helyiség  
- berendezéseinek és felszereltségének szinten tartása, és fejlesztése érdekében  
2013. január 1-t l, - határozatlan ideig -   működtetési költség-hozzájárulásban 

részesíti, melynek mértéke havi 5000-ft alapdíj plusz a településen állandó 
lakcímmel rendelkez  0-18 éves korú lakosok után havi 85ft/f . 
 

 
Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerz dés 
aláírására, a jegyz t pedig a támogatás utalására. 

 
Felel s: Kovács Nándor    Polgármester 

                Takács Lászlóné  Jegyz   
 

           Határid : Azonnal, és folyamatos. 
 

 
Kovács Nándor polgármester a rendes  nyilvános ülést 19 órakor bezárta. 
 
 
     k.m.f.t. 
 
 
 
  Kovács Nándor        Takács Lászlóné 
              Polgármester               jegyz   
 
 
 


