Sáska község Onkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
Tel:87l510-344
Szátma:2-13l20I4.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által2014. szeptember 15-én
(hétfőn ) 17 órakormegtartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Helve: Polgármester lrodája Sáska, Rákóczi u.4.
Jelen vannak: Kovács Nándor
Horváth Arpád
Jehoda

István

Konkoly

Norbert

TőthZoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács Lászlőné jegyző
Molnár Lász|óné pénzagyi ftíelőadó

Jegyzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

j"gwő

Kovács Nándor polgármester üdvözölte
a testtileti ülés határozatképes, hisz 5

jegyzőt, és a képviselőket. Megállapította, hogy
képviselő jelen van) az ülést megnyitotta. Kérte a
a

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat.

Képviselőtesttilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontokat, és
megltoztaaz alábbi:
7 3 t 20

l 4.(IX.
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. határ ozat ot

Sáska község Önkormányzata Képviselőtestiilete 2014. szeptember l5-én 17

órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alábbiak
szerint hagylajővá:
1./

A

helyi rendeletek előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szóló
7 l 20 L I. (VI. 3 0. ) önkormrányzati
rendel et hatályon kívül helyezése.
Előadó: KovácsNándor polgármester

2.1Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásről
Előadó:Kovács Nándor polgármester

szóló rendelei-tewezet elfogadása.
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.l BeszámoIő az önkormányz

at 20I 4.I.

fólévi gazdálkodásáról.

Előadó: KovácsNándor polgármester
4./ Vegyes, aktuális

ügyek

a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormán

yzatí Ösztöndíjrendszerhez

csatlakozás
Előadó:

KovácsNándor polgármester

Kovács Nándor polgármester napirend előtt elmondta, hogy a képviselők megkapták alejárt
határidejű határozatok végrehajtásáről, átruhéuott hatáskörben hozott döntésekről szóló
tájékoztatőt.
Kérte a képviselőket, akinek kérdése,hozzászőlása van tegye meg.
Kérdés,hozzászőlás nem volt, ezért javasolta batározathozatalnéllr:J,l elfogadni atá1ékoztatőt.
KépviselőkhatározathozatalnéIl<tllelfogadtákazelőteqesztést.

1./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetet megkapták. Rendelet
hatályon kívül helyezésétmagasabb szinhí jogszabály íqa e|ő, ezrét javasolta elfogadni.
Képviselő-testiilete egyhangú 5 igen szavazattal. ellenszavazat és lartőzkodás nélktil
megalkotta az alábbi:
6

l 20
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nkor mány zati rendeletet

helyi rendeletek előkészítésébenvaló társadalmi részvételről szóló
|20|I.(VI.3 O.)önk ormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérő|.

(rendelet a jegyzőkőnyv mellékletét képezi)

2./Napirend:
Kovás Nándor polgármester elmondta, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
tew ezetet szintén megkapták. Kórte a képviselők véleményét,hozzászőIását.

Konkoly Norbert kópviselő elmondta, hogy Za|abéren családonként 4 db. autógumit
ingyenesen le lehet adni a szolgáltatóhoz. Tudomása szerint Őt is az Észak-Balatoni

Hulladékgazdálkodási Kft-hez tartoznak. Tapolcán fizetni kell a leadásért, egy gumit 1500.ft
plusz ÁrA. összegért vesznek át. Véleménye szerint a polgármestereknek tárgyalmi kell a
Kft-vel, hogy egyen|ő szolgáltatást biztosítsanak. Marcaliba szá|litjákle az átvett gumikat.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a problémát felvetette polgármester úr is. Kérte a
szolgáltatőt, hogy vizsgáljameg a gumik átvételéneklehetőséget, de ez idáig nem válaszoltak
a megkeresésre.

3

A rendelet tervezettel kapcsolaüan elmondta, hogy megkiildte véleményezésrea Középdunantuli Környezetvédelmi és TermészetvédelmiFelügyelőségre, szomszédos
településeknek tájékoztatás céljából. Törvényessógi Főosztály a tervezetet átvizsgálta, a
tervezet ellen kifogást nem emelt. A kömyezetvédelmi hatóság javasolta a rendelet tervezetet

elfogadni.

Kovács Nándor polgármester elmondta,hogy a Tapolcai lerakónak 20I6-ig van engedélye,
ide szállítják a hulladékot, de szelektív válogatás nincs. Előzetes elképzelés azvolt, hogy a
beszállított hulladékot szétváIogatják, azt követően elszáIlítják Királyszentistváni
hulladékkezelőkőzpontba. Egyetértett azza\ hogy a polgármesterek összefogása kell, tapolcai
térségetSólyom Károly Tapolca alpolgármestere képviseli.

Tőth Zoltán képviselő elmondta, hogy atewezetben nem szerepel az,ha összetörik
azt ki cseréli ki.

a kuka

Kovács Nándor polgármester elmondta, amerrnyiben a szolgáltató töri össze a kukát akkor
azt Ők cserélik ki. Van az edényzetnek is egy kihordási ideje, a műanyag elöregszik, és
könnyen törik. Szolgáltatőjavasolja az edény bérlését,ha eltörik, akkor cserélik.
Kérte a rendelet elfogadását.

Képviselő-testíilet egyhangú
megalkotta az alábbi
7 1201 4.(IX.

1

5 igen

8.)önko r mány zati ren
a

d

szavazattal, e||enszavazat

és lartőzkodás

nélktil

eletet

hulladékgazdálkodás í közszolgáltatásról.

(rendelet a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat
2014. I. félévigazdáIkodásáról szóló előterjesztést. Felkérte Molnár Lászlőné pénzugyt
fcíelőadót, hogy az előterjesztést szóban egészítse ki.

Molnár Lász|őné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy az önkormányzat takarékos
gazdálkodást folytatott. A bevételek a tervnek megfelelően alakultak, a saját bevétel,
adóbevétel növekedett.

Konkoly Norbert képviselő kerdezte, hogy miből adódik az,hogy
e ft-ot terveztek, a teljesítés95 e ft

a gyermekétkeztetésre 450

.

Molnár Lász|őné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy az első negyedévet számlántákle, azért
van alulteljesítés.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy Zalahalápi, Tapolcai, és Balatonedericsi
iskolábajáró tanulók étkeztetéséről van szó.
Kérte a képviselőket fogadják eI az első félévigazdálkodásról szóló beszámolót.

4

Képviselő-testtilet egyhangú 5 igen szavazattal, e|lenszavazat és tartőzkodás nélktil meghozta
az alábbi:74t201,4.(Ix.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete az önkorményzat
2014. I. féléviköltségvetésének teljesítésérőlszóló beszámolót
elfogadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

4./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Bursa Hungarica

Felsőoktatási
Önkormányzati rendszerhez 2014. október 1-ig lehet csatlakozni. Az önkormányzat eddig is
támogatta a felsőfoku oktatási intézménybe tanulókat. Jelenleg 3 család részesül ilyen
támogatásba. Javasolta a csatlakozást.
Képviselő-testtilet egyhangu 5 igen szavazattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélktil meghozta
az alábbi
75t20104.(Ix.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
S

áska község Önkormán yzata Kepviselő-testtil ete csatlakozik a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormán yzati Ösztöndíjrendszerhez.
Képvi s el ő - te stiil et felhatalmazza a p ol gármestert a
nyilatkozataláírására.
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Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 2014. október

1.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy csatlakoztak szeptember 27-énmegrendezésre
kerülő ,,Itthon vagyMagyarország szeretlek" programsorozathoz. Zalahalappal közösen
rendezik meg a szüreti felvonulást. A rendezvényre 195.000.-ft. támogatást kapnak. Este
űzgyujtásra kerül sor. Kérte a képviselők aktív részvételét.
Megköszönte

a

képviselők 4 éves munkáját és az ülést 18 órakor bezátrta.
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