Sáska község Onkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a" Rákóczi u"4.
Te|:87l510-344
Száma:2-18l20I4"

Jegyzőkönyv

Készült : S áska köz ség Önkormányzata Képviselő -testtil ete áItaI 20 I 4. december 1 -én
(hétftín) 18 órakor megtartott rendes nyilvános ülésről.

Helye: Faluház Sáska, Petőfi u.46.
polgármester
Jelen vannak: Kovács Nándor
alpolgármester
Konkoly Norbert
Albertné Asztalos Anita képviselő
képviselő
Jehoda István
Horváth Bence
képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönyvyezető:
Takács

Lászlőné

jeryző

Kovács Nándor polgármester üdvözöIte a jegyzőt, és a képviselőket, a lakosság részéről
megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy a testí,ileti ülés határozatképes, hisz
mínd az 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket hogy a kikiildött
napirendi pontokat azzal a módosítással fogadják el, hogy az egészsé,gugyibeszámolót
következő ülésen tárgyalják, mivel a doktor úr betegsége miatt nem tudta a beszámolót
elkészíteni, és a testíileti ülésen sem tud megjelenni.

Képviselőtestiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal e|fogadta azalábbi napirendi pontot, és
meghoztaaz alábbi:
9512014"(XII.1 .)Ökt.sz. h a t á r o

za

tot

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete 20I 4. december
18 órai kezdettel rendes nyilvános ülóst tart, melynek napirendjét
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1,/ Sáska község Önkormanyzata Képviselő-testtiletének

1

-én

Szervezeti és

Működési SzabáIyzata,
Előadó: Kovács Nándor polgármester
2.1

A nemközművel összegyűjtöttháztartási

közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet.
Előadó: Kovács Nándor polgármester

szennyvíz begytíjtésérevonatkozó

z
3./ Monclstorapáti

Közös Önkormrányzati Hivatal 2014. évi munkájáról

beszámoló.
Előadó : Takács Lászlőné jegyrő

áska község Önkormarryzata Képvi selő -testiilete 20
Munkaterve.
Előadó: Kovács Nándor polgármester

4./S

5

.l

Helyi Esélye gyentő sé gi Pro gram felülviz
Előadó: Kovács Nándor polgármester

6./

I5

. évi

sgál ata

Vegyes, aktuális ügyek"
a") iskolai körzethatár véleményezés
b.) Tapolca Könryéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
Módosításának elfogadása
c.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó:Kovács Nándor polgármester

1./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a szervezeti és
működési szabá|yzattervezetet. Kérte a képviselők véleményét,észrevételét.
Kérdés,hozzászőIáS nem volt, ezért kérte az SZMSZ. elfogadását.
Képviselő_testiilete egyhangu 5 igen szavazattal, minősített döntéssel megalkotta az alábbi

8/2014.(KI.15.) önkormányzati

rendeletet

Sáska község Önkonnányzata Képvi selő-testiilete Szervezeti és MŰkÖdési

SzabályzatárőI"

(szabályzata jegyzőkönyvmellékletétképezi)

2.iNapirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy megkapták a nem közművel ÖsszegYŰjtÖtt
héutartási szemyviz begyújtésérevonatkoző közszolgáltatásról szÓlÓ rendelet tervezetet.
Képviselő-testíilet első körben már megtárgyalta a tervezetet, kiválasztott a kÖzszolgáltatőt
CzankaBarnabás tapolcai vállalkozó személyében, atervezetet megkÜldték véleménYezésrea
KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi FelügyelŐségnek, valamint a szomszédos
települések önkormányzatainak ti}ékaztatás céljaból. Yínlgyi Hatóság kijelÖlte a TaPolcai
Szennyvíztisztító telepet

a befo gadásra.

Kérte a képviselők véleményét,hozzászőlását

"

Kérdés,hozzászőlás nem volt.

Képviselő-testiilet e gyhangú 5 i gen szav azattal megalkotta az alábbi:

3

9 |2014.(XII.

5.)

1

önkormányzati rendeletet
zművel
közszolgáltatásról.
a nem kö

/
(rendelet

a

ö

ssz e

gyűj

tö

tt híutarIási szennyv iz

be

gyűj té s ére vonatko

zó

jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a Monostorapáti
Közös Önkormrányzati Hivatal 2074. évi munkájáról szóló beszámolót. A beszámolÓ alapos,
részletes. Kérte a jegyzőt amennyiben van szóbeli kiegészítésetegye meg.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy részletes tájékoztatást adtak a munkárÓI. Létszám
bővítéséta költségvetés tárgyalásakor napirendre kívánja

Kovács Nándor potgármester megköszönte

a

űzn|

hivatal munkáját és kérte a beszámoló

elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangu 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:.

96t2014.(Xll.1.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Sáska község Önkomrányzata Képviselő-testiilete,,Monostorapáti Közös
Önkormanyzati Hivatatr za14. évi munkáj áró1 beszámoló" című előterj esztést
elfogadta.

(beszámoló

a

jegyzőkönyv mellékletétkópezi)

4./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a kópviselők megkapták a képviselŐ-testtilet
működésére vonatkoző 2Ot5. évi munkatervet. A munkaterv jogszabály által előírt 6 testtileti
ülés napirendjére tesz javaslatot. Ebben az évbenmétr 16 ülést tartottak. Kérte a munkaterv
elfogadását.

Képvi s elő

-

te

stiil et e gyhan gu 5 i gen szav azatta! me ghozta

az alábbl?

:

97t2014.(Xll.1.)Ökt.sz. h a t á r t za t o t
S

áska község Önkormányzata Képvi selő-testi.ilete 20

1 5

.

évi Munkatervét

elfogadta.

(munkaterv

a

jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat2}l4. évben elfogadta a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Az előterjesztés tartalmazza a célok megvalÓsítását. A
prosztata szűrés elmaradt. Kérte a képviselők hozzászőIását.

4

/

Albertné Asztalos Mónika képviselő, egyben a vöröskereszt szewezetvezetője elmondta,
hogy az EFISZ. sárés megtörtént, vérnyomást mértek, véradás nem kettő, hanem harom
alkalommal volt.
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket fogadjak el az előteqesztóst.
Képvi s elő -testület egyhangu 5 i gen szav azattal meghozta az alábbi

98/2014.(nl.1.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
I 20 / 20 í 3 .(XII. 2 ) önkorm ány zati batár ozattal el fo gadott H
.

el

yi

Esélyegyenlőségi Pro gramot felülvizsgálata, és megállapít otta, ho gy az
abban kitiízött célok megvalósultak, további intézkedésrenincs szükség.
(

el

ő

terj

e

szt és a j e gyzőkö

nyv

m ell ékl et ét kep

ezi)

6./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi
CXC. törvény alapján a kormányhivatal a 201512016. tanévre vonatkozóan megltatározza és
közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Veszprém Megyei Kormányhivatal beszerui az éintett
önkorrnányzat véleményét.Sáska községre a Zalahaláp Csontvári Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola került megltatározásra. Tapolcára 20 tanuló jár, ezértjavasolta
jelezni, hogy Tapolcát is kijelöljék ki.

képviselő-testtilete egyhangu 5 igen szav azattal meghozta az aléhbi
99

l20l4.(Xll.1.)Ökt.s z. h a t á r o z a t o t

sáska

község Önkormányzata képviselő-testülete kijelenti a nemzeti
köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése lapján
elkészített és kőzzétett iskolai körzethatárl megismerte, aztmeg!árgyalta. A
Zatahaláp Csontvári Általános Iskola és Alapfoló Művészeti Iskola felvételi
kÖrzetére vonatkozó javaslattal nem ért egyet, a sáska tanulók felvételérea
Tapolca városban működő általános iskolát is javasolja kijelölni.
Településen lakóhellyel, ennek hiányában Ártőzkodási hellyel rendelkező
általános iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 37 fő. Zalaha\áp
Csontvári Általános Iskolaba járó tanulói létszlma 17 fő, melyből
halmozottan hátrányos helyzeű tanuló létszáma 4 fcí. Tapolcai Általános
Iskolába 20 tanuló jár, akik közül nincs halmozottanhátrányos helyzeű.
Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a testtileti határozatot ktildje meg
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főo sztál y a r észere.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatráridő: Azonnal.

5

/
]

Kovács Nándor polgármester elmondta,hogy a képviselők írásban megkapták a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó
előterjesztést" A társulásból kilépett Tapolca, és Raposka, ezért a tarsulási megállapodást
módosítani kell. Alakuló ülésen felvetődött az is, hogy tovabbiakban ,hogy alakul a
névhasználat" Kérte a képviselőket, fogadják aI ahatározati javaslatot.

Képviselő-testtil et egyhangu 5 i gen szav azatta\ megltozta az alábbi:

fia?U4"(Xlt"1.)Ökt.sz.h

atá r oz atat

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testtilete a Tapolca Kömyéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás mellékleteinek
nródcrsítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés mellékletét képező
javaslattal megegyező tartalommal elfogadja.
Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg 2014.
december 5, napjáig a Társulás elnökének

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 20 1 4.decernber 5.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkorményzatnak december 31-ig el kell
fogadni a belső ellenőrzési tervét. Megbízásos jogviszony keretében Kövessiné Müller
Katalin tapolcai vállalkozó |átta el ebben az évben a belső ellenőrzési feladatokat. Javasolta a
tervot elfo gadni, a feladatokkal vállalkozót megbízni.

Képviselő -testiilet egyhangú 5 i gen szav azattal me glnzta az alábbí:

101/2014.(Kl.1.)Ökt.sz" h a t á r x za t o t

Sáska Közsóg ÖnkormányzataKépviselő-testülete

a 2015. évre vonatkozó
tartalommal

belső ellenőrzési tervet határozat melléklete szerinti

jóvráhagyja.

Belső ellenőrzési feladattal megbízza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
Fazekas vtca 54.sz. alatti egyéni vállalkozót, belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: Folyamatos
(belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv

mellékletét képezl)

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők takarékossági okok miatt emailen kapják meg a testtileti ülések anyagait. Javasolta, hogy vásároljanak 5 db. Samsung
SM-T 310. típusri GALAXY-TAB 3 tablettet. Árajánlatot kért: a tablett bruttó 60.000.-ft. -ba
kerül.
A képviselők használatba kapják a gépeket, melyre vonatkozólaghasználati megállapodást
kötnek.

Képviselők

/

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghoztak az alább|.

rc2í2aK.(Xn.1.)Ökt.sz. h a t á r

az ato

t

áska község Önkormányz ata Képvi selő -testtilete a képvi selők munkáj ának
segítésére,takarékossági okok:ból vásárol 5 db. Samsung SM-T 310. típusú
GALA{Y-TAB 3 tablettet.60.000.-ff/db. összegben 20I 4. évi költségvetése
terhére.
S

Képviselő_testület felhatalmazza a po|gármestert a beszerzésére,jegyzőt
pedi g a haszná|ati megáll apodás elkészítésére.
Felelős: Kovács Nándor polgánnester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő; Azonnal

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy megkereste ZalahaIáp polgármestere és
elmondta, hogy közös hivatalnál Zalahaláp- Sáska Körjegyzőségen tartozás áIl fenn a
Kódexpress Kft. Budapest felé, mivel a kiadványt későn mondták le és 657.492.-ft. a
grrtozás. Amennyiben 500 e ft-ot 2aI4" december 5-ig kifizetik akkor a fennmaradó részt
elengedik. Kérte, hogy Sáskára eső részt az önkormányzat vállalja át, |étszámarányosan ez
95.163.-ft.

Képviselők

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangulag 5 igen szavazattal meghozták az aléhbÍ:

703t201"4.(KI.1.)Ökt.sz.

hatá rozatot

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testí,ilete a KÓdexpress Kft.
Budapest felé fennálló 500.000.-ft. tartozásbőI létszétmarányosan biztosítja
a 95.163.-ft-ot.

Képviselő-testiilet fe|hata|mazza

a

polgármestert,

hogy a

tartozás

elismeréséről szóló megállapodást aláirja, és a fenti összeget utalja.
Felelős: Kovács Nándor polgánnester
Határidő: Azonnal

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatáson már említette, hogy
Kolompar Dömötör Sáska, Kossuth u.58.sz. alatti lakos felajánlotta megvételre gyermeke
tulajdonát kepező 113 hrsz-u ingatlant. Az ingatlant felértékeltették,értékbecslésalapján

értékétt"300.000.-ft_ban határoztákmeg, mely összegtől az önkormányzat+1-15 Yo-kal térhet
el" Eladó 3 millió forintcrt ker az ingatlanért. Javasolta, hogy az 1300 e ft-tÓl felfele térjenek el
15 %-kal, vételárként 1.495.000.-ft-ot határozzanakmeg. Kérte a képviselőket bízzák meg a
vételárról történő ttn gy alásr a.
Képviselők határozathozatal nélkiil megbizták a polgármestert tovabbi egyeztetésre.

Kovács Nándor polgármester

a rendes

nyilvános ülést l9,20 órakor bezárta.

k.m,f"t.
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TakácJLás zlóné )
jegyző

