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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
74/2014.(IX.15.) .) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk az Önkormányzat I. félévi 
költségvetésének teljesítését. 
75/2014.(IX.15.) Ökt.sz. határozat alapján  csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez. 
772014.(IX.25.)Ökt.sz. határozat alapján kérelmet nyújtottunk be  dr.Hende Csaba Miniszter 
úrhoz egy  vegyes tüzelésű mozgókonyha  térítésmentes igényléséhez. 
82/2014.(X.2)Ökt.sz. határozatot alapján támogatási igényt nyújtottunk be szociális tűzifa 
vásárlásához. 
84/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk Kovács Nándor polgármester 
programját. 
85/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján a 2/2011.(III.28.) SZMSZ rendeletnek megfelelően 
megválasztottuk  az  Ügyrendi Bizottságot.  
 86/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján  titkos szavazással történt Konkoly Norbert 
képviselő alpolgármesterré való megválasztása.  
87/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának,  és költségtérítésének meghatározása, ezzel kapcsolatban megbíztuk a jegyzőt 
a szükséges intézkedések megtételére. 
88/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása – 
amelyről az alpolgármester lemondott. 
89/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján az SZMSZ (2/2011.III.28)  rendelet felülvizsgálata. 
90/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján megállapítottuk a társadalmi megbízatású 
polgármester munkarendjét. 
91/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján Kovács Nándor polgármestert delegáltuk a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulásba, és ott a községet képviselje. 
92/2014.(X.17.)Ökt. sz. határozat alapján a JJU-356 frsz. Ford Transit gépjármű eladásra 
kerül, az ezzel járó intézkedések megtételére a polgármestert bíztuk meg. 
94/2014.(XII.1 Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a falugondnok 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót. 
96/2014(XII.1.). Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Közös önkormányzati 
Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 
97/2014.(XII.1.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk Sáska község Önkormányzata 
képviselőtestületének 2015. évi munkatervét. 
98/2014.(XII.1.)Ökt. sz. határozat alapján felülvizsgáltuk, és elfogadtuk a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program előterjesztését, a kitűzött célok megvalósultak, további 
intézkedésekre nincs szükség. 
99/2014.(XII.1.) Ökt. sz. határozat alapján megismertük az iskolai körzethatárokat, az erről 
szóló  határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 
részére. 
100/2014.(XII.1.) Ökt. sz. határozat elfogadtuk a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását, és a határozatot megküldtük a Társulás elnökének. 
101/2014.(XII.1.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, és 
az ellenőrzési feladattal megbíztuk Kövessiné Müller Katalin  belső ellenőrt. 
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102/2014.(XII.1.) Ökt. sz. határozat alapján a képviselők munkájának elősegítésére 
vásárolunk 5 db tabletet a 2014. évi költségvetés terhére, utasítottuk a jegyzőt a használati 
megállapodás elkészítésére. 
103/2014.(XII.1.) Ökt.sz. határozat szerint átutaltuk a Kódpress Kft felé fennálló tartozást. 
104-108/2014.(XII.1.) Ökt. sz. határozatok alapján zárt ülés keretében a Bursa Hungarica 
ösztöndíj támogatások odaítéléséről döntöttünk. 
109-118/2014.(XII.1.) Ökt. sz. határozatok alapján zárt ülés keretében a szociális tüzifa 
támogatások odaítéléséről  döntöttünk. 
 
2014.09.12. - 2015.01.15. 
 
2 fő részére önkormányzati segély megállapítása 5.000.- Ft/fő 
1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 15.000.- Ft 
 
4 fő részére temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása 30 ezer forint/fő 
 
1 fő részére újszülött hozzátartozójának egyszeri támogatása 20.000.- Ft 
 
2 fő méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság kérelmének elutasítása 
(az igazolt gyógyszerköltség nem érte el a jogosultsági értékhatárt) 
 
Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Sáska, 2015. január  22. 
 
 
 
 
 
        Kovács Nándor  
                               polgármester     
 

 


