Sáska község Onkormányzata Kópviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4"

Tel:87l5Ia-344

Száma: I403-Il20l5.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska közsóg Önkormányzata Képviselő-testtilete által2aÉ. február 2.-án
(hétftín) 17 órakormegtartott rendes nyilvános ülésről.

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

Tanácskozási ioggal meghívott:

Lászlőné

Takács

jegyző

Jegvzőkönvwezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

a jegyzőt, gazdasági vezetőt és a képviselőket.
Megállapította, hogy a testiileti ülés hatarozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelenvarl,, az
ülést megnyitotta" Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat.

Kovács Nándor polgármester üdvözölte

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazatta| hatérozatl' zatal néllűI elfogadták az
alábbi napirendet:

Napirend:

község Önkormányz ata 2014. évi költségvetéséről szóló
20I 4.(I.I5 ")önkormányzati rendelet módosítása
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5./

Vegyes, aktuális ügyek"
Előadó:

KovácsNándor polgármester

Kovács Nándor polgármester javasolta, hogy vegyék előre tátrgyalásnál az alapítvány
tevékenységérőlszóló előterjesztést. Képviselők a javasl attal egyetértettek.

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptrák az alapitvány elnöke
által készítettelőterjesztést. Rövid, velős, tájékoztatást ad az alapitványhelyzetéről.Kérte az
a|apitvány elnökét amennyiben kiegészítésevan tegye meg.

Jehodáné Preininger Eszter clnök elmondta, hogy szóbeli kiegészítésenincs,
szívesen válaszol.

a

kérdésekre

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, a hozzászőlásra. Észrevétel,htozzászólás
nem volt, ezértkérte a beszámoló elfogadását.
Képvi s el ő -testiil et e gyhan gúl ag, 5 i gen szav azattal

rn

egho zta

az alíbbí:

5l2015"(Il.2.)Ökt"sz. h a t á r o z a t o t
áska község Önkormányzata Képviselő -testülete
,,B eszámoló S áska Településért Közalapítvány tevékenységóről" című
előterj esztést elfo gadta.
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(előterjeszt és a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptek a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, átruhínott hatáskörben hozott döntésekről szóló előterjesztést.
Kérte a képviselőket akinek kórdése van tegye meg. Kérdéshozzászólás nem volt a
képviselőkatájékoztatőthatározathozatalnélhilegyhangúlagelfogadták.

1.1Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a 2014. évi költségvetés módosításélíőlszőlő
előterjesztést szintén megkapták. A falugondnoki autó vásárlásához nyújtott 10 millió forint
megérkezett az önkormínyzat számlájára, sikerült a régi autó 1600 e ft-ért értékesíteni,
váItozott az egyéh közhatalmi bevételek összege is. Kérte a képviselők véleményét,

hozzászőIását.
Hozzászőlás nem valt, ezert kérte a rendelet tervezet elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangűlag, 5 igan szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alíhbí:
1i2015"(II. 15.) önkorm ányzati rendeletet
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(rendelet a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

2./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a 2015. évi
költségvetésről szóló előterjesztést. Az előterjesztés áttekinthető, szemléletes. Kérte a
képviselők kérdését,hozzásző|ását.

Konkoly Norbert alpolgármester kérdezte,hogy mennyi az önkormányzat tartaléka, egyik
helyen 2600 e ft. szerepel, mások helyen pedig 1000 e ft. Alpolgármesterként a tisztelet
díjárőI lemondott, ami évi 800 e ft" Kérte elktilöníteni, hogy bizonyos fejlesztés például a
kulturházba űzhely - sütő - vásárlása az Ő tiszteletdíjából valósult meg. Látni szeretné,
hogy a tiszteletdíját mire fordították.

Molnár Lászlóné gazdasági vezető elmondta, bogy az 1000 e ft. az a 2014. évi tartalék, a
2aI5. évi 2600 e ft.

Takács Lászlóné jegyző eimondta, hogy affa nincs lehetőség, hogy nevesítsék, a

fejlesztésnél, hogy az az alpolgáímester tiszteletdíjából valósult meg. A tiszteletdíj beépül a
költségvetésbe, annak nincs akadáúya, hogy közmeghallgatáson a lakosságot tájékoztassák
arról, hogy mekkora összeg marad fejlesztésre, azáltd,, hogy nem vette fel a tiszteletdiját az
alpolgármester.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy amit elfogad

a

gazdálkodni, a tartalék alap terhére a fenti beszerzések megvalósíthatók.

testi.ilet abból lehet

4 óve beszélnek a házhelyek
kellene kezdeni a telekkialakitását, miden éVben valamit meg lehetne

Konkoly Norbert alpolgármester elmondta, hogy

kialakításáról.
valósítani.

El

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a rendezési tervben tartalék házhelyekként
szerepelnek a telkek, de nincs űt, viz, villany, csatoma közművek hiányoznak. Az
önkonnányzatnak

nincs penze

a

telkek kialakítására. Nincs is igény a telkekre.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az ingatlanok magén személyek fulajdonában
vannak. Az önkormányzatnak meg kellene vásárolni, vagy kisajátítani a területet, és azt
követően lehetne a telekalakítási vízrajzot elkészíteni,és később közművesíteni.
Magánszemélyek ingatlanára nem lehet közpénzt fordítani.

Albertné Asztalos Anita képviselő elmondta, hogy a költségvetésben konkrét fqlesztés nem
szerepel. A vöröskereszt szervezettámogatására 90 e ft. van tervezve, és az elmúlt évben is 60
e ft-ot kaptak. Szeretne a vegyos ügyek keretében apályánatokkal foglalkozni.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a fejlesztésre elktilönített pénzből lehet
fej

lesztés megvalósítani " Meg kell oldani a tájház nádtetej ének javitását.

Konkoly Norbert alpolgármester kérdezte,hogy miből adódik az,hogy a koncessziós díjból
20l4-ben 280 e ft. folyt be,2aI5, évre pedig 360 e ft-ot terveztek. A gyermekétkeztetésnél
elmúlt évben 320 e ft kiadás volt tervezve, ideig évben ez az ősszeg nulla.
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Molnár Lászlóné gazdasági vezető elmondta, hogy a vöröskereszt

szervezet támogatása

elmúlt évben is 60 e ft- volt, elírás történt. Koncessziós díj mértéke azért emelkedett, mivel
eddig a csatoma beruházás után kaptak díjat, most a viz tlrtán is utalják az összeget. A
gyermekétkeztetés költségét a szociális feladatoknál tervezte.

Kovács Nándor polgármester megköszönte

a hozzászőlásokat és kérte a rendelet terltezet

elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, minősített döntéssel megalkotta az alábbí:
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4./Nanirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a háziorvos
beszámolóját. Sajnos a doktor úr nem tud részt venni a testtileti ülésen. Fontosnak tartja a
megelőzést, ezért szeretné meg§zervezni a prosztata vizsgáIatot. Vérvétellel ki lehet szűrni
kinél van probléma. A helyi esélyegyenlőségi tervben is vállalták szűrések szervezését,
1ebonyolítását.

Albertné Asztalos Anita képviselő kérdezte, hogy a háziorvos végzi-e a vízsgálatot, a
vöröskereszt szervezet is egyeztet a védőnői szolgá|attal azért, hogy bevonják Őket a
szűrésekbe, dejelenleg csak a gyerekekkel foglalkoznak.

Kovács Nándor polgármester 40 év felett ajánlott a prosztata szűrés, de bárki jöhet a
szűrésre" Javasolta fogadják el a beszámolót és értsenek egyet a szűrés megrendelésével.

Képvi s elők e gyhan

gú1 a g

5 i gen szav azattal me gho zták az, aléhbi :

6i2015.(il.2.)Ökt.sz. h a t á r a z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete,,Beszámoló

a Háziorvosi

Szolgálat 2014" évi munkájárő1'" cimű előterjesztést elfogadta.

Képviselő-testtilet felhatalmazza

a

polgármestert, hogy szeívezze meg a

prosztata szűrést, a felmeűlő költségeket költségvetés terhére egyenlítse ki.
Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 2aI5. február 15.

5./Napi rend:
Kovács Nándor polgármester ismertette Horváth Ferencné és Gurdák Józsefné Sáska,
Ifiúság u.3,sz. alatti lakosok kérelmét. Kértéka bejáratuk helyreállítását, mivel véleményük
szerint 2014. tavaszán történt karbantaúáskor azt eltörték.
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Horváth Bence képvíselő elmondta, hogy a gyuník össze voltak törve. Perger József előtt
sincs gyűní akkor Őt is jöhetnek, hogy az önkormányzat csináItassa meg a bejáratukat. Ha
nem lesz megoldva a vizebezetés, akkor mások ingatlanára befolyik a viz. Javasolta, hogy a
költségeket osszák meg, a foldmunkát végezze el az önkorm ányzat, Ők meg vegyék meg az
átereszeket.

Kovács Nándor polgármester véleményeszerint sem az önkormiányzat feladat

a

kapubejrárók elkészítése,akkor mindenki jöhet ilyen kóréssel.

Jehoda István képviselő véleményeszerint az önkormányzat vállalja a felmerülő költségek
25 Yo-át, a többit fizesse azingatlan tulajdonosa.

Horváth Bence képviselő elmondta, ha az önkormányzat véllalja a fijldmunkát, oda kell
homokágy, murva, nem olcsó gépóradíja sem.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, kézfeltartással je|ezze, aki egyetért azzal,
hogy az önkormányzatváIIaIja a fiildmunka költségét.
Képviselő-testület 3 igen, l tartózkodás,
7
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ellenszavazatta| meghozta az alábbi:
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Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Ferencné és Gurdák
Józsefné Sáska, Ifiúság u.3.sz. alatti lakosok kérésétalábbiak szerint támogatja:

Önkormányzat váIlalja a fijldmunka - gépi, kézi - elvégzését,az átereszek
beszerzése, annak költsége ingatlantulajdonosokat terheli.
Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert a munka elvégzéseügyében
kérelm ezőkkel egyeztessen.
Felelős

:

Kovács Nándor polgármester

Határidő: 2015. március 31"

Kovács Nándor polgármester elrnondta, hogy megküldte támogatás iránti kérelméta
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. A helyi vöröskereszt szervezet nern
önállóan működő szewezet, ezért a támogatáshoz a megyei szervezeten keresztiil jutnak
hczzá. Javasolt részükre 60.000.-ft" támogatást megállapítani, ebből az összegből
hozzájárulnak a falunap sikeres lebonyolításához, fcízéssel, valamint év végénmegszervezik a
véradó ünnepséget"

Kérte a képviselőket, aki egyetért a támogatással kézfeltartással jelezzék.

Képviselő-testiilete
alábbi:

5 igen szavazattal, ellenszavazat és Ártőzkodás nélkiil megltozta

az

6

8t20l5.(II"2") Ökt. számú h a t á r a z at o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testtilete az áIlarrtháztartásonkívüli
forrás átvételére és átadására vonatkoző szabályokról szóló 312014. (II.15.)
Önkorrnányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján Magyar Vöröskereszt
Veszprém Nlegyei Szervezetet egyszeri ó0.000 Ft-tal, azaz Hayanezer

forinttal trámogatja.
A támogatás kifizetése e8y összegben utalással történik a Vöröskereszt
Szewezet bankszámláj a javátra.
A támogatás célja: Magyar VöröskeresztYeszprém Megyei Szewezet Sáska-i
Helyi VÖröskereszt Szewezet által szervezett programok támogatása.
A felhasználás határidej e:2al5. november 30.
Az EgyesÜlet a támogatásról 2015. december 3 1- ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
dÖntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Vöröskereszt
Szervezettel, ami teq'edjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésébenmeghatározottakra.
utasítja a jeglrzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifi zetéséről
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyujtásáról, illetve annak
elmaradás áról számolj on b e a Képvi s elő -testtiletnek.
"

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: folyamatos

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőknek, akinek közérdelaí javaslata van tegye

meg.

Albertné Asztalos Anita képviselő kérdezte, hogy miért nem vettek fel kulturális
kÖzmunkást?A pályázatok figyeléséremeg kellene bizni valakít, a tétlház felújítására kiírt

pályáuatről is lemaradtak. A faluházat meg kellene hirdetni hasznosításra, napi 30 e ft plusz
rezsi összeget lehetne kérni.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy azért nem igényelt létszétmot, mivel nincs
olYan személy, akit foglalkoztatni lehetne. Nincs akad,álya annak, hogy a faluhá;2at

meghirdessék hasznosításra, lehet keresnipáIyázatirő céget, de aztmeg kell fizetni.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy neki a 6 település mellett nincs ideje pályázatokat
figyelni és Írni" A falugondnoki autó pályázatátmegírta, atqhéa felújitásárakiirtpályéaatot is
megnézte, de a felújításhoz tervdokumentációra volt szüksé g, az idő rövidsége miatt nem
lehetett beadni. Az idei évben is lesz apályéaat, meg kell rendelni atervet.

Kovács Nándor polgármester megköszönte
órakor bezárta.
\,
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k.m"f.t.

a képviselők megjelenésétés az ülést 19,30

