
Sáska község Önkormány zata Képviselő-testülete
S308.S á s k a. Rákóczi u.4.
Te|: 87l510-344

Száma:2-9l20I4.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község ÖnkormányzataKépviselő-testülete áItaIz}I4.július 7-én

(hétfőn ) 18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséról,

Helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.

Jelen vannak: Kovács Nándor polgármester
Horváth Árpád alpolgármester
Jehoda István képviseló
Konkoly Norber1 képviselő
TőthZo\tán képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlóné jegyző
Horváth József rendőr szi,']ados közlekedési osztály vezetője,
Jehodáné Preininger Eszter kultúrház vezető

Jegvzőköny!ryezető:

Takács Lász|őné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözö|te a jegyzőt, és a képviselŐket, kÜlÖnkÖszÖntÖtte

Horváth József rend őí széaadost, a Tapolcai Rendőrkapitanyság közlekedési osztáIY vezetőjét,

valamint a kultűrház vezetőjét. 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

43 12014.(YII. 7.)önkormány zati határ ozatot

S áska közsé g Önkormány zata Képv íselő _te stüle te 20 I 4 . j úlius 7 -én 1 8

őrai kezdettél rendes nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alábbiak

szerint hagyjajóvá:

1 . /Beszámo ló a közren d, kö zbiztonság helyzetéről.

Előadó: Gyenge Tibor körzeti megbízott.

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
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a.)PáIyazati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony
hulladék ö s sze gyűj té sére, elszállításár a é s kezelé sére

Előadó: Kovács Nándor polgármester
1./Napirend

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták.
Felkérte Horváth József századost, amennyiben kiegészítése van tegye meg.

Horváth József százados elmondta, hogy a település jó helyzetben van, zsák falu, de meg
varL a település árnyoldala is a Kossuth u.58,sz. alatt é|ő család miatt. Családfenntartő 2 évet
kapott, lakhely elhagyási tilalmat rendeltek el. Fontos a jogszabályi háttér munkájukhoz. Sok
a tulajdon elleni bűncselekmény rendőrkapitányság területén , sajnos idősek is élelmiszert
lopnak, az emberek nehéz körülmények között élnek. Településen nagy számban élnek idős
korúak, fontosnak tartja atájékoztatásukat, oktatásukat, hogy a lakásukba ne engedjenek be
idegeneket.
Közlekedésrendészeti szempontból jónak értékeli a település helyzetét, nincs száguldozás.
Igazgatásrendészeti tevékenységük a fegyvertartás ellenőrzése, probléma nem merült fel,
hiányosságot nem tapasztaltak A körzeti megbízott levizsgázolt többet bJd tartőzkodni a

településen. Július 1-én indult egy új program, minden 3. napon kell lenni a településen
rendőrnek, fontos azidegen személyek kiszűrése, együttműködnek az erdészettel.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy pályázatot nyújtottak be kamerarendszer
kiépítésének tiáínogatására, de nem nyertek. A település 4 sarkára kívántak elhelyezni
kamerát, olyan tájékoztatást kaptak, hogy az adatokat nem nézhetik meg.

Horváth József százados elmondta, hogy adatvédelmi szempontok miatt csak a rendőrség
nézheti meg az adatokat, még az üzemeltetőnek sincs arra joga. Révfiilöpön is alakítottak ki
kamerarendszer, most yan a próbaüzem.

Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy saját portájara tehet-e kamerát, jó megoldás
lehet, hogy a település 4 sarkánállévő 4háma tesznek fel kamerát.

Horváth József százados elmondta, hogy erre van lehetőség, ez megoldás lehet, a

kamerarendszer kiépítése a jövő.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy egy vadkamera beszerzési ára 45-70 e ft.
melyet csak fel kell csatolni. Lakosság tétlékoztatásával kapcsolatban az avéleménye,hogy az

emberek érdektelenek, kétszer volt rendőrségi fórum, de kevesen jöttek el. Szociális
gondozónőn keresztüI tájékoztatlák az időseket, szóró lapokat osztottak számukra.
Motorozással kapcsolatban megszűnt a probléma, elmúlt időszakban csapatosan jOttek, még

külföldről is kwadokkal, motorokkal. A lőtéren sok a fel nem robban lövedék, ezért javasolía

a tulajdonosoknak tájékoztatő táblák elhelyezését. Falopásra nem került sor, mivel az emberek

fi gyelnek. Megköszönte a rendőrkapitányság munkáj át.

Horváth József százados elmondta, hogy az lenne jó, ha akörzeti megbízottak a településen

élnének, sajnos az önkormányzatoknem tudnak részükre szolgálati lakást biztosítani.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tulőzkodás nélktil
meghozta az alábbi:

44t2014.(YII.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete,,Beszámoló a közrend,
közbiztons ág helyzetéről" című előterj esztést elfogadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az előterjesztést megkapták, felkérte a jegyző
ismertesse mi tette szükségessé apályázat kiírását.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a vízigyi törvény alapján a nem közművel
összegyűjtöttháztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani.
Azok az ingatlarttulajdonosok, akik a hálőzatra nem k<itnek rá, kötelesek évente egy
alkalommal a szennyvízet elszállíttatni. Sáskáról a Tapolcai Szennyvíztelepre szállítlák a
szennyvizet, a szennyvíztelep kiadta a befogadó nyíIatkozatot, tájékoztatásuk szerint Czanka
Barnabás tapolcai és Talajerő Kft. pápai cég jogosult a településről a telepre szállítani a
szennyvizet. A településen 6 ingatlan nincs rákötve ahálőzatra, a becsült mennyiség évi 24]
m3. A páIyázati felhívást megküldik a vállalkozónak valamint a kft-nek, és közzé teszik a
honlapon.

Kovács Nándor polgármester megköszönte a tájékoztatást, és kérte az előterjesztéshez
csato lt hatén ozatí j avaslat elfo gadás át.

Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
az a|ábbi

45l2014.(Vll.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

S áska közsé g Önkormány zata Képv iselő-testüle te a vizgazdálkodásró 1 szóló
1995. évi LVII. törvény 44lC. § alapján - a nem közművel összegyújtött

háztartásiszennyvízbegyűjtésérevonatkozőközszolgáltatásitevékenység
részletes szabály akől szóló 45 5 1201 3 .(Xl.29.)Korm.rendelet szerint a

közszolgáltatókiválasztásacéljábőIpályázatothirdet.

A p ály éaati fe lhívás a határ o zat me l l ékl etét kép ezi.

Képvi s e l ő -te stül et felhatalmazza a p ol gétrme stert a p ály ázati fe lhívás

közzétételére.

Felelős: Kovács Nándor
polgármester

Határidő. 2014.július 1 0.
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Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy megktildte támogatás iránti kérelmét a
Magyar Vöröskereszt Yeszprém Megyei Szervezete. A helyi vöröskereszt szervezet nem
önállóan működő szervezet, ezért a támogatáshoz a megyei szervezeten keresztül jutnak
hozzá. Javasolt részükre 60.000.-ft. támogatást megállapítani, ebből az összegből
hozzájétrulnak a falunap sikeres lebonyolításához, főzéssel, valamint év végén megszervezik a
véradó ünnepséget.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a képviselőtestület elfogadta az államhéatartáson
kívüli forrás átvételére és átadására vonatkoző szabáIyokról szóló rendeletét. E szerint a
támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket aközpénzekből nyújtott
támogatások átláthatőságáíőI szóló 2007. évi CLXXK. törvény alaplán kiállított
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet; anyllatkozatot anól, hogy a
kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem f,tzetettkö^aítozása, továbbányllatkozatot arról,
hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. Vöröskereszt
a kérelmet, és a szükséges melléklettel becsatolta.

Kovács Nándor polgármester: megköszönte akiegészítést és kérte a testületet, amennyiben
e gyetértenek a támo gatás sal kézfeltartással j elezzék.

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta az
alábbí:

4612014.(VII.7.) Ökt. számú h a t ár o z at o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testül ete az államhaztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkoző szabályokról szóló 3l20I4. (II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezetet egyszeri 60.000 Ft-tal, azaz HatvarLezer
forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Vöröskereszt
S zerv ezet bankszáml áj a j av ár a.

A támogatás célja: Magyar VöröskeresztYeszprém Megyei Szervezet Sáska-i
Helyi Vörö skere s zt S zerv ezet által szerv ezett pro gramok támo gatása.
A felhaszn álás határideje: 20 1 4. november 3 0.
Az Egyesület a támogatásról 2014. december 3 1- ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Vöröskereszt
Szervezettel, ami terjedjen kíazÖr.4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti ö sszeg kif,rzetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáről, illetve annak
elmaradásáról számolj on be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: folyamatos

Kovács Nándor polgármester felkérte akultűrbézvezetőjét adjon tájékoztatást a falunapi
előkészületekről.
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Jehodáné Pereininger Eszter kultúrház vezetőie elmondta, hogy a meghívókat kiküldték a
vendégeknek, Zalahalápi képviselő-testületnek, jegyzőknek, cégek vezetőinek. Kérte Tóth
Zoltán képviselőt a délelőtti futball mérkőzés lebonyolítását szervezze meg, a csapatokat
állítsa össze. El kell dönteni, hogy a főzéshez mekkora összeggel járul hozzá az
önkormányzat.Lesz ingyenes légvár, trambulin, felmászás, ismertette a kulturális programot.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a vadásztársaság ad egy vaddisznőt, a
csapatok részére akik főzni akarnak bográcsonként 5000,-ft-ot javasolt. Kérte a tűzoltő
egyesület parancsnokát Horváth Árpádot, hogy vállalják fel a rendfenntartás szerepet.

Konkoly Norbert képviselő elmondta, hogy a zalahalápi büfés jön, és a forgalom után ad
támo gatást az alapítv ánynak.

Kovács Nándor polgármester megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselőket, akinek
közérdekű bejelentése van tegye meg.

TőthZo|tán képviselőkérdezte, hogy áll Horváth Ferencné hídügye?

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy mindenkinek saját magának kell elkészíteni a
bejáratát, ha egy személyét az önkormányzat elkészíti, akkor többen is jöhetnek ilyen
kéréssel. Az árkot kitisztíttatta az önkorményzat a híd építését nem javasolja felvállalni.

Tőth Zoltán képviselő atájékoztatást tudomásul vette.

Kovács Nándor polgármester a rendes nyilvános ülést 18,45 órakor bezárla.

k.m.f.t.

fu.
fiffií*fd,kovács Nándor

polgármester JegyZo


