
Sáska község Önko rmán yzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
Tel: 87/510-344

Száma: I403,2l20I5.
Jegyzőkönyv

Készült : S áska közsé g önkormán y zata Képviselő-testül ete áItaI 20 1 5 . február 27, - én

-(pénteken 

) 18 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésről.

Helve: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u,4,

Jelen vannak: Kovács Nándor
Konkoly Norbert
Albertné Asztalos
Jehoda István
Horváth Bence

polgármester
alpolgármester

Anita képviselő
képviselő
képviselő

Takács Lász|őné jegyző

Jewzőkönvwezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözöIte a jegyzőt és a. képviselőket, Megállapította, hogy

a testületi ülés hatáőzatképes, hisz mind ázJ képviselő jelen van, az Ülést megnyitotta.

rert" a képviselőket fogadjak el a meghívóba szereplő napirendi pontokat,

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazatta| hatátozathozatalnéIkúl elfogadták az

alábbi:

Napirendet: 1./ Sáska község ÖnkormányzataKépviselő_testületének önkormányzati

rendelete a szóciális és gyermekvédelmi ellátásokról

Előadó: KovácsNándor polgármester

2./ sáska község Önkormany zataképvíselőtestülete szervezeti és

Műkö dé s i S zab áIy zatar ol sloto 8 /2 0 1 4. (xII. 1 5 . ) önko rmény zati rendel et

módosítása

Elöadó: Kovács Nándor polgármester

3./sáska község Önkormanyzataképvíselő-testülete önkormányzati rendelete

köztisztaságút e, a teiepülési kömyezet fenntartásáról

Előadó: Kovács Nandor polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
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a.) Sáska ivővízellátő víziközmű- rendszer Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítésére, vagyonértékelésére meghatalmazás

b -) Z alahaláP - S áska kö z sé gek Önkénte s T ílzoliő E gye sület támo gatása
c,) Faluház bérleti díjának megállapítása

Előadó: KovácsNándor polgármester

1./Napirend:

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy a képviselők megkap ták a szociális és
gYermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet tervezetet. zóts. miárcius 7-tat rahorik a törvény,
ezért az ÖnkormánYzatnak is módosítani kell a rendeletét. Két ftí volt szociális segélyezei',
akik átkerültek az FHT-ba.

Takács LászlŐné jegyző elmondta, hogy minden ellátási formánálvizsgálnikell a jövedelmi
viszonYokat. Olyan magasak a jövedelmi határok, hogy az ellátást igenyíok többsége jogosult
lesz ellátásra. Lakásfenntartási támogatás megszűnik, a helyi rend-eleibe beépítésre került a
lakhatással kaPcsolatos kiadásokhoz nyfuthatő támogatás. Jövedelembatár alacsonyabb, mint
az előző lakásfenntartási támogatásnál volt.

Kovács Nánd o r p olgárm es ter kérte a képvi selő k hozzászőlását, észr evételét.

KonkolY Norbert alpolgármester kérdezíe, hogy a rendeletben megállapított szociális
ellátások fedezete biztosított-e a költségvetésben? Javasolta, hogy az ,r.l.r'tit.itt"t részére
nYÚjtandó trámogatás összegét emeljék meg 30.000.-ft-ra, legyen akkoia összeg mint a
temetési támogatás. A rendelet 16.§-át módosítani kell, mivel lakóhelytől eltérő oktatási
intézménYbe utazők részére a bérletet biztosítják, nem a sz;1lő részére kerül kifizetésre a
támogatás összege. Az étkezési térítési díjat az intézménynek utaljrák át.

Kovács Nándor polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a képviselőket, aki
egYetért a fenti szerinti módosítással és elfogadja a rendeletet kézfeltartással jefezze.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattalminősített döntéssel megalkotta az aléhbi:

3 l 20t5.(I.2 8.) ö nko r mány zati ren d eletet

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Kovács polgármester elmondta, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
rendet elfogadása szükségessé teszi az SZMSZ. módosítását is, mivel az átnlhazott
hatáskörben hozott döntéseket aszabályzattartalmazza. Javasolta annak elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi:



4 l 201 5.g1.2 8.)ön ko rm ány zati ren deletet

s áska kö z s é g Önko rmany zata s zerv ezeti é s Műkö dé si s zab ály zatár ő1

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
célvizsgálat keretében ellenőrizte, hogy az önkormányzat elegettett-e hulladékgazdálkodással
összefiiggő önkormányzati rendelet alkotási kötelezettségének.

Az önkorményzat a szllárd és folyékony hulladék szállításta, kezelésre vonatkozó rendeletét
megalkotta, de nem szabáIyozta a közterületek tisztrán ártáséra vonatkozó előírásokat, ezért a
kormányhivatal VEBl004l490l2015. szám alatt törvényességi felhívással élt, mulasztásos
tÖrvénysértés miatt. Törvénysértés megszűntetésére 50 napot biztosított. Elkészítettiik a
köztisztaságról és a település kömyezet fenntartásáról szóló rendelet tervezetet.
Határozathozatal nélkül javasolta elfogadni az törvényességi felhívást. Kérte a képviselők
vél eményé t, hozzászőIását.

Konkoly Norbert alpolgármester elmondta, hogy a rendelet tewezet szabáIyozza az
elhullott állatok futalmatlanítását is, Tudomása szerint Tapolcán van konténet ahova az
elhullott áIlatokat el lehet szállítani, de oda csak a Tapolcai lakosok szállíthatnak, sáskai
lakosok nem vihetnek oda tetemet. Javasolta felvenni a kapcsolatot a tapolcai
önkormányzattal, és megállapodást kötni az elhelyezésre vonatkozőlag. A rendelet
egyértelműenrögzÍíi kinek mi a kötelessége az ingatlanok és közterületektiszíántartása során.
Javasolta, hogy a lakosságot szórólapon tájékoztassák a rendeletben megfogalmazottakról.

Kovács Nándor polgármester javasolta a rendelet tervezetet elfogadni.

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az a|ábbi:

5/201 5.(II.28.)önkorm ányzati rendeletet

a köztisztaságró l és a települé si kömyezet fenntartásáró 1.

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy avíziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11,§ (2) bekezdése szabályozza a Gördülő Fejlesztési Tenrrel kapcsolatos
kötelezettséget. A BAKONYKARSZT Yíz- és Csatornamű Zártkörően Működő
Részvénytársaság felajánlotta segítségét a Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos
önkormrányzati kötelezettségek teljesítésében. A BAKONYKARSZT Zrt. meghatalmazással
vállalja.hogy az Önkormányzatvízlkőzmű-vagyonara2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesáési Tervet elkészíti. A meghatalmazás kiterjedhet arra, hogy az Önkorményzat által
szolgá|tatott adatok alapján összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt.
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jóváhagyásra benyújtsa aMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Kiterjedhet
továbbá arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. az Önkormányzatot aMagyar Energetikai és

Közmű-szabáIyozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására iranlrrló eljárásában
képviselje. Javasolta a mellékletben megküldött határozattervezet elfogadását.

Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
az aléhbi:

1212015.g1.27 )Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska Község Önkormány zata Képvíselő-testülete, mint a 11-137 7 2_1_001_

00-02 MEKH kóddal rendelkező 13. sorszámú Sáska ivővíze|látő
vlziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 20I 6-2030. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 20|I. évi CCX. törvény 11. § (2)

bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
aría, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zértköruen Mtiködő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Terr,.rrel

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek telj esítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a

vonatkozó Terveket készítse el és a Vksáv. valamint az 58l20I3. (II.27.)
Korm. rendelet áItaI megáIlapított véleményezés átvéteIét követően, a2016-
2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és

Közmű-szabá|yozási Hivatalhoz nffitsa be és a jóváhagyásra irányuló
elj árásban képviselj e az Önkorm ányzatot.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hatátozatot és meghata|mazást

küldje meg az üzemeltetőnek.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. március 10.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a vízikőzmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerint az Önkormétnyzat tulajdonában levő víziközmŰ-
vagyont vagyonértékelni kell.

A BAKONYKARSZT Y iz- és C satomamű Zártköríien Működő Részvénytársaság felaj iánlotta

segítségét a vagyonértékelés elvégzésében. A BAKONYKARSZT Zrt. meghatalmazással
vállalja, hogy az Önkormrányzatvízlközmű-vagyonának vagyonértékelését elvégezteti, hogy a
24l20I3. (Y,29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a Társaság területén egységes elvek
alapján, egységes vagyonértékelés készülj ön.

A meghatalmazás kiterjedhet arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelő
kiválasztásara irányuló közbeszerzési e|látásban a Magyar Energetikai és KözmŰ-
szabályozási Hivatal áItal jóváhagyott Beszeruési és Közbeszerzési Szabályzatában
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foglaltaknak megfelelŐen, ajánlatkérőként járjon el az Önk ormányzat helyett és nevében.Ennek megfelelően határozza meg a közbeszerzési eljárás szibalyai szerinti nyertest,
táiékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a nyertes részére az ellenszolgáItatás díját
me gfi ze s se. Javaso lta a határ ozat tervezetet elfo gadni.

Sáska kÖzség ÖnkormánYzataKépviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

13/2015.(II.27 )Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-t3772-1-001-
00-02 MEKH kóddal rendelkező 13. sorszámú Sáska ivővízeltátő
vízikőzmŰ-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a vízíköz,rnű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szőlő 20II. évi CCx. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése 

- 
eraetouen,

továbbá, hogy a 2412013. (Y,29.) NFM rendelet z. 5 1rl-uekezdése szerint aBAKONYKARSZT Yíz- és Csatomamű 
- 

zártkorűen Működő
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján,egységes vagyonértékelés
készüljön, a képviselő-testület felhatalmazza a pol§érmestertára, hogy a
2012. évben a BAKoNYKARSZT Yíz- és CsatomÁű Zártkörűe" lrtttóao
Ré szvénYtársaság gal me gkötött Egyetértési nyilatkozat alapj an hatalmazza
meg a BAKoNYKARSZT Yíz- és Csatornamű zártÉoruen Működő
Részvénytársaságot a vagyonértékelés elv égeztetésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKoNYKARSZT Yíz- és
C satornamű Záítkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk
a MagYar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal áltat elfogadott
Beszerzési és Közbeszerzésí Szabályzatában foglaltak szerinti közbesierzési
eljrárásban váIassza ki a vagyonértékelő személyét, vele szerződést kössön és
neki az ellenszolgáltatást kif,rzesse.

képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot és meghatalmazást
küldj e meg az üzemeltetőnek.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Hataridő: 201 5. marcius 1 0.

Kovács Nándor polgármester elmondta, Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Ttvoltő
EgyesÜlete benyújtotta támogatási kérelmét. A költségvetésbe 60.000.-ft-ot terveztek az
egyesület tétmogatására, javasolta résziikre ezt az összeget megállapítani.

KéPviselŐ-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangú 5 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
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I4l2015.[I.27.)Okt.sz. h a t á r o za t o t

S áska kö z s é g Önko rmán y zata Képvi s e l ő -te stül ete az áIlamháztartáson kívül i
forrás átvételére és átadásara vonatkoző szabályokról szóló 3l20I4. (II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban:Ör.) alapján a Zalahaláp-Sáska
Községek Önkéntes Tűzoltő Egyesületet 8308. Zalahaláp, Park utca 6.
egyszeri 60.000 Ft- forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszámlája javára,2015. március 3 i-ig.
A tátmo gatás célj a: e gye sület műkö désének támo gatása
A felhasználás határideje: 2015. 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 az Egyesülettel, ami
terj edj en kí az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatár ozottal<ra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benffitásaról, illetve arrnak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kovács Nándorpolgármester
Takács Lászlőné jegyző

Hataridő 2015. december 31.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a faluhá.z bérleti díját meg kell állapítani.
Ismertette a hatátozat tervezetet.

Konkoly Norbert alpolgármester véleménye szerint a szervezeteket mentesíteni kell a
bérleti díj és rezsi költség fizetése alőI. Az önkormányzatnak támogatni kell a szervezeteket.

A szewezetek t<ibb rendezvényt tartanának, de ha ki kell ftzetni a rezsi költséget az vissza
tartja Őket a szervezéstől.

Kovács Nándor polgármester véleménye szerint nem kell rendszeresen rendezvényt tartani,

mivel annak költsége van.

Albertné Asztalos Anita képviselő elmondta, hogy örülni kell annak, hogy a helyi
szewezetek rendezvényeket tartanak. Jól sikerült a falu disznóvágás, a rendezvényből

megmaradt 84 e ft-t, és úgy gondolták, hogy abból vásárolna konyhai eszközöket afahlhéuba.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy nem ért egyet azzd,, hogy faluhazba

eszközöket vásaroljanak, aztnem tudja leltrárba venni, volt olyan eset, hogy a vöröskeresá
által vásarolt eszközöket később rajta kérték számon.

Kérte a bérletre vonatkozó hatér ozat tew ezet elfo gadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

meghozta az alábbi:
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15/2015.(II.27 )Ökt.sz. h a t á r a z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete Sáska, Petőfi u
46.sz. alatt lévő faluhéu bérleti díját alábbiakban határozzameg

30.000.-ftlnap plusz rezsi költség.
Mentes a bérleti díj fizetése alól: Sáskai lakosok által családis
rendezvény céIjára történő igénybevétel. Rezsi költséget helyi
lakosoknak is meg kell fizetni.

Sáskai Szervezetek mentesülnek a bérleti díj és rezsi költség fizetése
alól.

Képviselő-testület felhatalmazza a kultúrhán vezetőjét, hogy a fenti
összegű bérleti díj beszedéséről gondoskodjon.

Felelő s : kultűrház v ezetőj e

Határidő: folyamatos.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a TELEHÁZ-at e|lenőrízte a Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet- Sulinet program keretében - és

megállapították, hogy nincs forgalom. A gépek elavultak, a fiatalok nem veszik igénybe a
szol gáltatást. Kérte a képvi s e lőket nyi l atko zzanak me g s zűnte s s ék- e ?

Konkoly Norbert alpolgármester javasolta megszűntetni a szolgáltatást, a fiatalok
rendelkeznek okos telefonnal ezért nem veszik igénybe azinternetet.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a szolgáltatás

megszűntetésével kézfeltartással jelezze,

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

meghozta az alábbi:

16/2015.(II.27 )Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község ÖnkormányzataKépviselő-testülete Sáska, Rákóczi u.6.sz. alatt

lévő köny.,tárban lévő TELEUIZ. - Sulinet - internet szolgáltatást 2015.

április 1-i hatállyal felmondja, a szolgáltatást megsztinteti.

Képviselő_testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a Nemzeti Információs

Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet II32. Budapest. Viktor Hugó u.t8-22.

tájékoztassa.

Fenti időponttól Hoffrnan Zo|tán TELEH^Z. vezető megbízásí díjár

megsziinteti.

Felelős : Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. március 15,
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Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy az önkormán yzat tagtra a ZalaiDombhátaktóla Vulkánok VÖlgYéig EgYesületnek. Kérték a projektötleteket. Jegyző asszonnyal kétfejlesztést terveznek megküldeni, a tájháa nádtetőzetének felújít ását, valamint a falllhaz
tetőtér beéPÍtését, falusi szálláshely kialakítása céljából. Ismertette az ad,atlap tartalmát.

képviselők hatarozathozatal nélkil egyetértett ek az adat|apmegküldésével.

Kovács Nándor Polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, javaslata
van tegye meg.

Horváth Bence kéPviselő kérdezte, hogy nem-e lehet afaluháabejarut tínfalfeletti részét
szegéIyezni, mivel az felűjításra szorul.

A falu bejaratanál lévő keresztet át kellene festeni, valamint a Sáska feliratú tábla is eltört, az
üdvözlő tablát fel kellene csiszolni, és újra festeni.

A fiatalok elvégeznék a munkát, ha a szükséges anyagokat azönkormányzat megvásárolná.

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy nincs akad álya afenti munkák elvégzésének,
a szükséges anyagokat biztosítj ák.

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19,30 órako t bezárta.
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