
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8308.S á s k a 

Tel: 87/510-344 

Száma: 121-5/2013. 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete által 2013. március  29-én  

   (pénteken) 18  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  ülésér l. 

 

Helye:  Faluház, Sáska Pet fi u.46.  

 

Jelen vannak: Kovács Nándor   polgármester 

   Horváth Árpád           alpolgármester  

   Jehoda István             képvisel  

                        Tóth Zoltán                 képvisel  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Konkoly Norbert        képvisel  

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyz  

    

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyz   
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Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyz t,  képvisel ket. Megállapította, hogy a 
testületi ülés határozatképes, hisz 4  képvisel  jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 
képvisel ket fogadják el a meghívóba szerepl  napirendi pontot. 

 

Képvisel testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontot, és 
meghozta az alábbi: 

 

28/2013.(III.29.)önkormányzati határozatot 

 

           Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. március  29-én 18 órai 

           kezdettel rendkívüli   nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak szerint  

           hagyja jóvá:   

 

         1./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési  

              döntésével kapcsolatos támogatási igény. 

 

              El adó: Kovács  Nándor   polgármester 

 

          2./Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási feladat-ellátási        

                         megállapodások jóváhagyása.  

              El adó: Kovács Nándor  polgármester  

1./ N a p i r e n d :  

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a kistérség munkaszervezeténél 
létszámleépítésre kerül sor. A létszámleépítés költségeinek 50 %-ára támogatást lehet 
leigényelni. A társulásban lév  önkormányzatoknak nyilatkozni kell, hogy a leépítésre 
kerül k továbbfoglalkoztatására nincs lehet ség az önkormányzatnál, és intézményeinél. Az 
önkormányzatoknak meg kell el legezni a költségeket. 
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Kérte a képvisel k véleményét. 

 

Tóth Zoltán képviselő kérdezte, hogy azok az önkormányzatok akiknek nincs pénzük, hogy 
fizetik ki az összeget? 

 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy ezt az összeget mindenkinek ki kell fizetni, ha 
nem fizetnek, akkor inkasszóval leemelik a számláról. Javasolta az el terjesztés mellékletét 
képez  határozat elfogadását.  

 

Képvisel -testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

29/2013.(III.29.)önkormányzati határozatot  

 

  

Tapolca És Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként 
Sáska Települési Önkormányzat Képvisel testülete határozott arról, hogy az 
igényl  fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél 
– a meglév  üres álláshelyeken, az el reláthatólag megüresed  álláshelyeken 
vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az igényl  fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehet ség. 
A Társulás intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhet  létszám-és álláshely-átcsoportosítás lehet ségének felülvizsgálata 
függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésr l. 

 

A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november 
20.napjával – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett 
foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött id  folyamatosságának 
megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehet ség az alábbi 
munkakörökben: 

Munkaszervezetnél:  Munkaszervezet vezet                           1 f  
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                                   Területfejlesztési ügyintéz                    1 f  

                                   Gépjárművezet                                      1 f  

Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

                                    Gépjárművezet                                      2 f    

 

Sáska Települési Önkormányzat Képvisel testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a 
törvényes el írások betartásával történ  - benyújtását elfogadja. 

 

Felelős:   Kovács Nándor  Polgármester 

Határidő: 2013.április 5. 

 

2./ N a p i r e n d :  

 

 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társuláson belül közösen oldják meg a társulási feladatokat. Ilyen a központi háziorvosi 
ügyelet, bels  ellen rzés, irodaépület üzemeltetése, szociális feladatok ellátása, a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek biztosítása. Az orvosi ügyeletért 58+4-
ft/lakos/hó, bels  ellen rzésért 395.-ft/lakos, irodaépület üzemeltetéséért 160.000.-
ft./település , létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntések miatt 365.000.-ft/település, szociális 
feladatok ellátásáért 250.-ft/lakos összeget kell fizetni az önkormányzatokat. A tagdíj 
változatlanul 150.-ft/lakos. Ezeket az összegeket a társulás elnöke akkor közölte, amikor már 
elfogadták a költségvetést. A számlákat küldték, de addig nem lehet kiegyenlíteni, amíg nincs 
testületi döntés.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a központi háziorvosi ügyeletre terveztek költséget, 
de a többi kiadással nem számoltak. Bizottsági, és elnökségi ülésen szó volt arról, hogy meg 
kell vizsgálni a leggazdaságosabb működést. A bels  ellen rzéshez nem kell 2 f t alkalmazni, 
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vállalkozót is meg lehet bízni a feladat ellátásával. Törekedni kell az irodaépület 
bérbeadására, hogy a költségeket csökkentsék.  

 

Kovács Nándor polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a képvisel k 
hozzászólását. 

 

Tóth Zoltán képviselő kérdezte, hogy a feladatok ellátása után mennyi normatívát adnak,  
bels  ellen rzés után nem kapunk központi  támogatást?  

 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy meg van, hogy hány f  után lehet lehívni 
normatívát, ezért kell közösen ellátni a feladatokat. A bels  ellen rzés után nem adnak 
támogatást.  A feladatokat nem tudjuk önállóan megoldani, ezért  javasolta elfogadni a 
határozat tervezetet.  

 

Képvisel -testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

30/2013.(III.29.)önkormányzati határozatot  

 

• Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete a társulás 
feladatellátás szabályozottsága és finanszírozása érdekében a mellékletben 
el terjesztett  
- a központi háziorvosi ügyelet finanszírozására 
- bels  ellen rzési feladatok finanszírozására 
- az irodaépület üzemeltetésére 
- a szociális alapellátási feladatok finanszírozása 
- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére 

• vonatkozó megállapodásokat jóváhagyja.  
•  

• Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások  
aláírására. 
• Képvisel -testület a feladatellátáshoz szükséges fedezetet a 2013. évi 
költségvetéséb l biztosítja. Utasítják  a jegyz t, hogy a számlák kifizetésér l 
gondoskodjon. 
•  
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•     Felel s:  Kovács Nándor  polgármester 
•  

•                      Takács Lászlóné jegyz   
•  
•                             Határid :  2013. április 10. és folyamatos 
•  
• Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy  társulási megállapodásokat 2013. 
június 30-ig felül kell vizsgálni. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás is 
átalakul, elkészült a társulás megállapodás tervezet, mivel a tervezetet a társulás még nem 
fogadta el, ezért  kés bb  tudják a társulás megállapodást megtárgyalni. 
• Gesztori feladatokat Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal vállalta, de nem 
született meg az egységes döntés, ezért kés bb döntenek ez ügyben. 
•  
• Elmondta, hogy megkereste Kiss József külterületi lakos, és kérte a keszi út 
murvázását, véleménye szerint 4-5 autó murva elégséges lenne a felújításához. A fuvar 
díját kifizeti. Kifogásolta, hogy az úttal határos területek tulajdonosai, használói az utat is  
felszántották. Megnézte a térképen az út 8 méter széles, a valósában pedig kb. 4 méter. A 
jegyz vel is voltak kint és megállapították, hogy a bejelentése fedi a valóságot. 
• Véleménye szerint tartani kell egy helyszíni bejárást, ahova meg kell hívni Szabó 
Lajosnét, Dégi Istvánt, és Kiss Józsefet.  
•  
• Elmondta, hogy részt vett gyermekjóléti beszámolón, ahol a szakemberek felvetették a 
problémákat, azokat a családokat, ahol gond van.  
•  
• Kérte a képvisel ket, akinek közérdekű bejelentése van tegye meg. 
•  
• Tóth Zoltán képviselő elmondta, hogy a hóviharban több vállalkozó segítségére 
sietett a  bajba jutottaknak. Molnár István és Szabó Lajos anyagi terhet vállalt, hisz nem 
olcsó az üzemanyag. Véleménye szerint valamekkora összeggel hozzá kellene járulni a 
költségükhöz.  30-50 e ft. üzemanyag támogatást biztosítana részükre.  
•  
• Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy Molnár Istvánnal van szerz désük a 
hó-eltakarításra, 8000.-ft-os óradíjban állapodtak meg. 
• Nagyon sokat segített a közútkezel  is, hisz nem volt probléma a közlekedéssel, 
Sáskát  meg lehetett közelíteni. Köszönhet  annak is, hogy többen dolgoznak a községb l 
a közútkezel nél. Tervezi, úgy mint az elmúlt években köszön levelet küld a 
közútkezel nek. 
•  

Kovács Nándor polgármester megköszönte a képvisel k megjelenését és az ülést 18,30 
órakor bezárta. 
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      k.m.f.t. 

 

   Kovács Nándor                                 Takács Lászlóné 

       polgármester        jegyz   


