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Szám: 2-434/2014.
JEGYZ

KÖNYV

Készült: Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Sáska Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. február 13. napján 18.05 órai kezdettel megtartott nyilvános
együttes üléséről.
Az ülés helye: Zalahaláp Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Zalahaláp Önkormányzat részér l:
Bedő Lajos Sándor
Takács Zoltán
Hubert János Csaba
Igaz Sándor
Illés Ferenc
Illés József

Polgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Szencz Lajosné

Képviselő

Sáska Önkormányzat részér l:
Kovács Nándor
Horváth Árpád
Jehoda István
Konkoly Norbert
Tóth Zoltán

Polgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dr. Gelencsér Ottó
Takács Lászlóné
Csuri Istvánné
Jegyz könyvvezet :
Lukács Tiborné

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati
Hivatal – Jegyző
Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal – Jegyző
pénzügyi főelőadó

Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Tisztelettel és szeretettel köszönti
Zalahaláp és Sáska Önkormányzatok részéről megjelent települési képviselőket, Takács
Lászlóné jegyző asszonyt, és Dr. Gelencsér Ottó jegyző urat.
Felkéri Kovács Nándor polgármester urat, hogy szíveskedjen megállapítani Sáska Képviselőtestületének határozatképességét.
Kovács Nándor polgármester megállapítja, hogy Sáska Önkormányzat részéről
megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes.
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Bed Lajos Sándor polgármester megállapítja, hogy Zalahaláp Önkormányzat részéről a
megválasztott 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes,
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes, azt megnyitja.
Felkéri
Kovács Nándor polgármester urat, hogy a mai nyilvános együttes ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére
Sáska Község Önkormányzata részéről jelöljenek ki
hitelesít t.
Kovács Nándor polgármester Sáska: A jegyzőkönyv hitelesítésére Sáska részéről javasolja
Konkoly Norbert képviselő urat.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következ :
11/2014./II.13./S.T.Ö.számú

Határozatot
Sáska Község Önkormányzat Képvisel testülete 2014. február 13. napján 18.05
órai kezdettel megtartott nyilvános együttes
ülés jegyz könyvének hitelesítésére
Sáska település részér l Konkoly Norbert
képvisel t kijelöli.
Felel s: Kovács Nándor
Polgármester
Határid : 15 nap

Bed Lajos Sándor polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére Zalahaláp részéről Hubert
János Csaba képviselő urat, valamint Takács Zoltán alpolgármester urat javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Zalahaláp Község Önkormányzat Képvisel -testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következ :
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16/2014./II.13./Z.T.Ö.számú

Határozatot
Zalahaláp
Község
Önkormányzat
Képvisel -testülete 2014. február 13. napján
7.05 órai kezdettel megtartott nyilvános
együttes ülés jegyz könyvének hitelesítésére
Hubert János Csaba települési képvisel t,
és Takács Zoltán alpolgármestert kijelöli.
Felel s: Bed Lajos Sándor
Polgármester
Határid : 15 nap

Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan,
hogy a mai nyilvános ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
hagyják jóvá.
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata?
Más javaslat nem hangzott el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, Zalahaláp
Község Önkormányzat Képvisel -testülete 6 igen szavazattal meghozta a következ :
12/2014./II.13./S.T.Ö.számú
17/2014./II.13./Z.T.Ö.számú

Határozatot
1.) A közös feladatellátásba tartozó kötelez

önkormányzati
feladatok
(háziorvosi
szolgálat, véd n i szolgálat) 2014. évi
költségvetésének
elfogadására
javaslat

El adó: Bed Lajos Sándor
Kovács Nándor
Polgármesterek
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1.) A közös feladatellátásba tartozó kötelez önkormányzati feladatok (háziorvosi szolgálat,
véd n i szolgálat) 2014. évi költségvetésének elfogadására javaslat

El adó: Bed Lajos Sándor
Kovács Nándor
Polgármesterek
Írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.
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Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp:
Az előterjesztésben módosításként
jelentkezik, az az étkezési hozzájárulás a védőnőnél, ami visszavonásra kerül. Az óvodában
nem kapnak étkezési hozzájárulást, akkor a védőnőnek sem javasolja, hogy előirányzatként
szerepeljen.
Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg !
HOZZÁSZÓLÁSOK
Konkoly Norbert képvisel Sáska: A villamos szolgáltatás 500 ezer forint, ezt soknak tartja,
a védőnői szolgálatnál is, és a háziorvosi szolgálatnál is.
Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Az E.ON hibájából több év után most lett
leolvasva a villanyóra.
Takács Lászlóné jegyz Monostorapáti: 200 ezer forintot kapnak az OEP-től, ott sincs új
védőnői szolgálati helyiség, itt 1 millió forint összesen a villany szolgáltatás a háziorvosra, és
a védőnőre, ráadásul itt fiatalabb a védőnő, Monostorapátin idősebb, és nem kell ráfizetni,
kijönnek a finanszírozásból, itt pedig plusz pénzt kell kifizetni a támogatáson felül. Eddig
nem kellett Sáskának sem fizetnie, mindig elég volt a finanszírozás.
Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Elég magas a gázszámla, ezzel nem tudnak
mit kezdeni, az épület állaga nagyon rossz, az összes ablakot, nyílászárót ki kellene cserélni,
az egész fűtésrendszert át kellene alakítani.
Kovács Nándor polgármester Sáska: Ez hosszú távon menni fog, hogy ennyit költenek rá?
Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Született az előző évben egy képviselőtestületi határozat arra vonatkozóan, hogy pályázatot nyújtanak be egy új orvosi rendelő
felépítésére. Inkább azt mondaná, hogy a jelenlegi hivatal épületében lenne hely, ide kellene
áthozni a védőnőt, és az orvost, kevesebbe kerülne. Három évet kaptak arra, hogy teljesítsék
a mozgáskorlátozottak akadálymentes bejutására vonatkozó szabályokat.
Kovács Nándor polgármester Sáska: Igen, reálisan kell gondolkodni, ez nagyon jó ötlet,
nem érdemes kifizetni egy vagyont, ha ez megoldható lenne. Kifizetik a hatalmas összegeket,
némi összevonással meg lehetne oldani.
Javasolja, hogy gondolkozzon a képviselő-testület ezen, mindig ráfizetnek, a feladatot meg
nem finanszírozzák. Ez éveken keresztül nem megy, nem hiszi, hogy a következő képviselőtestület ezt tolerálná, pazarlásnak mondaná, mind a két részről jó lenne, ha a költségek
csökkennének.
Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Kéri,
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg !

akinek a napirendi ponttal

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet, szavazzanak arra
vonatkozóan, hogy az előterjesztés mellékletét képező, Háziorvosi Szolgálat, és Védőnői
Szolgálat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és mellékleteit az elhangzott
módosítással fogadják el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következ :
13/2014./II.13./S.T.Ö.számú

Határozatot
A Zalahaláp Község Önkormányzat és a
Sáska Község Önkormányzat képviselő testületei a közösen fenntartott Házi
orvosi Szolgálat és a Védőnői szolgálat
2014.
évi
költségvetésről
szóló
előterjesztést és mellékleteit megvitatta
és elfogadta az alábbi módosítással:
A Védőnői Szolgálat 2014. évi
költségvetéséből
kikerül
a
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása,
amely összeggel csökken a személyi
juttatás előirányzata.
Tudomásul veszik, hogy a közös feladat
ellátás 2014.évi költségvetése beépül a
Zalahaláp
Község
Önkormányzat
költségvetésébe.
Határid : 2014. március 7.
Felel s : Kovács Nándor
polgármester

Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Kéri a halápi képviselő-testületet,
szavazzanak vonatkozóan, hogy az előterjesztés mellékletét képező, Háziorvosi Szolgálat, és
Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és mellékleteit az
elhangzott módosítással fogadják el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Zalahaláp
Község
Önkormányzat Képvisel -testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következ :
18/2014./II.13./Z.T.Ö.számú

6 igen

szavazattal,

Határozatot
A Zalahaláp Község Önkormányzat és a
Sáska Község Önkormányzat képviselő -

5

testületei a közösen fenntartott Házi
orvosi Szolgálat és a Védőnői szolgálat
2014.
évi
költségvetésről
szóló
előterjesztést és mellékleteit megvitatta
és elfogadta az alábbi módosítással:
A Védőnői Szolgálat 2014. évi
költségvetéséből
kikerül
a
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása,
amely összeggel csökken a személyi
juttatás előirányzata.
Tudomásul veszik, hogy a közös feladat
ellátás 2014.évi költségvetése beépül a
Zalahaláp
Község
Önkormányzat
költségvetésébe.
Határid : 2014. március 7.
Felel s : Bed Lajos Sándor
polgármester
Bed Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Megköszöni a képviselő-testületek tagjainak
a részvételt, az ülést 18.15 perckor bezárta.
K.m.f.
Bed Lajos Sándor
Polgármester
Zalahaláp

Dr. Gelencsér Ottó
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyz

Kovács Nándor
Polgármester
Sáska

Takács Lászlóné
Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal jegyz

Hitelesít k:

Hubert János Csaba
Települési képvisel
Zalahaláp

Takács Zoltán
Alpolgármester
Zalahaláp
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Konkoly Norbert
Települési képvisel
Sáska
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