Sáska község Onkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
Tel: 87l510-344
Száma: I403-3l20l5.

Jegyzőkönyv

Készült: SáskaközségÖnkormányzataKépviselő-testtilete éltal2}T5.március 25.-én
(szerdán ) 17,30 órakor megtartott rendes nyilvános ülésről.

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

Tanácskozási ioggal meghívott:

Lászlőné

Takács

jegyző

Jegvzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt és a képviselőket. Megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen varI, az ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat.

Képviselőtestiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal hatátozathozatal néIkil elfogadták az
alábbi:

Napirend:

Sáska

1./

község Önkormányzata Képviselő-testíileténekönkormányzati

rendelete az avar és kerti hulladék nyílttériégetéséről

Előadó: KovácsNándor polgármester
2.1 Sáska

Önkormányz at Gazdasági Programja

Előadó: KovácsNándor polgármester
3

"l

Kőzheszerzésí Terv elfo gadása
Előadó: Kovács Nándor polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Kovács

Nándor polgármester

2

1./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az avar és kerti
hulladék égetésérevonatkozó rendelet tervezetet. Az önkormányzatbelterületre vonatkozólag

határozza meg a feltételeket, külterületen akatasztrófavédelmi igazgatőság engedólyével lehet
égetni. A kérelmet atűzgyt$tás előtt 10 nappal kell bejelentése, a határozatot 5 napon belül
hozzék meg, 3000.-ft-os illetékbélyeget kell leróni. Javasolta, hogy a belterületen történő
avarégetés időpontját szeptember 1. és május 31. időpontban hatfuozzákmeg. Nyáron nem
lehetne égetni.

Konkoly Norbert alpolgármester egyetértett a javaslattal. Véleményeszerint a nyári

hónapokban sem kellene megtiltani az. égetést,ha elrendelík az országos tűzgyújtási tilalmat
akkor úgy sem lehet égetni.

Kovács Nándor polgármester nem javasolta a nyái- hónapokban a tllzgylljtás

engedélyezését,ekkor már nincs avar, kerti hulladék, más anyagot meg nem lehet égetni.
Felhívta a képviselŐk figyelmét arta, hogy a zártkertre is a ktilterületre érvényesszabályokat
kell alkalmazni"

kérte a rendelet tervezet módosított javaslattal történő elfogadását.
KépviselŐ-testtilet egyhangúlag
megalkotta az aláhbj:
6 l

2015.GIL

2

5 igen

szavazattal, ellenszavazat

ós

tartőzkodás nélkíil

7")önko r mány zati ren deletet

az avat és kerti hulladék nyílttériégetéséről
(rendelet a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

2./Napirend
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat
2014-2019 évre szóló gazdaság prograrnl'át. A program bemutatja a jelenlegi he|5rzetét,
kÖzségfejlesztési elképzeléseket, foglalkozik az idegenforgalommal, turizmussal,

egészségÜggyel, közbiztonságga|, közigazgatással, oktatással, neveléssel,
gYermekvódelemmel, szociális ellátásokkal, idősek gondozásával, környezetvédelmi
feladatokkal" A gazdasági program bármikor módosíthat ő, kíegészithető.
Kérte annak elfogadását.

KépviselŐ-testtilet egyhangú 5 igen szavazattal. ellenszavazat és lartőzkodás nélkül megltozta
az alábbí:
17 l2075.GII.25.)Ökt.§z.

h

at á r o z a t o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselőtesttilet 2014-2019 éwe vonatkozó
G azdasá§ Programot elfogadta.
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(gazd,asági program a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a közb eszerzési
tervet. Ebben az évben nem lesz olyan beszerzés, beruházás, ami közbeszerzési eljárás
lefolytatásának kötelezettségét vonná maga után.
Kórte a hatítrozat tervezet elfogadását.

Képviselő-testiilet egyhangúlag,
meghozta az alábbi:

5 igen

szavazattal, ellenszavazat

és 1artőzkodás nélkiil

18/2015.(III.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-teshilete 20t5. évben nem kíván
közb eszerzési elj árást lefolytatni.
(kö zb eszer zé s i előterj esztést a j e gy

zőkőnyv mel l ékl etét kép ezi )

4./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Falugondnokok

EgyesÜlete kérte az egyesület támogatását. Minden évben 5000.-ft-ot adtak az egyesületnek.
Segítik a falugondnok szakmai munkáját.
javaslattal egyetértettek, és egyhangulag 5 igen szavazattal e7lenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozták az alábbi

KéPviselők

a

19l2015.(III.25.)Ökt.s z. h a t á r o z a t a t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testtilete az áItanűántartáson kívüli
fonás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2014. (II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesületét 8247 Hidegkut, F ő u.67 l A. egyszeri 5.000 Ft-,
azuz Otezer forint összeggel támogatja.
Atámogatás kifizetése egy összegben utalással történik a szervezet

bankszámláj a javára.

A támogatás célja: Egyesület működésének támogatása
A felhasználáshatáideje: 2015. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2al5. december 31- ig köteles elszámolni.
utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a képviselő-testíilet
dÖntésénekmegfelelő tartalommal kössön megállapodást a szervezettel, ami
teq'edjen ki az Ör.4. § (2) bekezdésébenmeghatárőzottaka.
utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
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Utasída a Polgármestert, hogy az elszámolás benyújt ásárő!,illetve arurak
elmaradásiáról számoljon be a képviselő-testiiletnek
Felelős: Kovács Nándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Hatáidő: 20I 5, december

3 1.

Kovács Nándor Polgármester napirendi pontok tárgyalásaután alábbi talékoztatást
adta:

- A
-

-

fokozott rendőri jelenlétet biztosít a településen, a rendőrség
munkájával meg van elégedve. Sáska bűnügyi szempontból nem fertőzötttelepülés
rendőrkaPitányság

Ülest tartott a Tapolca KÖrnyéki Önkormányzatok Tarsulása, ahol felvetődött a
hétvégiorvosi Ügyeletet ellátó orvosok ügyeleti díja. Eddig 27}0.-ft. óradíjban

részesÜltek, melYet kérnek felemelni 3ó00.-ft-ra. orvosok hétvégiorvosi
ügyeletóhez
hozzájárulnak 5 8. -fi/lakos összeggel.
2015- áPrilis I4,én kerül sor a prosztata szűrésre, minden 40 év feletti lakost
kiérlesítenek, a vizsgál ati díjat az önkormányzat fizeti. A HEp-ben vállalták
a
szőr őv izs gálat lebonyolítását.

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

Albertné Asztalos Anita képviselő elmon<lta, hogy összefogással megtisztítják aZalahalápsáska összekötő

út széléta szernéttől"

Kovács Nándor Polgármester megkös zönte a megjelenést, és az ülóst

1

8,15 órako r bezárta.

k.m.f.t.
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Takácd LászlódJ
jegyző

