Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
Te]r: 87l510-344

Száma:2-I2l20I4.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község ÖnkormányzataKépviselő-testülete által 2014. augusztus 13-an
(szerdán ) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helve: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.
Jelen vannak: Kovács Nandor polgármester
képviselő
Jehoda István
Konkoly Norbert képviselő
képviselő
TőthZoltán

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Horváth

Árpád

alpolgármester

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács

Lászlőné

jegyző

Jegvzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözöIte a jegyzőt, és a képviselőket. Megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat.
Képviselőtestület egyhangúlag,4 igen szavazattal elfogadta azalábbi napirendi pontokat, és
meghozta az aláhbí:
60 t

201 4.(VIII.
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3.)Ök t.sz. határ ozatot

zata Képvi selő-te stül ete 20 I 4 . augusztus 1 3 - án I7
órai kezdeÚl rendkívtili nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alábbiak

S

áska község Önkormán

y

szerint hagyjajővá:

elnevezéséről és ahínszámozás szabályairól szóló rendelet
tervezet elfogadása.

1.1 Aközterületek

Előadó: KovácsNándor polgármester
2.1 Anemközművel összegyűjtöttháLztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó
közszo|gáltatásról szóló rendelet-tervezet előzete s elfo gadása.
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Előadó: Kovács Nándor polgármester
3./ Hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
terv ezet előzetes elfogadása.

szóló rendelet-

Előadó: KovácsNándor polgármester
4./Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Kovács Nándor polgármester

1./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a
kÖzterÜletek elnevezéséről és a hénszámozás szabályuről szóló rendelet ieriezetet.
KÖzségben nincs olyan utcanév amelyiket meg kellene változtatni, Jogszab ály irja elő, hogy
rendeletet kell alkotni. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Hozzászőlás nem volt, ezétt kérte a rendelet íervezet elfogadását.

KéPviselŐ-testület egyhangú
megalkotta az aléhbi:
5 l 20
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4 igen

és tartőzkodás

nélkül
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2./Nanirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegffitött héLztartási
szennyvíz begnijtésére vonatkozó közszolgáItatásról szóló rendelet-tervezetet írásban
megkapták. A tervezetet elfogadás előtt meg kell küldeni akömyezetvédelmi felügyelőségnek
véleményezésre,a szomszédos településeknek pedig tájékoztatás céljából. Iavasolta az
előterj esztésben megfo galmazott hatarozat terv ezet elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:
61l2014.(YIII.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska

község önkormányzatának képviselőtestülete a nem közművel
háztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó helyi
közszolgáItatásról előterjesztett önkormányzati rendelet-tewezetet

összegffitött

elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési önkormányzatoknak
tqékoztatás céljából küldje meg.
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Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai vélemény
bekérésecéljából a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.

Felelős: KovácsNándor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 15.

4./Nanirend:
Nándor polgármester elmondta, hogy a szllárd hulladékra vonatkozó rendelet
tervezetet szintén megkapták a képviselők. Változtak a fogalmak ingatlantulajdonos helyett,
ingatlanhasznáIő, szelektív hulladék helyett elkülönített hulladék fogalom került
meghatározásra. Rendelet tervezetet szintén meg kell küldeni a kömyezetvédelmi hatóságnak
véleményezéscéIjából, a szomszédos településeknek pedig tájékoztatás végett. Kérte a
képviselők véleményét, j av aslatát,

Kovács

Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy a lomtalanítás időpontját a szolgáItatő jelzi? Űgy
tudja Jánosházána gumikat is elszállítják.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkorményzat jelzi, ha igény,t tart

a

Iomtalanításra. Jó volt, hogy elmúlt évben az elektromos hulladékot elszállították, valószínű
idén nem lesz olyan sok. Kérte Konkoly Norbert képviselőt érdeklődje meg, ki azavá||a|koző
aki a gumikat elszállítja. Javasolta a határozattervezetet elfogadni.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

62l201,4.(Yl[.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
áska közsé g önkormány zatátak képvi selő-te stülete a
hulladékgazdálkodási közszolgáItatásról előterj esztett önkormányzati
S

rendelet-te w ezetet elfo gadj a.

Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési önkormányzatoknak
tájékoztatás célj ából küldj e meg.

Felhívja a polgármesterto hogy a rendelet-tervezetet szakmai vélemény
bekérésecéljából a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.

Felelős: KovácsNándor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 15.

Nándor

polgármester elmondta, hogy 2014. október I2-én kerül sor a helyi
önkormányzatí képviselők, polgármester váIasztásara. A választási bizottságot meg kell

Kovács

választani. Felkérte Takács Lász\őné jegyzőt tegyen javaslatot a bizottságtagsaira.

Takács Lászlőné legyző elmondta, hogy a helyi választásibizottság öt tagsát, és két pőttagát
2014. augusztus 31-ig kell megválasztani a választási eljarásról szőlő 2013. évi XXXVI.
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törvény 23. §- alapján. Javasolta megváIasztani tagnak: Holczbauer BélanéKossuth u.7.,
Szücs Istr'ánné Petőfi u.27, Sinkó Norbertné Petőfi u.39. Holczbauer Ferencné Petőfi u.24.
Hermann Tamásné Rákóczi u.33. póttagnak: Perger Józsefné Ifiúság u.22.sz. és Petkovics
Lászlőné Kossuth u.64.sz. alatti lakosokat.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tattőzkodás nélkül meghozták az alábbi:
63l2014.(YIII.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska

község Önkormán y zata Képviselő-testül ete a v álasztási
eljárásról szőlő2013. évi XXXVI. torvény 23. § alapjána
Helyi Y áIasztási B izottság tagj ának :

Holczbauer BélánéSáska, Kossuth u.7.
Szücs Istvánné Sáska, Petőfi u.2] ,
Sinkó Norbertné Sáska, Petőfi u.39.
Holczbauer Ferencné Sáska, P etőft u.24.
Hermann Tamásné Sáska. Rákóczi u.33.
póttagnak

Petkovics Lászlőné Sáska, Kossuth u.64.
Perger Józsefné Sáska, Ifiúság u.22.sz. alatti lakosokat megválasztotta.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
tagoktól az esküt vegye ki, a megbízóleveleket adla át.

a

megválasztott

Felelős: KovácsNándor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

Kovács Nándor polgármester elmondta,hogy a helyi esélyegyenlőségi programba célként
tílztékki, egészségmegőrzéssel kapcsolatos szűrővizsgálatok szeruezésétJavasolta, hogy a
ferfiaknál szervezzék meg a prosztata vizsgálatot, beszélt szakemberrel az urológus 1600.-

ft/fő összegért elvégzi a szriréseket.
Tudomása szerint Balatonalmádiban van egy szűrőbusz, amelyben ultrahangos vizsgálatokat
végeznek, jövő évben meg kellene szervezni az alhasí vizsgálatot is.

Képviselők a javas|attal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat

és

tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:

64t2014.(Ylil.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
S

áska közsé g Önkormán y zata Képvi selő-testülete a Helyi Esélye gyenlősé gi

Program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében egészségmegőrzéssel
kapcsolatos szlxővizsgálatot szervez, prosztata vlzsgálathoz biztositja az
anyagi forrást, 1 600-ft/fió összeget.
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Képviselő-testület felhatalmazza
lebonyo lításával kapc

so

a

lato s feladatokat

polgármestert
v é gezze

el.

a

szrirővizsgá|at

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület igazgatőja közölte, hogy azokban a
tanulóknak a bérletétf,rzetik, akik a körzet iskolájába Zalahalápi Iskolába jrárnak.
Sáskáról 22 tanulő a Tapolcai általános iskolákba tanul. A KLIK. megvásiárolja a bérleteket,
melyet az önkormányzatnak kiszámlaz. Egy tanuló éves bérlete kb. 10000.-ft-ba kerül. 2
tanuló van, aki a katolikus iskolába jfu, ott a szilő kérelméreátmeneti segély állapítanak
meg, ha megfelel a feltételeknek.
Kérte a képviselők véleményét,javaslatát.

Konkoly József képviselő javasolta, hogy vegyék meg Tapolcai Iskolakba járó tanulók
bérletét.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:

65/20l4.(Vlll.13.)önkormányzati

hatá rozatot

Sáska község Önkorményzata Képviselő-testülete a Tapolcai Általános
Iskolákba járó tanulók helyközi éves tanuló bérleténekmegvásárlásával
megbízza a Klebelsb er g Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületét.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgétrmestert a megállapodás aláírására, és
számla ki e gyenlítés ére.

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

Kovács, Nándor polgármester kérdezte a képviselőket, hogy adjanak-e beiskolázási
A falugondnoki autőraki kell ftzetni az áfát, tartalékukat fel kell bontani.

támogatást?

Tőth Zo|tán képviselő javasolta azokat a gyerekeket beiskolázási támogatásban részesíteni,
akik részéteaz önkormányzat nem adott valamilyen támogatást. Tapolcára járó tanulók
bérletétmegtérítik,javasolja, hogy Zalahalápi Iskolába járő tanulókat 4000.-ft-ban,
középiskolásokat pedig 5000.-ft-ba részesítsék,jövedelem hatáítőI függetlenül, iskola
látogatási igazolás bemutatása után.

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták az alábbi:
66l20t4.(Ylll.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Öttkormányzata Képviselő-testülete a bejelentett állandó
lakóhellyel rendelkező - Zalahalápi Csontvary Áttatanos Iskolába járő -

általános iskolai tanulókat 4000.-ft . támogatásban részesíti.
A középiskolások tészére5 000.-ft . iskolakezdési támogatást biztosít
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övedelemh aártőI íiig getlenül -.
Kifi zeté s feltétele : iskolaláto g atási igazolás bemutatása.
-j

A kifizetés a feltétel igazolásaesetén készpénzbentörténik

a Sáskai

Polgármesteri Irodában.

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő. 2014. szeptember 30.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a DRV. Zrt. Siófok megktildte a vizíközmű
szolgáltatásról szóló 20IL évi CCIX.törvény alapján 15 éves időszakra vonatkozó gördülő
fejlesztési tervet. 2015-ben felhasználhatő használati díj 276 e ft, ezért beruházásra nem
terveztek, csak felújításra, pőtlásra 890 e ft-ot. 2016-2019. időszakra beruházásra, pőtlásra,
felújításratervezett összeg 400 e ft.2020-2029 között

2550 e ft. az előirányzott összeg.

20l5-re szivattyú rekonstrukciőját I-es átemelő javítását ütemezték be.2018-2019. évre 2-2
db. fedlap cseréjétkerettel együtt, 2022-be szivattyú beszerzése,2023-2029-ig minden évben
kicserélnek 2 fedlapot kerettel együtt.
Ismertette ahatározati javaslatokat. Kérte a képviselőket fogadjak el.

Képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
az alábbi:

67t2014.(Yl[.13.)Ökt.sz. h a

tár ozatot

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 201L

évi
CCIX.törvény (Vksztv.) 11.§ rendelkezései alapján az e|látásért felelős
kötelezettségébe tartoző 15. éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési
a település vizlközművét üzemeltető DRV. Zrt-t (8600
Terv elkészítésével
Siófok, T anácshéz utca 7 .)bízza meg.
Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a hatéttozatot küldje meg a
DRV. Zrt-ének.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hataridő: 2014. szeptember

1.

Kovács Nándor polgármester kérte a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását.
Képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal. ellenszavazat és lartőzkodás nélkül meghozta
az alábbi:

68t20l4.(Ylll.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 20II. évi
CCIX.törvény (Vksztv.) 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős

kötelezettségébe íartoző, DRV. Zrt. által elkészített 15. éves időtartamta
szóló Gördülő Feilesztési Tervet elfogadja.
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Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a haténozatot kÜldje meg a
DRV. Zrt,ének.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. szeptember

1,

a gördülő
kovács Nándor polgármester javasolta, hogy bízzékmeg a DRv zrt, küldje meg
fej leszté si

tervet az ener getlkai hivatal részére,

nélkÜl meghozta
Képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal, e||enszavazat és tartőzkodás
az a|ábbi:.

6gt2014.(Vlll.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község önkormanyzaá Képviselő-testülete a DRV. Zrt. áItaI
elkészítettés az e\|átásért felelős által jóvahagyott 15. éves időtartamra
szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közműszabályozásí Hivatal részéretörténő megküldésére a település
vizíközmúvét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7,)
bizzameg.
meg a
képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a hatátrozatot küldje
DRV. Zrt,ének.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. szeptember

kovács Nándor polgármester megkös

1.

zönte a képviselők megjelenésétés az

ülést 18

órakor bezárta.
k.m.f.t.

kovács Nándor

,/§e"'sY& "

polgármester

'.'a%*
.-._l**s}y

fum',ffi
iegyző

