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Jegyzőkönyv

Készült : S áska község Önkormányzata Képviselő -testiilete által 2O1 4 . december 1 - én
(hétftín ) 17 órakormegtartott közmeghallgatásról

Helve: FahlJrrán Sáska, Petőfi u.46.

Jelen vannak: Kovács Nándor polgármester
Konkoly Norbert alpolgármester
Albertné Asztalos Anita képviselő
Jehoda István képviselő
Horváth Bence képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegwő
Preininger Róbert falugondnok
Lakosság részerőljelen van: 17 fcí

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, és a képviselőket, a lakosság részerőI
megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy a testiileti ülés határozatképes, hisz
mind az 5 képviselő jelen vaí) az ülést megnyitotta. Kérte a kepviselőket fogadják el a
meghívóba szereplő napirendi pontokat.

Képviselőtestiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontot, és

meghozta az alábbí:

9312014.(XII.1 .)Ökt.sz. h at á r o z a t a t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2014. december 1-én
77 őrai kezdettel közmeghallgatást tart, melynek napirendjét
alábbiak szerint hagyja jővá:

I . l T áj éka ztatő az ál l amp o l gárok ré sz ére Önkormán yzat 20 1 4 . évi munkáj áró 1

Előadó: Kovács Nándor polgármester

2.1Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Preininger Róbert falugondnok
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1./Napirend:

Kovács Nándor polgármester ismertette az önkormányz at 2014. évi munkáj áről szőlő
előterj esztést. kérte a j elenlévők hazzászől ását, észrevétel ét.

sinkó Norbertné elmondta, hogy a rókák napközben is bejönnek a faluba.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a vad,ásztársaságnak jelzi, de a belterületen
belÜl nem lehet lelőni. Csapdával befogják és megállapítják egésiségi állapotát, nem-e
veszett. A veszettség nem jellernző ateriletre, sok vakcinát helyeztek ki.

Horváth Lász|Őné elmondta, hogy nem ért egyet azza|, hogy felemelték a kommunális adó
mértékét. Az Önkormányzatnak segítséget kellene adni a rászorulóknak, sok kert nincs
megművelve, segély helyett foldet, csirkét és terményt kellene adni, hogy gazdálkodjanak.
Munkanélküliek számát lehetne ezáItal csökkenteni.
A temetőben volt cllyan személy aki, nagyobb sírhelyet kedtett be, mint amit megvásárolt,
hozzátartozójának sírhelyénél nem hagyták el a távolságot, ezért nem lehet megk-özelíteni.,
valamint a víz befolyik a sírba.
Sokat tesz azért, hogy a haza előtti terület rendezett legyen, de a Viasz gyerekek kihúzkodják
a virágokat. Kérte a buszmegállőhoz kihelyezni, ,,Tilos a dohénlrzás'' téhlát, mivel óda
szőqák ahána elé a csikket. Buszmegállóban nyáron feküdt egy ember, kérte a polgármester
intézkedését, de nem történt intézkedés.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat azért órölte el az 50 %-os
adókedvezményt, mivel az Önkormányzatnem lehet forráshiányos. Feladatalapúftnanszitozás
van, a kommunális adó maximum 29.000.-ft. lehetne, a lakosoknak ezzel szemben 9000.-ft-ot
kell fizetni. 7000.-ft. az egyhiai adő, az egyház nem végez arrnyi szo|gáltatást mind az
önkormányzat"
Véleménye szerint Horváth Lászlőné a Szooiális Szövetkezetről beszélt, az örtkorményzat
nem rendelkezik foldterületekkel. 10 fcí részesül Fht-ban, akik részt vesznek a közmunka
programban.

Horváth LászlŐnéelmondta, hogy nem a szociális szövetkezetre gondolt, arratettjavaslatot,
hogy akinek gazban van a kertje az ne kapjon segélyt.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a segélyezés feltételeit jogszabályok
határozzák meg, nem úgy működik, hogy az önkormányzat annak ad segélyt akinek akar. A
segélYt természetbeni juttatásként is adják, kiváltják a győgyszert, megvásárolják a
génpalackot, Űzifát.. Az önkortnányzat igényelt szociális tlzifát,26 m3 lehei szétosztari a
rászorulók között, Önkormányzatnak kell ftzetni az AFA-I, valamint gondoskodni kell a
szállításról"
Temető rendjével kapcsolatban elmondta, hogy a temető önkormányzat tulajdonátképezi, az
Önkormányzat üzemelteti" Ha valaki akar valami tevékenységet végezrrt aiemetőbe fel kell
keresni a polgármestert, helyi rendelet szabályozza a működtetést, meg van a sírhelyek
nagYsága, sírok kÖzÖtti távolság. Cimber Károlyné a tavasszal helyreállítja a sírhelyet.

Horváth Lászlóné kérte, hogy a sírhelyet még most hozzék rendbe, mivel a viz befolylk a
sírba. Azonnal intézkedést kért. Jogtalanul kedtettek.
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Kovács Nándor Polgármester elmondta, hcsgy intézkedni fog. Nem lesz meg egy hét alatt,
mivel Írásba fol kell szólítani, amelyben hatáidőtkell kikötni a helyreállításra.

/ Hajléktalan személlyel kapcsolatban intézkedett, felhívta a *"rriők.t, azt kérdezték, hogy
/ életveszélYben van-e, de mivel csak ittas volt ezért nem jöttek ki. A rendőrségnek is szólt. A

rendetlenkedő gYermekeket több alkalommal figyelmeztették, a szülők figyelmét is
felhír,ták,nem ismerték el, hogy az Ő gyetmekük rendetlenkedett. 2 tanűvalkell bizonyítani,
hogY mit kÖvettek el, ellenkező esetben letagadják. Dohányozni tilos tablát elhelyezik a
buszmegállónál.

Horváth Lászlóné kérte, hogy az önkormányzat biztosítson egy személyt heti két
alkalommal, és a gyermekek kísérje ki a buszm"gállőbu, mivel a 

"ig{iy 
gyereket bantják az

időseket, gyerekeket. polgárőrre, vagy alaki más személyre gondolt.
Problémát jelentenek a közteniletentartőzkodó ebek is.

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy beszólt a rendőrségre,akőrzetí megbízottak
2-3 alkalommal kijöttek. Semmit nem tud velük tenni.
Elmondta, hogy felajánlották az örlkormányzatnakmegvételre a lakást. Felértékeltetti.ik, 1300
e ft-ra értékelték, de ezt nem fogadják el 3 millió 

-fo.irrtot 
kérnek. Jőváhagyáshoz kell a

gYámhatóság engedélYe. Ha megveszi az önkormányz aí az épiletet anyílászárokat kiszedik.
Az eh tulajdonosával szemben a jarási hivatal jár el, szabályiértési feljólentést megkí,ildftik, és
fi gyelmeztetést alkalm aztú<.
KéPviselők határozathozatalnélkúl elfogadták a polgármester tájékoztatőját.

2.1Napirend:

Kovács Nándor Polgármester felkérte Preininger Róbert falugondnokot tartsa meg
beszámolóját"

Preininger Róbert falugondnok ismertette a beszámolót.

Kovács Nándor Polgármester kértre a képviselőket, akinek kérdése, hozzászőlása van tegye
meg, kérdéshozzásző|ás nem volt, ezért kérte a beszámoló elfogadását.

képviselő-testtilet egyhangú 5 igen szavazatíalmeghozta az aléhbi:

94l20l5.(Xll.1.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

sáska község Önkormányzata képviselő-teshilete,,Beszámoló a
Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenysé gérő!'' című
előterj esztést elfogadta.

(beszámoló a j egyzőkönyv mellékle tét képezi)

Kovács Nándor Polgármester megköszönte a megjelentést, és a közmeghallgatást 18 órakor
bezfuta"
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Kovács Nándor ,.,,;,:

polgármester ii,


