
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8308 S á s k a, Rákóczi u.4.  
Tel: 87/510-344 
Száma: 121-7/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 
Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 22-én  
   (hétfőn) 18  órakor megtartott rendes    nyilvános  üléséről. 
 
Helye:  Polgármester Irodája 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: 
 
47/2013.(IV.22.)önkormányzati határozatot 
 
           Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 22-én 18 órai 
           kezdettel rendes    nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak szerint  
           hagyja jóvá:   
 

          1./ Sáska    község Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati  
                           rendelete az önkormányzat  2012. évi költségvetésének  zárszámadásáról.   
 
                           Előadó:  Kovács Nándor     
            polgármester  
 
                      2./ Sáska község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója.  
 
     Előadó:  Kovács Nándor    
                     polgármester  
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      3./ Sáska    község Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati  
                                 rendelete a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról. 
 
           Előadó: Kovács Nándor 
     polgármester  
 
       4./ Sáska község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi   
                                 feladatainak átfogó értékelése.   
 
                                  Előadó:  Kovács Nándor    
       polgármester  
 

      5./ Vegyes, aktuális ügyek. 

             Előadó:  Kovács Nándor    
                   polgármester 
 
 
Napirend előtt: 
 
 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott   hatáskörben  hozott 
döntésekről, fontosabb intézkedésekről.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
tájékoztatót. 
 
Kérte a képviselők, véleményét, észrevételét. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, a tájékoztatót határozathozatal nélkül egyhangúlag 5 igen 
szavazattal elfogadta a képviselő-testülete.  
   
1./ N a p i r e n d : 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a 2012. évi költségvetés zárszámadásáról 
szóló előterjesztést szintén megkapták. Kérte a képviselők, véleményét, észrevételét. 
 
Tóth Zoltán képviselő javasolta elfogadni a költségvetési zárszámadást, hisz 
pénzmaradvánnyal zártak. 
 
Konkoly Norbert képviselő elmondta, hogy több fejlesztést hajtottak végre az elmúlt évben, 
felújították a buszváró helyiséget, a faluház mellé féltetőt építtettek. Még több lett volna a 
pénzmaradvány, ha a fejlesztésekre nem került volna sor.  
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat. Most a 
BM. írt ki pályázatot, óvoda, iskola fejlesztésre. Jó lenne a tájházat, valamint az orvosi 
rendelőt felújítani. 
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Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a zárszámadást. Képviselő-
testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 
 
3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletet  
 
   Sáska község Önkormányzata  2012. évi költségvetésének  végrehajtásáról.  
 
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a 2014. évi 
koncepciót, a fejlesztési elképzelésekről. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Észrevétel, kérdés nem volt ezért kérte a határozat tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
48/2013.(IV.22.)önkormányzati határozatot  
 

Sáska község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi 
költségvetési koncepciót elfogadja. 
 
A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott 
jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott 
célok figyelembevételével. 
 

  1. A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 
 

                          2.A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása mellett  
                             rendívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell  
                             valamennyiüket ösztönözni!  

 
   3.Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni  
      szükséges. 

 
Felelős: Kovács Nándor polgármester  
     Takács Lászlóné jegyző 
 
Határidő: Azonnal. 
 

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

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a gyermekvédelmi tevékenységről szóló 
átfogó értékelést írásban megkapták. A védőnő, háziorvos, gyermekjóléti szolgálat 
képviselője több alkalommal esetmegbeszélést tartott, ahol ismertették a problémás 
gyermekeket. Megoldás nem született, erősebben kell odahatni a szülőkre. 
Alultápláltság nem jelentkezik a községben, a védőnőnek van elsősorban rálátása a 
családokra. Tetves gyermek nincs az óvodában, az iskolában viszont előfordul. Vannak 
problémás gyermekek, de olyan  nagy gond nincs.  
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Kérte a képviselők hozzászólását. 
 
Hozzászólás nem volt, ezért javasolta elfogadni a beszámolót, a határozat tervezetnek  
megfelelően. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
49/2013.(IV.22.)önkormányzati határozatot 
 
 

Sáska Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2012. évi ellátásáról készített értékelést. 
 
Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vette, azt 
elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a 
feladatellátás szinten tartása érdekében. 
 
Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 
 
Felelős: Kovács Nándor polgármester 
 
Határidő: 2013. május 31. 
 

5./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a vízelvezető árkokat rendbe kell 
tenni. Veszélyes a nagyárok,  nem  folyt el a víz, az átereszek kicsi mérete miatt. Az 
Ifjúsági utcában a páratlan  oldalon a lakók elkezdték a vízesárkot kiásni, kérték, hogy 
az önkormányzat vegyen  átereszeket.  
 
Konkoly Norbert képviselő véleménye szerint a Rákóczi utcában 3 átereszről van 
szó, ami problémás, javasolta, hogy az önkormányzat vegye meg az átereszeket, 
méresse ki a területet, és akkor meg lehet állapítani, hogy  hol van az árok.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a nincs akadálya a kimérésnek, de 80 e 
ft-ba kerül. Az út szélén a padkát le kell szedni. Véleménye szerint a házhelyeket is ki 
kellene méretni, és akkor meglátnánk, hol van az árok.   
 
Tóth Zoltán képviselő javasolta az Ifjúsági utcához megvenni az átereszeket. A 
közutasokkal fel kell venni a kapcsolatot, hogy az út szélét ássák végig.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, mivel a képviselők nem részesülnek 
tiszteletdíjban, költségtérítésben, és a költségek csökkentése miatt a testületi anyagot 
elektronikus úton kerülnek kiküldésre, ezért javasol havi 5000.-ft-ot megállapítani 
képviselőként a felmerülő költségekre, visszamenőleges határidővel 2013. január 1-től.   
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Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták  
az alábbi: 
 
50/2013.(IV.22.) önkormányzati határozatot 
 
         Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselők  

internethasználatának költségeihez havi 5000.-ft.ot biztosít – 2013. 
január 1-től visszamenőleg -  2013. évi költségvetése terhére. 

 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti összeg utalásáról  

                               gondoskodjon.  
 
                             Felelős: Takács Lászlóné 
                                               jegyző 
 

     Határidő: Folyamatos 
 

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

 


