Sáska község Onkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
TeI:81l510-344
Száma,.2-1612014.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete áItal20t4. október I7-én
(pénteken) 19 órakormegtartott alakuló ülésről.

Helve: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.
polgármester
Jelen vannak: Kovács Nándor
Albertné Asztalos Anita képviselő
képviselő
Jehoda István
képviselő
Horváth Bence
képviselő
Konkoly Norbert

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács Lász|őné
Szücs Istvánné

jegyző
választási bizottság elnöke

Jegyzőkönylryezető:
Takács

Lász|őné

jeewő

Kovács Nándor polgármester üdvözöIte a jegyzőt, és a képviselőket, választási bizottság
elnökét. Megállapította, hogy a testiileti ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő
jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő
napirendi pontokat.
Képviselőtesti.ilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az aIábbi napirendi pontot, és
meghozta az alábbi:.

83/2014.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

október
19 őrai kezdettel alakuló ülést tart, melynek napirendjét

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete 20t4.

alábbiak szerint hagyja jővá:
1./

Ünnepélyes megnyitő, avá|asztási bizotts ágtá$ékoztatőja a
v ilasztás eredményérőI, megbízőlevelek átadása

Előadó: Szücs Istvárrné Választási Bizottság elnöke
2./ Önkorm ányzati képviselők és a polgármester eskíitétele
Előadó: Szücs Istvánné Választási Bizottság elnöke

17

-én

2

3.1 Apolgármesteri program ismertetése
Előadó: Kovács Nándor polgármester

lÜ

4.

gyr endi Bizotts ág tagi

ainak megválasztása

Előadó: Kovács Nándor polgármester
5./

Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint
zárt ülésen; esktitétele
Előadó: Kovács Nándor polgármester

6./ Polgármester tiszteletdíj ának,

költségtédtésénekmegállapítása

Előadó: Takács Lászlőné jegyző
7

.

l A|polgármester tiszteletdíj ának, költségtédtésének
megállapítása
Előadó: Kovács Nándor polgármester

8./

áska közsóg Önkormányzata Képvi selő -testi.ilete
S zervez eti és Műkö dé si S zab ályzatának felülviz s gálatár a
megbízás adása.
S

Előadó: Kovács Nándor polgármester
megbízatású polgármester munkarendj ének
megltatározása.

9.1 T ársadalmi

Előadó: Kovács Nándor polgármester

1./Napirend:
Szücs Istvánné a helyi választási bízottság elnöke köszöntötte a polgármestert,
képviselőket, gratulált a megválasztáshoz. Tájékoztatást adott a váIasztás eredményéről.
Választópolgrárok szítma: 224, választáson megjelent I23 ftí, Polgármesterre leadott érvényes
szavazatok szárna l22,két polgármester jelölt volt, Kovács Nándor János 62,Howáth Bence
60 szavazatot kapott, a település polgármestere Kovács Nándor János lett.
Képviselőjelöltek szánna 5 ftí volt, Albertné Asztalos Anita 87, Jehoda István 94, Konkoly
Norbert 100, Horváth Bence 73, Kovács Nándor János 50 szavazatot kapott. Kovács Nándor
Jánost meg:ráIasztották polgármesternek, ezért képviselői listáról törlésre került.
Választási Bizottság elnöke átadta a képviselőknek

a

megbízólevelet.

2./Napirend:
Szücs Istvánné a helyi választási bizottság elnöke kérte a képviselőket álljanak fel, és
mondják utána az eskii szövegét. Képviselők az esktit letették.
/Esküokmány

a

j egyzőkönyv

mellékletét képezi.

l

Ezt követően felkérte Kovács Nándor polgármestert, hogy

a

képviselő-testület előtt tegye le

az esküt.

Polgármester letette az eski.it. Képviselők és a polgármester aláírták az esktiokmányt.

(Eskiiokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy fontosnak tartla a településen élők egészségi
állapotának javitását. Tervei között szerepel évente 1-2 alkalommal egészségugyi szűrés
szervezése a háziorvos, vöröskereszt szervezet, köza|apítvány bevonásával. (Prosztata,
csontritkul ás és 1é gző szervi megb etegedések kisztírése).

Tervei között szerepel a Tájhín rendbetétele, szomszédos telken lévő fa kivágása, mivel
nagyban hozzájáruI a nádtető á|Iapotíhoz. A fa közvetlen a tájhíu mellett van, épülettŐl
számított 4 méter távolságra nem lehet fát ültetni. Megvalósítást pályazati pénzből kellene
megoldani.

Önkormányzati épületek hőszigetelése (hivatal, kulturház ).
Házhelyek kialakítása, Petőfi utcában új utcasor megnyitása. Első lépcsőkénta telkeket meg
kell osztani,várhatő költsége 500 e ft.

Helyi szernyvíztisztitás, gyökérzőnás megoldással, olyan tisztalegyen aviz,hogy az fiirdésre
is alkalmas legyen. Kömyezetvédelmi Minisztérium ezt nem támogatja, mivel nincs olyan
nagy mennyiségríszerlnyvíz. Jelenleg a szennyvíz 4 áterlelőn keresztíil jut el a tisztítóműbe
Tapolcára, ami költséges. Lehet, hogy az ll|am átveszt azizemeltetést.
Fontosnak tarlja, hogy a település élhető település legyen, jőközerzete legyen az itt élőknek.
Lakosság létszáma jelenleg stagnál. Ovodások száma 19 főről 9 ftíre csökkent, ezért van
szükség lakótelkekre.
Bűnözés visszaszofitása érdekében térfigyelő kamerák felszerelése.PáIyazatot nyújtottunk be
a kiépítésre, de sajnos nem nyerttink, mivel a bűnözési statisztikába az utolsó helyen
vagyunk.
Kérte a képviselőket, akinek az ismertetett programmal kapcsolatban kérdésevan tegye fel.

Albertné Asztalos Anita képviselő kérdezte, hogy a szennyvizet milyen tóba lehetne
belevezetni?

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy egy mesterséges tavat kellene kialakítani.

Konkoly Norbert képviselő elmondta, hogy örül annak, hogy
telek kialakítása, valamínt az épületek szigetelése.

a programok

között

szerepel a

4
TéúhíLzszomszédjának fel kell ajánlani, hogy a falújításhoz járuljon hozzá, sokan varrnak úgy,
hogy anyagí áIdozatot sem sajnálnak, ha a fát nem kell kivágni.

Kovács Nándor polgármester megköszönte

a

hozzászőIást

és kérte programjának

elfogadását.

Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az aláhbi

84l2014.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
áska község Önkormányzata Képvi selő -testtilete Kovács Nándor
polgármester programját elfogadta.

S

4./Napirend:
Kovács Nándor

polgármester javasolta az Ügyrendi Bizottságot megválasztani. A
2l20I|.(I[28.)önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési SzabáIyzat
alaplanjavasolta abizottság elnökónek Jehoda Istvánt, tagjainak Albertné Asztalos Anitás és
Horváth B encét megv álasztani.

Képviselő-testiilete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat
meghozta az alábbi:

és tartőzkodás

nélkül

85/2014.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Sáska község Onkormányzata Képviselő-testtilete a

2l20Il.1ilI.28.)önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és
MűködésiSzabá|yzatalap jarl,azŰgyrendiBizottság
elnökének: Jehoda István
tagjainak: Albertné Asztalos Anita
Horváth Bence
képviselőket megválasztj a.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a jegyzőt, hogy
SZMSZ - en történő átv ezetéséről gondo sko dj on.

a

véltozás

Felelős: Takács Lászlőné jeewő
Hatándő: 201 4. november

3

0.

5./Napirend:
Kovács Nándor polgármester

elmondta,hogy az alpolgármester személyének
megváIasztására polgármester javas|atára kerül sor, titkos szavazással. Legtöbb szavazatot
Konkoly Norbert kapta, ezért Őt javasolja alpolgármesternek.
Jelölt hozzájárult a nyilvános üléshez.
Polgármester felkérte az ügyrendi bizottságot a szavazás lebonyolítására.
Polgármester szüntet rendelt el. (19,30 óra)

5

Jehoda István ügyrendi bizottság elnöke kiosztotta a szavazőIapot, és megmagyaréata a
szavazás menetét.

Konkoly Norbert bejelentette személyes érintettségét,a szavazásban és döntéshozatalban

nem kívánt részt venni.

Az ülés 19,40 perckor folytatódott.
Jehoda István az üryrendi bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét.
Konkoly Norbert 4 igen szavazatot kapott, szavazás alaplan alpolgármestemek javasolta
megválasztani.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Konkoly

Norbert képviselő legyen az alpolgármester kézfeltartással jelezze.

Kópviselő-testi,ilet minősített többséggel 4 igen I tartőzkodő szavazattal meghozta az alábbi:

S6t2014.(X.17.)Öktsz. h a t á r o za t o t
S

áska község Onkormányzata Képviselő-testiilete

Magyarors zág helyi önkormányz atair ől szóló 2 0 1 1 . évi
CLXXXX.törvény 74. §. ( 1 ) bekezdése alapján titkos szav azássa|

Konkoly Norbert képviselőt
alpolgármesternek

m

egválasztotta.

Szücs Istvánné választási bizottság elnöke felkérte Konkoly Norbert alpolgármestert
szíveskedjen felállni és az eskti szövegét mondja utána. Konkoly Norbert alpolgármester a
kópviselő-testület előtt letette az esktit.
(eskii szövege a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

6./Napirend:
Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXX,törvény Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján a társadalmi me$izatású
polgármester a polgármesteri illetmény 50 oÁ-ával megegyező mértékrítiszteletdíjra jogosult.
A polgármester illetményéta helyettes áIlarrúitkíralapilletményéből,
illetménykiegészítésebőI,vezetőí illetménypótlékaból kell kiszámítani, figyelembe véve a
lakosságszámot a tiszteletdíj mértéke74.190.-ft. Költségtédtés a tiszteletdíj 15 Yo-a 11.2l8.ft.

Képviselő-testiilet 4 ígen, l tartózkodő szavazattal meghozta az alábbi:
8X t20l4.(X.17.)Ökt.sz. h a t á

r o za t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete Kovács Nándor
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletőíját Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 201I. évi CLXXXIX.törvény 71.§ (5)
bekezdése alaplan 74.790.-ft.-ban.á|Iapítja meg. A társadalmi
megbizatású polgármester a Mötv.71.§(5) bekezdése alapjrán havonta

l1.218.-ft.

illetmónye

költségtédtésrejogosult.

l5

%-anak

megfelelő

összegű
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Képviselő-testíilet utasítja a jegyzőt, hogy íltézkedjena polgármester
jár andő ságainak havi rendszeres séggel történő kifi zetés érő1.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatráridő: folyamatos

7./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta,hogy az alpolgármester tiszteletdtla a Mötv.80.§
(2 ) bek. alaplán a tiársadalmi megbizatású polgármester tiszteletd|Ját 70-90 %-a (52.353-ft67.3ll.-ft.) költségtédtésa tiszteletdij 15 %-a (7852.-ft-I0.096.-ft.)közötti összegben lehet
megállapítani. Javasolta r észer e a 7 0

Yo-

ot megállapítani.

Konkoly Norbert alpolgármester közölte,

hogy lemond a tiszteletdíjról.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy

a

Mötv.71,§

(5) bekezdése alaplán

az

alpolgármester tiszteletdíjáról vagy annak egy részéről írásbeli nyilatkozattal lemondhat.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a fenti javaslattal
kéz feltartás sal j elezze.

Képviselő-testiilet egyhangú 4 ígen 1 tartózkodő szavazattal meghozta az alábbi:
8S/2014.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o

za

tot

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXIX.törvény 80.§ (2)
bekezdése a|apjan társadalmi megbizatású alpolgármester Konkoly

Norbert

tiszteletdíját 52.353.-ft-ban, költségtédtését7852.-ft.-ban

állapította meg.

Képviselő-testtilet tudomásul veszi, hogy Konkoly Norbert
alpol gárme ster az 52,3 53 -ft . ti sztel etdíj ról, lemond.
.

(lemondás a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

8./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Mötv.43.§ (3) bekezdés alaplán a
képviselő-testiilet alakuló ülésén,vagy azt követő ülésen megalkotja, vagy felülvizsgálja
SZMSZ-ét.
Felkérte a jegyzőt, hogy a következő testiileti ülésre készítseelő az SZMSZ. módosítását.
Képviselő-testiilet a javaslattal egyetértett, és egyhangú 5 igen szavazattal meg$ozta az
alabbi:

89t2lt4.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Sáska község

Önkormányzata Képviselő-testtilete Magyarország helyi
önkormányzatairól szőIő 2011. évi CLXXXX.törvény 43. § (3) bekezdése
alapjan felülvizsgálj a szervezeti és működési szabályzatárőI szóló
2 l

20I

t.

([I.2 8.) önkormányzati

rendeletét.

Képviselő-testi.ilet felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy
következő testtileti ülésre készítseelő és terjessze a képviselő-testiilet eIé az
SZMSZ-t.
Felelős: KovácsNándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

9./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy

a kópviselő-testiilet

hatáskörébetartozlka

társadalmi megbízatású polgármester munkaidejének megftatározása. Javasolta a fogadóórát
14 őrátőL 16 őráig meghatározni.
hétfőn 8 órától |0 őráig, csütörtökön
Képviselő-testtilet egyhangú 5 igen szavazattalmeghozta az alábbi:

90t20l4.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
S

áska község Önkormányzata Képviselő-testiilete Kovács Nándor

társadalmi megbizatású polgármester munkarendjét az alábbi szerint

határozzameg.
Hétftí:
Csütörtök:

8 órától 10 óráig

14 őrátől 16 őráíg

Képviselő-testtilet utasítj a a jegyzőt, ho gy az ügyfélfogadás idej ének
kihirdetéséről gondoskodj on.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. október 31.

10./Napirend:
Kovács Nándor polgármester ismertette a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
levelét, melyben táj&oztatást adtak a Társulási Tanács alakuló ülésének időpontjáról.
Társulási Tanácsot a képviselő-testiiletek által delegált tagok alkotják, dönteni kell a tanácsba
delegált kepviselő személyéről. A képviselő-testületet korábban a polgármestert delegálta.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azza|, hogy a polgármester képviselje a az önkormányzatot
kézfe|tartással jelezze.

8

Képviselő -testtilet egyhangúlag, 5 i gen szav azattal megltozta az alábbi
91t2014.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o

za

tot

Önkormányzata Képviselő-testtilete a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulásba Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20tI. évi CLXXXIX.törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Társulási
Tanácsb a Kovács Nándor polgármestert del e gálj a.

Sáska község

Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgérmester, hogy a társulási tanács
alakuló ülésen részt vegyen, az önkormányzatot képviselje.
Felelős: Kovács Nrándor polgármester
Határidő: 2014. november 12.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy Kolompar Dömötör

Sáska, Kossuth u,58.sz.
alatti lakos felajanlotta megvételre gyermeke tulajdonát kepező 113 hrsz-u ingatlant. Jó lenne
megvásárolni, és amikor kiköltöztek eldózerolni az épületet, mivel életveszélyes.Vételárat
nem közölt, javasolta az ingatlant hivatalos értékbecslővel felértékeltetni.

Képviselők

aj

avaslattal hatérozathozatal, nélki,il egyetértettek.

tulajdonátkepező Ford Transit gépjárművet értékesítsék.A
Ring Autókereskedés hivatalos értékbecslésealapján az autő értéke1.576.000.-ft. Javasolta
meghirdetni eladásra 1 600.000.-ft-ért.
Javasolta, hogy az önkormányzat

Képviselők

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangú 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:

92t20l4.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Sáska község Önkormrányzata Képviselő-testiilete tulajdonát kepező JJU-356

forgalmi rendszámú Ford Transit gépjárművet értékesíti1.600.000.-ft.
vételárét.

Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert az
meghirdetésére, és az adásvéte|t szerződés aláírására.

értékesítés

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

Kovács Nándor polgármester megköszönte

a megjelentést, és az alaktlJő

bezáxta.
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d L.--,r

kovács Nándor
polgármester

k.m.f.t.
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jegyző

ülést 18,20 órakor

