
 Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8308.Sáska, Rákóczi u.4.  
Tel: 87/510-344 
 
Száma: 121-20/2013. 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. november 25-én  
   (hétfőn) 18,30  órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.  
 
Helye:  Faluház, Sáska Petőfi u.46.  
 
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  megállapította, hogy a testületi ülés továbbra is  
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: 
 
110/2013.(XI.25.)önkormányzati határozatot 
 
           Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 25-én 18,30 
                      órai kezdettel rendes nyilvános ülést   tart, melynek napirendjét alábbiak szerint  
           hagyja jóvá:   
  
                      1./ Rendelet tervezet a  helyi adókról. 
 
      Előadó: Kovács Nándor polgármester  
 
         2./ Rendelet tervezet a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa  
        juttatásról. 
 
        Előadó: Kovács Nándor   polgármester  
   
                    3./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről.  
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     Előadó: Kovács Nándor polgármester 
 
          4./ Vegyes, aktuális ügyek. 
 
               Előadó: Kovács Nándor   polgármester 
 
1./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a helyi adó rendelet 
tervezetet. Előzetesen már beszéltek arról, hogy a kommunális adónál a helyi lakosok 50 %-os 
kedvezményét el kellene törölni. Az adó mértéke 9000.-ft. ami kevesebb mint a környékbeli 
településeknél. Két adónem van a településen a magánszemélyek kommunális adója, valamint 
a helyi iparűzési adó. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.   
 
Konkoly Norbert  képviselő kérdezte, hogy az adót kétszer kell beszedni? 
 
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az adójogszabály alapján az adót minden év március 
15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. 
 
Horváth Árpád alpolgármester elmondta, hogy nem ért egyet az adórendelet tervezettel,  ha 
eltörlik a kedvezményt  az 100 %-os emelést jelent.  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a helyi adókat be kell szedni, sok mindent 
biztosít az önkormányzat a lakosságnak, meg lehet érteni, hogy 4500.-ft-ból nem lehet mit 
csinálni.  
 
Tóth Zoltán képviselő elmondta, hogy lehet, hogy soknak látszik most az adóemelés, de ha 
az állam eldönti, hogy attól teszi függővé a támogatást, hogy az önkormányzat mekkora adót 
vetett ki, lehet még magasabb emelést kell végrehajtani.  Javasolta a rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet tervezet 
elfogadásával kézfeltartással jelezze. 
 
Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi: 
 
8/2013.(XI.30.)önkormányzati rendeletet  
 
  a helyi adókról. 
 
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
2./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a szociális célú tűzifa 
juttatásról szóló rendelet tervezetet. Település 18 m3 tűzifát kapott, melyet a szociálisan 
rászorulók között lehet elosztani. Javasolta, hogy a testület döntsön a kérelmekről.  Kérte a 
képviselők véleményét, észrevételét. 
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Tóth Zoltán képviselő kérdezte, hogy kell-e 2 m3 tűzifát adni, vagy lehet az kevesebb is? 
Hány főt érinthet a támogatás? 
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy foglalkoztatás helyettesítő támogatásban 8 fő, 
lakásfenntartási támogatásban 16 fő, gyermekvédelmi kedvezményben 15 fő részesül. Lehet 
úgy is dönteni, hogy háztartásonként 1 m3 tűzifát adnak. A rendeletet ez alapján módosítják. 
Kérte annak módosítással történő elfogadását. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, minősített döntéssel megalkotta az alábbi: 
 
9/2013.(XI.30.)önkormányzati rendeletet  
 
    a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa  juttatásról. 
 
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor  polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban  megkapták a 
társulásban végzett tevékenységről szóló előterjesztést. Kérte a képviselők észrevételét. 
 
Hozzászólás nem volt, ezért javasolta a beszámolót elfogadni. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
111/2013.(XI.25.)önkormányzati határozatot   
 

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete  „Beszámoló az 
önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről” című előterjesztést 
elfogadta. 

 
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
4./ N a p i r e n d :  
 
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
megküldte az iskolai körzethatárok listáját. Sáska település  tanulóinak oktatását  a  Zalahaláp 
Csontvári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában biztosítják. Véleménye szerint 
Tapolcát is ki kellene jelölni, mivel jelenleg is 18 tanuló járt Tapolcára. Úgy javasolta a 
határozatot meghozni, hogy legyen megjelölve Tapolca is. 
 
Képviselők a javaslattal 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal meghozták az alábbi: 
 
112/2013.(XI.25.)önkormányzati határozatot  
 
 

Sáska  község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti  a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése lapján 
elkészített és  közzétett iskolai körzethatárt megismerte, azt megtárgyalta. A 
Zalahaláp Csontvári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi 
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körzetére vonatkozó javaslattal nem ért egyet, a sáska tanulók felvételére a 
Tapolca városban működő általános iskolát is javasolja kijelölni. 
Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
általános iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 37 fő. Zalahaláp 
Csontvári Általános Iskolába járó  tanulói létszáma 19 fő, melyből 
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló létszáma 5 fő. Tapolcai Általános 
Iskolába 18  tanuló jár, akik közül nincs halmozottan hátrányos helyzetű. 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére. 

Felelős: Takács Lászlóné Körjegyző 

Határidő: 2013. november 29. 

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, javaslata 
van tegye meg. 

Tóth Zoltán képviselő elmondta, hogy a Rákóczi u.8.sz. ház előtt nincs rámpa, mély az árok, 
valamilyen korlátot kellene elhelyezni, balesetveszély miatt.  

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy szabványos szalagkorlátot kell elhelyezni, 
karó nem jó. Javasolta, hogy vegyenek egy ívet és azt tegyék ki, érdeklődni fog az ára után. 

Konkoly Norbert képviselő javasolta, hogy a hivatal tetőterénél végezzék el a szigetelést, 
hisz sokba kerül a gáz. Van egy közmunkát akit be lehet vonni a munkába. 

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy legalább 12 cm vastag üvegszálas paplan 
szigetelőanyagot kell vásárolni, kb. 100 m2-t. Utána néz a lehetőségeknek.  

Rendes nyilvános ülést 19 órakor bezárta, zárt ülést rendelt el. 

 

        k.m.f.t. 

 

    Kovács Nándor       Takács Lászlóné 
      polgármester               jegyző  

 

 


