
Sáska község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
8308.S á s k a 
Tel: 87/510-344 
 
Száma: 121-4/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 28-án  
   (csütörtökön) 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 jegyzőt,  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: 
 
24/2013.(II.28.)önkormányzati határozatot 
 
           Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 28-án 18 órai 
           kezdettel rendkívüli   nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak szerint  
           hagyja jóvá:   
 
                     1./ A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló    
                         14/2010.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosítása.  

              Előadó: Kovács  Nándor  
                 polgármester 

          2./Vegyes, aktuális ügyek.  

              Előadó: Kovács Nándor 
       polgármester  
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1./ N a p i r e n d :  

 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a tervezetet. 2013. január 1-től nem az önkormányzat, hanem az állam 
állapítja meg a szolgáltatási díjat, ez az állam monopóliuma lett.  
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy április 4-én ingyen adnak komposztládát, akik regisztrálnak. 
Zalahalápról kell elszállítani a ládákat, de összecsukható nagyobb mennyiséget is el lehet 
szállítani. Azzal, ,hogy az emberek komposztálnak, és szelektíven gyűjtik a szemetet, nem lett 
kevesebb a szemétszállítási díj. A díj két tényezőből tevődik össze, alapdíjból és ürítési díjból.  
 
Kérte a képviselők véleményét. 
 
Konkoly Norbert képviselő elmondta, hogy soknak találja a szolgáltatási díjat, egy ismerőse 
elmondta, hogy Nagylengyelben 1200-ft-ba kerül egy hónapban a szemétszállítási díj, 
vállalkozó szedi össze a szemetet és viszi a telepre. 
 
Kovács Nándor polgármester kérte a rendelet elfogadását. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 
 
2/2013.(III.4.)önkormányzati rendeletet  
 
  a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
  14/2010.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2./ N a p i r e n d :  
 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a háziorvos megküldte az új feladat-ellátási 
szerződést, megállapodást. Nincs megbontva, hogy  a havi 140.000.-ft-. összegű támogatást, 
hogy osztják meg Zalahaláp és Sáska között. Javasolta, hogy rögzítsék a szerződésbe, hogy a 
költségeket lakosság arányosan fizetik.  
 
Kérte a képviselőket fogadják el a fenti módosítással a megállapodást. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
25/2013.(II.28.)önkormányzati határozatot  
 
    Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és  

Jerkomed Kft. (képviseli: dr. Jerkovits Gergely vállalkozó háziorvos,)     
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                                  Tapolca, Ady Endre u.6/2.sz. között  kötendő egészség feladat ellátási  
                                  szerződést megismerte,   az önkormányzat és a háziorvos között létrejött  
                                  szerződést – a határozat melléklete szerinti tartalommal  –  újraköti. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, 
jegyzőt pedig a támogatás utalására.   

 
                                  Felelős:  Kovács Nándor  polgármester 
      Takács Lászlóné jegyző  
 
                                  Határidő:    2013. március 20. és folyamatos 

 

 
Kovács Nándor polgármester javasolta a képviselőknek, hogy az önkormányzat számláján 
lévő 6 millió forintot 3 hónapra kössék le. A kamat mértéke 3,55 fix kamat. 
 
Konkoly Norbert képviselő véleménye szerint 3 részletbe kellene lekötni a pénzt, mert ha 
szükségessé válik a felhasználás ne vesszen el a kamat. 
 
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással 
jelezze. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
26/2013.(II.28.)önkormányzati határozatot  
 
      Sáska község Önkormányzata Képviselő-testület 6 millió forint összegű 
                            szabad pénzeszközét  leköti a Tapolcai OTP. Bank Nyrt-nél 120 napra,  
                            3,55 % fix kamatozású betétre  3 részletbe. ( 3-szor 2 millió forint). 
 
      Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az intézkedés megtételére. 
 
      Felelős: Kovács Nándor 
          polgármester  
 
      Határidő: 2013. március 20.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Tapolca és Kistérség Többcélú Társulás 
kérte nyilatkozat elfogadását, hogy a kistérségnél feleslegessé vált dolgozókat az 
önkormányzat, és annak intézményei nem tudják foglalkoztatni. Felmentésre kerül 3 
gépkocsivezető, 1 munkaszervezet vezető, és 1 területfejlesztési menedzser.  
 
Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
27/2013.(II.28.)önkormányzati határozatot 
 
        Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  
        az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél, hivatalánál a meglévő  
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üres álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a                 
tervezett új álláshelyeken, továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség, az 
érintett alábbi munkakörökben: 
 
Munkaszervezet: munka-szervezet vezető 
         vidék és területfejlesztési menedzser  
         gépjárművezető 
 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat:  gépjármű 
vezető  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, a  
nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Kovács Nándor polgármester 
      Takács Lászlóné  jegyző 
 
Határidő: 2013. március 20.  
 

 
Kovács Nándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,30 
órakor bezárta. 
 
 
      k.m.f.t. 
 
 
 
       Kovács Nándor                                 Takács Lászlóné 
       polgármester        jegyző  


