
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8308.S á s k a, Rákóczi u.4.  
Tel: 87/510-344 
 
Száma: 121-17/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 
Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. október 24-én  
   (csütörtökön) 17  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 
    Molnár Lászlóné        pü.főelőadó 
    
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Takács Lászlóné             jegyző  
 
Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, pénzügyest,  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 pontokat. 
 
Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontokat, és 
meghozta az alábbi: 
 
96/2013.(X.24.)önkormányzati határozatot 
 
           Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 24-én 17  
                      órai  kezdettel rendes    nyilvános  ülést tart, melynek napirendjét alábbiak  
                      szerint  hagyja jóvá:   
 
                     1./ Sáska község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) 
  önkormányzati rendelet módosítása. 
 
  Előadó: Kovács Nándor polgármester  
 
        2./ Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelet  
  tervezete a temetőkről és a temetkezésről.  
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  Előadó: Kovács Nándor   polgármester  
   
                   3./ Beszámoló az önkormányzat 2013.III. negyedévi  gazdálkodásáról.  
 
     Előadó: Kovács Nándor polgármester 
 
          4./ Sáska község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. 
 
     Előadó: Kovács Nándor polgármester  
 
           5./ Vegyes, aktuális ügyek. 
 
                 Előadó: Kovács Nándor   polgármester 
 
1./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester  kérte Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadót röviden 
tájékoztassa a képviselőket, a költségvetési rendelet módosításáról. 
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy az önkormányzat plusz állami 
támogatásban részesült:  a közös hivatal működésére 448 e ft-ot, szociális és gyermekjóléti 
feladatokra 441 e ft-ot, gyermekvédelmi támogatásra 87 e ft-ot, szerkezetátalakítási tartalékra 
720 e ft-ot kaptunk, növekedés: 1696 eft. Módosított előírányzat: 30.432 e ft.  
Kiadások: közös hivatal működéséhez átadtuk a 448 e ft-ot, iskolások, óvodások étkeztetésére 
447 e ft-ot, kistérségi igazgatás költsége 754 e ft, szociális és gyermekvédelmi feladatokra 45 
e ft-ot összeges kiadás: 1696 e ft.  
 
Kovács Nándor polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselők 
hozzászólását. 
 
Tóth Zoltán képviselő javasolta elfogadni a rendelet módosítás. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 
 
6/2013.)X.31.) önkormányzati rendeletet  
 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor  polgármester elmondta, hogy a képviselők  megkapták a temető rendelet 
tervezetet. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt ismertesse mi tette szükségessé a rendelet 
felülvizsgálatát, rendelet alkotást.  
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a  temetőtörvényt módosították, 2014. január 1-től 
bevezetésre kerül a szociális temetés. A köztemető fenntartójának  szociális parcellát kell 
kijelölni. A hatályos temető rendeletben a sáskai állandó lakóhellyel rendelkezők megváltási 



3 
 

díjat nem fizetnek, ami diszkriminatív.  Az önkormányzati rendeletek nem lehetnek 
ellentétesek a magasabb szintű jogszabályokkal. A tervezetben csökkentette a díjakat.  A  
rendelet tervezetet megküldte  az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei 
Elnökének, aki egyetértett a díjakkal, azok alkalmazását javasolta. Lehetőség van arra, hogy 
az önkormányzat eltekintsen  a díj fizetésétől, vagy temetési támogatásban részesítse azt a 
személyt, aki sáskai lakos eltemettetéséről gondoskodik, ha szociálisan rászorult.  
 
Kovács Nándor polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a képviselők véleményét, 
javaslatát. Szociális parcellának javasolta a temető északkeleti részén lévő területet.  
 
Jehoda István képviselő javasolta, hogy tekintsenek el a díjfizetéstől, hisz évente 3-4 
temetésre kerül sor, és az elhaltak Sáskai lakosok, vagy valamilyen kötődésük van a 
településhez. A rendeletet következő évben felülvizsgálhatják. Véleménye szerint a szociális 
parcella kijelölése is lehet diszkriminatív. 
 
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással 
jelezze: 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 
 
7/2013.(X.31.) önkormányzati rendeletet  
 
  a temetőkről és a temetkezésről. 
 
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3.N a p i r e n d :  
 
 
Kovács Nándor  polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat 
2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét, 
hozzászólását. 
 
Horváth Árpád alpolgármester kérdezte, hogy a 3.számú mellékelten a Volán részére 400 e 
ft. lett tervezve a teljesítés nulla, nem utaltunk át a pénzt? 
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy mivel  havonta küldik a számlát a 
kiadásokat a város és községgazdálkodási szakfeladaton számolta. el.  
 
Konkoly József képviselő kérdezte, hogy az épület felújításra tervezett 2327 e ft-ból meg 
lesz oldva az épület tetőterének szigetelése is?  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az épület felújítása a vállalkozási szerződés 
szerint 1.348.094.-ft. a felújítás során felmerült pótmunkáért – oromszegély festése, kezelése, 
előtető anyagköltsége – 53.520.-ft.-ot  számolt fel a vállalkozó, kivitelezés összes  költsége: 
1.401.614.-ft. Anyagköltség díját előlegként utaltuk, fennmaradó összeg: 641.530.-ft. Tetőtér 
szigetelését el lehet végeztetni. 
Az önkormányzat 2 főt felvesz a közmunka programban, akik 2 hónapot dolgoznak, 4 
hónapot pedig iskolába járnak. Be lehet vonni őket a munkába.  
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Tóth Zoltán képviselő kérdezte, hogy az 1695 e ft. állami támogatást  volt , ezért nőtt meg a 
költségvetés bevétele.  
 
Kovács Nándor  polgármester kérte a képviselők fogadják el az előterjesztést. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
97/2013.(X.24.)Önkormányzati  h a t á r o z a t o t  
 

 Sáska  község Önkormányzata Képviselő-testülete  
     „Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról” 

 című előterjesztést elfogadta. 
 

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
4./ N a p i r e n d :  
  
Kovács Nándor   polgármester elmondta, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciót  
megkapták. Kérte Molnár Lászlónét ismertesse az előterjesztést.  
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a település állami támogatás várhatóan 
1 millió forinttal lesz több. A kormány beterjesztette a költségvetést az országgyűlésnek, most 
van tárgyalás alatt, pontos adatokat majd akkor fogunk tudni, amikor településekre le lesznek 
bontva az állami támogatások összegei.  
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy a jövő évi költségvetésbe tervezünk-e 
felhalmozási kiadásokkal? Mit jelent a határozat tervezetnél a bevételek maximalizálásának 
szükségessége? 
 
Horváth Árpád alpolgármester kérdezte, hogy elírás történet a koncepció benyújtására 
vonatkozó határidőnél, mivel április 30. szerepel? 
 
Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy amennyiben pénzmaradványa lesz az 
önkormányzatnak az felhalmozásra lesz fordítva 2014. évben. Az államháztartási törvény 
módosításával  április 30-ig határozták meg a koncepció benyújtásának idejét, melyet 
módosítottak október 31-re. Előterjesztésnél nem lett kijavítva az időpont. A bevételek 
maximalizálásánál a bevételek növelésére gondolt.  
 
Kovács Nándor polgármester elmond, hogy a bevételt csak úgy tudják növelni, hogy meg 
kell emelni a kommunális adót, meg  kellene szüntetni az 50 %-os kedvezményt. A fejkvóta 
miatt volt az, aki állandó lakosként bejelentkezett kedvezményt kapott. Következő testületi 
ülésre elő kell készíteni a helyi adórendelet módosítását. Megköszönte a hozzászólásokat, és 
kérte a koncepció elfogadását. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
98/2013.(X.24.)Önkormányzati  h a t á r o z a t o t  
 
       Sáska  község Önkormányzata Képviselő-testülete  
      2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.  
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              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. 2. A költségvetési szerveinek működési kiadásainak biztosítása 

mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására 
kell valamennyiüket ösztönözni. 

3. 3. Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni 
szükséges.  

 
                                         Felelős: Kovács Nándor polgármester 
                                                       Takács Lászlóné jegyző   
 
                                       Határidő: Azonnal, illetve a 2014. évi költségvetés előterjesztése.  
 
(koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
5./ N a p i r e n d : 
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a parlamenti választáshoz a választási bizottság 
tagjait 2013. november 15-ig le kell jelenteni. Választási bizottság néhány tagja nem vállalja 
továbbiakban a feladatokat, ezért javasolja helyette Albert Jenőné Sáska, Petőfi u.14. id. 
Jehoda Istvánné Sáska, Kossuth u.28. és Sinkó Norbertné Sáska, Petőfi u.39.sz. alatti lakost 
megválasztani. 
 
Kovács Nándor  polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással 
jelezze. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
99/2013.(X.24.)önkormányzati  h a t á r o z a t o t  
 

Sáska  község Önkormányzata Képviselő-testülete a választásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a választási bizottság 
tagjának  
 
Albert Jenőné Sáska, Petőfi u.14.  
id. Jehoda Istvánné Sáska, Kossuth u.28.  
 Sinkó Norbertné Sáska, Petőfi u.39.sz. 
 
alatti lakosokat  megválasztja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eskü kivételére, 
és megbízó levél átadására. 
 
Felelős: Kovács Nándor  polgármester 
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Határidő: 2013. november 30. 
 

 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy megkérték az árajánlatot a közúti 
igazgatóságtól, az út felújítás költségeként 17 e ft/m2 összeget határoztak meg. Megrendeltük 
a munkát. 
 
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy hány négyzetméter területről van szó? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy úgy rendelték meg a kivitelezést, hogy 
felmérik a területet, utólagos elszámolással fizetünk. 
 
Jehoda István képviselő véleménye szerint a többi utcát is meg kellene nézetni. 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az Ifjúság és Rákóczi utca  van az 
önkormányzat  tulajdonában, a többi kezelője a KPM. 
 
Tóth Zoltán képviselő javasolta a képviselő-testületnek, hogy vásároljanak egy kis traktort.  
Olyan nagy a közterület, hogy az önkormányzat dolgozója egész nap kaszál, melyet nem bír. 
Figyelni kellene az akciós árakat. 
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a jövő évi költségvetésbe be lehet építeni a 
vásárlást, figyeli a pályázatokat, és ha lesz rá lehetőség elkészíti a pályázatot.  
 
Kovács Nándor polgármester  elmondta, hogy 2013. november 5-én kerül sor a 
lomtalanításra. Lesz egy vállalkozó aki elviszi az elektronikai berendezéseket. A lakosságot 
szórólapon keresztül értesítik a lomtalanításról. Két helyen kerül elhelyezésre a 30 m3-es 
konténer.  
 
Megköszönte a képviselők megjelenését és a rendes nyilvános ülést 18 órakor bezárta.  
 
 
         k.m.f.t. 
 
 
              Kovács Nándor       Takács Lászlóné 
                polgármester                jegyző  


