
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8308.S á s k a, Rákóczi u.4.  
Tel: 87/510-344 
 
Száma: 121-14/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 
Készült: Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete által 2013. szeptember 30-án  
   (hétf n) 18  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  ülésér l. 
 
Helye:  Polgármester Irodája 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  
    
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Takács Lászlóné             jegyz   
 
Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyz 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: 
 
85/2013.(IX.30.)önkormányzati határozatot 

 
           Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. szeptember 30-án 18  
                      órai  kezdettel rendkívüli   nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak  
                      szerint  hagyja jóvá:   
 

         1./ Vegyes, aktuális ügyek. 
               a.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás  
               b.) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése,  
                    eszközbeszerzésre pályázat.    
   

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

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy idei évben is kiírásra került a Bursa 
Hungarica  Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Sáskán 2 f iskolás van. 
Pályázathoz 2013. október 11-ig lehet csatlakozni. Javasolta, hogy támogassák a 
továbbtanulókat,  csatlakozzanak a pályázathoz.  
 
Képvisel k csatlakozással egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az 
alábbi: 
 
86/2013.(IX.30.)önkormányzati határozatot 

 
                          Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete csatlakozik a Bursa  
                          Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 
 
                          Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
                          aláírására, és a pályázat kiírására.  
 
    Felel s: Kovács Nándor polgármester  
 
    Határid : 2013. október 11. 
 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a település tagja az Észak-balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnak. A társulás 
pályázatot kíván beadni a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 
fejlesztésére, informatikai korszerűsítésére. A pályázati felhívás alapján EU támogatások 
felhasználásával, kiemelked en magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), 
lehet ség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.  
 
A  pályázat sikeres megvalósításához a pályázati el írások értelmében a társulást alkotó 
tagönkormányzatok támogatása is szükséges.  
 A megvalósítandó fejlesztés üzemeltetése lakossági díjnövekedéssel nem jár, ezért javasolta a 
pályázat benyújtásának támogatását. Kérte a képvisel k véleményét, hozzászólását. 
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy ki lesz a szolgáltató, ha a Remondis Kft.-vel a 
szerz dés megszűnik 2013. december 31-el. Olyan eszközökre kellene pályázni, hogy 
mérhet  lenne az elszállított hulladék mennyisége, és a díjat az alapján állapítanák meg. Ismer 
olyan szolgáltatót, ahol kevesebb a díj.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy folynak az egyeztetések a szolgáltatóról, 
elképzelhet , hogy az állam megvásárolja és ellátja a feladatokat. 
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a közbeszerzés nyertesének   az Észak-Balatoni 
Hulladékkezelési Konzorciumot nevezték  meg, akinek tagja a Remondis Kft. Tapolca is,  az 
Önkormányzati Társulás és a Konzorcium Közszolgáltatási Szerz dést kötött. A konzorcium 
egyetemleges felel sséggel tartozik a szerz désben foglaltakért, ezért valószínű, hogy 
közülük látják el a közszolgáltatási  feladatot.  
 
Kovács Nándor polgármester kérte a kiküldött határozat tervezet elfogadását. 
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Képvisel -testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
87/2013.(IX.30.)önkormányzati határozatot  

 
Sáska község  Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta „Az Észak-
balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című el terjesztést, 
mellyel összefüggésben a következ  határozatot hozza:  
 
1. A Képvisel -testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását 
támogatja. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz 
ezúton igazolja, hogy az általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az 
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett 
adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  
 
Felel s: Kovács Nándor polgármester  

 
     Határid : 2013. október 15.  
 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy Kiss József kérte az önkormányzat tulajdonát 
képez  Sáska 043 hrsz-u- és 046 hrsz-út murvázását. Tavasszal bejelentette, hogy az úttal 
határos ingatlan tulajdonosok, használók az utat elszántották.  vállalta az út kitűzésével 
kapcsolatos költségeket . Az útra 3 autó murvát szállíttatott a tavasszal, amelyet el is 
terítettek. Az út gréderezését javasolja elvégeztetni az út nyomvonalán, ha nem végzik el a 
kiigazítást felesleges volt az utat kitűzetni.  Az elszántott földet az útba lehetne tölteni. 
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy lemérte az út hosszát 800 méter. 
 
Tóth Zoltán képviselő véleménye szerint ha valaki a külterületre építkezik ne az 
önkormányzattól várja azt, hogy több száz méter hosszan az önkormányzat készítse el az utat 
számára. Az önkormányzat a karbantartásról gondoskodott, hisz vitetett oda murvát.   
 
Konkoly Norbert képviselő véleménye szerint  a gréderezés nem lesz jó,  az úton nem lehet 
közlekedni.   
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az utak javítására terveztek kiadást a 
költségvetésben, a gréderezést megrendeli, az út murvázását az önkormányzat nem vállalja. 
Képvisel k a javaslattal határozathozatal nélkül egyetértettek. 
 
Polgármester elmondta, hogy megkereste a Dégi Temetkezési Vállalat igazgatója, és 
elmondta, hogy Tapolcán megszűnik a patalógia, ezért szeretne egy halott hűt t a 
ravatalozónál elhelyezni. A hűt  már itt is van, de nem fér be, ezért javasolta, hogy a régi 
szerszámos helyiséget alakítsák ki , az ajtót kell kicserélni, mivel rossz állapotban van. A 
villanyszámla költségében kell még megegyezni.  
 
Képvisel k egyetértettek a javaslattal, és egyhangúlag, 5 igen szavazattal  meghozták az 
alábbi: 
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88/2013.(IX.30.)önkormányzati határozatot 
 

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete  hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dégi Temetkezési Vállalat  kegyeleti hűt t – halott hűt t – elhelyezzen az 
önkormányzat tulajdonát képez  Sáska,Kossuth u.89.sz. alatt lév  temet  
ravatalozójában. 
 
Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert a feltételek biztosításáról 
– ajtó vásárlásáról - gondoskodjon, a hűt  üzemeltetése során felmerül  
villamos energia költségek viselésér l a cég igazgatójával állapodjon meg. 
 
Felel s: Kovács Nándor polgármester  
 
Határid . 2013. október 31. 
 

Takács Lászlóné jegyző javasolta a 78/2013.(IX.9.)önkormányzati határozat módosítását. 
Sáska, Rákóczi u.4.sz. alatt lév  polgármesteri iroda, orvosi rendel  tet szerkezetének 
felújítására meghatározott összegnél elírás történt, a kivitelezés költsége helyesen: bruttó. 
1.348.084.-ft.  
 
Kovács Nándor polgármester kérte a képvisel ket, aki egyetért a határozat módosításával 
kézfeltartással jelezze. 
 
Képvisel -testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
89/2013.(IX.30.)önkormányzati határozatot 

 
   Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete   
   78/2013.(IX.l9.)önkormányzati határozatát alábbiak szerint módosítja: 
 
   Sáska, Rákóczi u.4.sz. alatt lév  polgármesteri iroda, orvosi rendel  

                           tet szerkezetének felújítási költsége:  1.348.084.-ft. ebb l anyagköltség:  
                           760.084.-ft.   munkadíj bruttó 588.000.-ft. Az anyag költségére képvisel - 
                           testület el leget biztosít  Szabó Tamás Nyirád, Sport u.5.sz. alatti lakos  
                           vállalkozó részére.    
 
Kovács Nándor polgármester kérte a képvisel ket akinek közérdekű bejelentése, javaslata 
van tegye meg.  
 
Konkoly Norbert képviselő érdekl dött, hogy áll a törmeléklerakó elkerítése, sorompóval 
történ  ellátása? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az anyagokat még nem vásárolta meg, mivel a 
szállítás problémás.  
 
Tóth Zoltán képviselő javasolta, hogy vegyenek fél szál 5/4-es, és fél szál colos csövet, és 
azt el lehet szállítani.  
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Kérdezte, hogy nincs-e pályázat a falumúzeum felújítására, mivel a nádtet  elhasználódott, 
cserére szorul. Fel kell szólítani  Hencze Tibort, hogy a múzeum tetejére ráhajló fát vágja ki, 
mivel a mohásodást az is befolyásolja. 
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy jelenleg nincs pályázat kiírás,felszólítja a 
szomszédos ingatlan tulajdonosát, hogy a fát vágja ki. 
 
Kovács Nándor polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18,30 órakor bezárta és zárt ülést 
rendelet el. 
 
 
      k.m.f.t. 
 
 
 
                 Kovács Nándor       Takács Lászlóné  
                 polgármester               jegyz    
 
   
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 


