
Sáska község Önkormán y zata Képviselő-testüIete
8308.5 á s k a, Rákóczi u.4.
Tel:87/510-344

Száma:2-8l20I4.

Jegyzőkőnyv

KészÜlt: Sáska közseg ÖnkormrányzataKépviselő-testülete által 20l4.május 20-,')
(kedden ) 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.

Jelen vannak: Kovács Nrándor polgármester
Horváth Arpád alpolgármester

képviselő
képviselő

Jehoda István
TőthZoltán

Konkoly Norbert

Tanácskozási ioggal meghívott:

képviselő

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, és a képviselőket. Megállapította, hogy
a testÜleti ülés határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van, az ülést megiyitotta. Kérte a
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat.

KéPviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az alábbinapirendi pontokat, és
meghozta az alábbi:

4l l 20 l 4.(Y.2 0.)önkor mány zati határ ozatot

Sáska község ÖnkormányzataKépviselő-testül ete 2014. május 20-án t8,30
Őrai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alabbiak
szerint hagyjajővá:

1 . l Zalabaláp- S áska Közsé gek Önkéntes T űzoltő Egyesül etének támo gatása

Előadó: Kovács Nándor polgármester
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Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, Zalahaláp-Sáska Községek önkéntes Tűzoltő
EgYesÜlete benyújtotta támogatási kérelmét. A költségvetésbe oo.Óoo.-ft_o t íerveztek az
e gye s ül et támo gaíására, j avas o lta ré szükre ezt az ö s sze get me gállapítani.

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, és egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül meghozta az aléhbi:

42l2014.(Y.20.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

S áska kÖ z sé g Önko rmán y zata Képvi s e l ő -te stül ete az államhéztartás on kívül i
forrás átvételére és éúadásáta vonatkoző szabáIyokról szóló 312014, (II.15.)
Önkormányzati rendelete (a továbbiakban:Ör.) alapján a Zalahaláp-sartá
KÖzségek Önkéntes Tíizoltő Egyesületet 8308. iál*rutap, park utca 6.
egyszeri 60.000 Ft- forint összeggel témogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszáml ája javára, 20l 4. május 3 1 -ig.
A támogatás célja: egyesület működésének támogatása
A felhasználás határideje:2014. november 30.
Az EgYesület a támogatásról 2014. december 31- ig köteles elszámolni,
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
dÖntésének megfelelŐ tartalommal kössön megállapod ást az Egyesülettel, ami
terjedjen ki azör.4. § (2) bekezdésében meghatárőzottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az e\számolás benyújtásárőI, illetve annak
elmaradásiáról számolj on be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kovács Nándorpolgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. december 31.

Kovács Nándor polgármester megköszönte a képviselők megielenését, és az ülést 18,45
órakor bezárta.
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