
Sáska község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
TeI: 87l510-344
Száma:2-7l20I4.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község ÖnkormányzataKépviselő-testülete által 2014. április 29-én
(kedden) 18 órakormegtartottrendes nyilvános üléséről.

Helye: Polgármester Irodáia Sáska, Rákóczi u.4.

Jelen vannak: Kovács Nándor polgármester
Horváth Arpád alpolgármester
Jehoda István képviselő
Konkoly Norbert képviselő
TőthZoltán képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlóné jegyző
Molnár Lászlőné pénzügyi foelőadó

Jegvzőkönv!,vezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, a pénzügyest, és a képviselőket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, hísz 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:

33 l 2 0 t 4. (IY. 2 9. ) ö n ko r mány zati határ ozatot

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testül ete 20l 4. április 29 -én 1 8 órai
kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alábbiak szerint hagyja
jővá:

l . /S áska közsé g Önkormány zata Képv íselő-te stülete önkormányzati
rendelete az önkormány zat 20 13 . évi költségvetésének zár számadásáról.

Előadó: KovácsNándor polgármester

2. / Önkormányzat gyermekj óléti és gyermekvédelmi feladatainak átfo gő
értékelése.

Előadó: Kovács Nándor polgármester
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3./ Vegyes, aktuális ügyek

a.) belső ellenőr megbízása

Előadó: Kovács Nándor polgármester

Napirend előtt:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptak a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáről, átruháaott hatáskörben hozott döntéseúől szóló tálékozatőt.
Kérte a tájékoztató elfogadását. Képviselő-testület egyhangúlag, határozithozatal nélkül
elfo gadta a táj ékoztatőt.

1./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a 2013, évi
kÖltségvetésérŐI zárszámadásáról szóló előterjesztést. Jől gazdálkodták az elműlt évben, a
pénzmaradv ány 4203 e ft . Kérte a képviselők vélemény ét, hozzászőIását.

TŐth Zoltán képviselő javasolta elfogadní a zátszámadási rendeletet. A pénzmarudvány
biztosítjaazt,hogy a falugondnoki autó vásárlásáhozaz ÁFA-tsaiát forrásból biztosítsák.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a pénzmatadvány beépült a 2014. évi
költségvetésbe, fejlesztések lettek betervezve, a költségvetésből biztosítani tudják a sqát
forrást az autő vásárláshoz. MegkcitOtték az adásvételi szerződést a Ring Autó Kft-vel, a
megrendelésÜnket várhatőan augusztus-szeptember hónapban tudják teljesíteni. A téli
gumihoz nem tudnak alumínium felnit biztosítani. A régi autót nem számítják be, mivel a
pénzigyi lebonyolításnál problémás,átvizsgálás után meghatározzákaforgalmi értékét. Több
jelentkező :van az antőra, meghatározott érték után értékesítik.

Kérte a képviselőket, aki elfogadja a zárszámadást kézfeltartással jelezze.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal minősített döntéssel, ellenszavazata és
tartőzkodás nélkül megalkotta az alábbi

4 l 20 1 4.(IY.3 0.) önko r mány zati ren d eletet

az ö nkorm ány zat 20 I 3 . é vi kö lts é gveté s ének zár számadásár ől

(rendelet a jegyzőkönyw mellékletét képezi)

2./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az előterjesztést írásban megkapták.
Elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló,1997. évi XXXL
törvény alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról átfogó értékelést kell
készíteni, és azt a képviselő-testületnek május 31-ig meg kell tárgyalni. Az előterjesztést meg
kell küldeni a Veszprém Megyei Kormrányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Kérte a
beszámoló elfogadását.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi:

34l2014.(lY.29.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska Község Önkormányzata 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 2013 . évi ellátásáról készített értékelést.
Az Önkormányzaí a feladatellátásről szóló értékelést tudomásu|vette, azt

elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől fliggően mindent elkövet a

feladatellátás szinten tartása érdekében.

Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivata|ához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Felelős: Kovács Nándor polgármester

Hataridő 20I 4. május 3 1 .

3./Napirend:
a.) belső ellenőr megbízása

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatokat 2013,
december 31-ig a Tapolca Környéki ÖnkormányzatiTársulás látta el. Ajanlatot kértek a
feladat ellátására, Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft. alkalmazottja, Kövesiné
Müller Katalin, aki korábban a társulásnál állt alkalmazásban, megtette az ajénlatát,
Szabályzatok ellenőrzését tervezték be ebbe az évbe, a számviteli politika rendjéről szőlő
szabáIyzat felülvizsgáIatára2 ellenőrzési napot terveztek. Feladat ellátását bruttó 44.000.-ft.
összegért vállalja.
Javasolta megbízni a belső ellenőrzési feladat ellátásával.

Képviselő-testület a javaslattal egyetértette, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az aléhbi:

35t2014.(lv.29.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

S áska közsé g Önkormány zata Képvíselő -testülete bel ső ellenőrzési
fe l adat ellátásáv al me gb ízza a B i ztons ágot Ad ó G azdasági Tanác s adó

Kft.Tapolca,Fazekas utca 54.sz. belső ellenőrét Kövesiné Müller Katalin
belső ellenőrt.

Képviselő-testület a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladat
e\Iátásir a vonatkozó vállalási árat : bruttó 44. 000. -ft . ö ssze get elfo gadj a.

F e lhatalmaz za a p olgárme ster a me gbizási szer ző dé s aláir ásár a,

Felelős: Kovács Nándor polgármester

Határidő: 2014. május 1 0.



Kovács Nándor polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy lejárt a téli közfo glalkoztatás,
ez idáig 3 embert foglalkoztattak. Május 15-től lehet újra foglalkoztatni, t }ot igenyeti
szeptemberig, 8 5 oÁ-os támogatottság mellett.

Elmondta, hogy az árok tisztítást befejezték, az árok ki lett profilo zva, teknőzve, egy híd lett
beéPÍtve a Riákóczi utcéha, 5 gyűrűt helyeztek el. Az üres lakóteleknél pedig kiszedtek a
gYÚrűt mivel kis átmérőjű és nem tud elfolyni a víz. Az ingatlan tulájdonos figyelmét
felhívj ák, hogy megfelelő átmérőj ű gyűníket hely ezzen el.

MegkÖszÖnte a képviselők megjelentését és a rendes nyilvános testületi ülést 18,30 órakor
bezárta.
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