Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
TeI:87l5|0-344
Szátma: 1403-4l20L5.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testtilete áItaI20I5. május 26.-án
(kedden ) 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános ülésről.

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

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács Lász|őné
Molnár Lászlőné
Horváth József

jeeyző
ftíelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály Y ezetője

Jegyzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözölte a tapolcai rendőrkapitányság száaadosát Horváth
József urat , a jegyzőt, gazdaságs űgyintézőt és a képviselőket. Megállapította, hogy a
testiileti ülés határozatképes, hisz mind az 5 képvise|ő jelen yarL, az ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat. Javasolta, hogy a
rendőrkapitánys ág

b

eszámolój át tár gy alj ák

m

e

g elő ször.

Képviselőteshilet egyhangúlag, 5 igen szavazatta| határozathozatal nélk.Jl elfogadták az
alábbi:

Napirendet:

1./

Sáska község Önkormányzata Képviselő{esttiletének önkormányzatí
rendelete az önkormányzat

20I 4. évi költségvetésének zárszétmadásálről

Előadó: Kovács Nándor polgármester

2.1Beszámolóaközrend,közbiztonsághelyzetérőI
Előadó: Gyenge Tibor körzeti megbízott
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.i Önkorm ányzat

gyermet<;-

óléti és gyermekvédelmi fel adatainak

értékelése
Előadó:

KovácsNándor polgármester

átfo

gó

4.1

2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló

Előadó:KovácsNándor
5./

jelentés

polgármester

Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

KovácsNándor polgármester

2./Napi rend:
hogy a

képviselők megkapták a beszámolót.
Felkérte Horváth József rendőr sziuadost amennyiben van szóbeli kiegészítésetegye meg.

Kovács Nándor polgármester elmondta,

Horváth József százados, közrendvédelmi osztály vezetője elmondta, hogy a körzeti
megbízotti feladatokat Gyenge Tibor látja el. Kialakult a helyi és személyi ismerete.
Településen biztosítják a 19 megyére kiterjedő 24 őrás közterületi jelenlétet, az űgynevezetl
I9l24 program keretében, ez a program meghosszabbításra került június 30-ig.
Bűncselekmények alakulásaban pozitiv előrelépés történt, 2013. 2014. évben azonos volt a
bűncselekmények száma, sajnos a vagyon elleni bűncselekmények száma nem csökkent.
Település közbiztonság1 helyzete kiegyensilyozott, egy problémás család é1 a községben.
Közlekedésrendészeti helyzet jó, nincs átmenő forgalom, problémát a krossz motorosok
okozzák. Pá|yázatot nyújtottak be 2 db. vadkamerára, amely mobilizálható. Hulladék
lerakásánál előbbre kell lépni, sok az elhagyott hulladék. A kritikus pontokhoz kamerát
helyeznek el, amely videó felvételt készit, és SMS-t ktild a szolgálati telefonra. Példát kell
statuálni, a természeti hatóság 200 e ft. pénzbírságot szabhat ki.

Konkoly Norbert alpolgármester véleményeszerint a kamerák beszerzését propagálni
kellene, jó lenne ha a rendőrség is alátérnasztanápáIyazatqál a szükségességét.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a rendőrség írásos támogatást adott

a

pályénathoz, de azok a települések részesültek kamerába, ahol nagyobb a bűnözés.

Horváth József százados elmondta,hogy tudomása szerint Veszprém megyében csak
Devecser részesült támogatásban kamera beszerzósére. Igazgatásrendészeti tevékenység
körébe tartozlk a fegyvertartási engedéllyel kapcsolatos ellenőrzés. Probléma nem volt,
hiányosságot nem tapaszta|tak Megköszönte az önkormányzat segítségét,jő lenne, ha a
településen meg lehetne szervezni a polgárőrséget, érdemes lenne Zalahalárypal fuzionálni.
Fontos az ínformáció áramlás, nem tudnak minden házhoz rendőr állitani, de ha gyanús
személyeket látnak jelezzék a 1 12-es telefonszámra.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a polgárőrség megalakításanak feltételei
híányoznak nincsenek olyan személyek akik felvállalnák ezt a feladatot. Jelenleg

biztosított a települósen a játőrözés, mivel nemzetközi haderők gyakorlatoznak és jfuőrőznek.
Polgárőrséggel az a probléma, hogy nappal járőrőznek, a bűnözök pedig éjjel járnak.
Megköszönte a rendőrkapitányság munkáját, jó kapcsolat vat az önkormányzat és a körzeti
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megbízott között. Az önkormányzat is vásárolhat vadkamerát, csak abban nincs gps.
Megköszönte ahozzászólásokat és kérte a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testtilet egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil
megltozta az alábbi:

26l2015.(Y.26.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Sáska község Önkormányzata Képviselő-teshilete,,Beszámoló

közrend közbiztons ághelyzeteről,,szőIő

előterjesztést elfogadta.

Gyenge Tibor körzeti

Megköszönte

a

megbízott lelkiismeretes

munkáját.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a hatátozatot ktildje meg a
Tapolcai Rendőrkap itányság r észére.
Felelős: Takács Lász|őné jegyző
HatéÁdő: 20I 5. május
(beszámoló a jegyzőkönyv

3

1.

mellékletét képezi)

Napirend előtt:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták alejárt határidejű
határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tétlékoztatőt. Kérte a képviselők
vél eményét,ho zzászőlás át.

Hozzászőlás nem volt a tájékoztatőthatározathozatal nélkül egyhangúlag elfogadták.

1./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat
2014. évi gazdáIkodásáról szőlő zárszámadást. Szép eredmények voltak, é1 és virul a
település, reméli, hogy a betervezett fejlesztéseket meg tudják oldani. Kérte Molnár Lászlőné
pénzügyi ftíelőadót amennyiben van kiegészítésetegye meg.

Molnár Lászlóné főelőadó elmondta, hogy a beszámolóban mindent leírt részletesen, a
pénzmaradvány 4693 e ft volt, ami beépült azídei költségvetésbe,

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselők véleményét,hozzásző|ását, HozzászőIás
nem volt, ezért kérte a zár számadás

Képviselő-testület egyhangúlag,

el fo

gadását.

5 igen

szavazatta|. ellenszavazat

és tartőzkodás nélkíil,

minősített döntessel megalkotta az a|áhbi:
7l

2015.(Y .28.)ö nko rm ány zati ren deletet

az önkormány zat 20

I4

.

évi kö

lts égvetésének zín számadás ár

ől
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(előterj eszt és a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésérőlszóló előterjesztést.
JogszabáIy íqa elő, hogy a tesftiletnek az előteqesztést május 31-ig meg kell tárgyalni.
Gyermekjóléti szolgálatot a Tapolcai és Környéke KistérségTöbbcélú Társulás látja el.
Rendszeresen ügyfélfogadást tartanak a községben, az iskolával, óvodával, védőnővel
kapcsolatban állnak. Élelmezésmegoldott az iskolában, éhező gyermek nincs. Kérte a
képviselőket figyeljenek környezetükre, ha problémát látnak jelezzék. Kérte a képviselők
vél eményét, ho zzászőIását.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a beszámoló átfogó értékeléstad az önkormányzat
gyámhatósági tevékenységéről.Gyermekvédelmi kedvezményekről, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásokról.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselők kérdését,hozzászőIását.

Kérdés,

hozzászőIás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangúlag,
meghozta az alábbi:

5 igen

szavazattal. ellenszavazat

és Íartőzkodás nélktil

27t20l5.N.26.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
áska Köz ség Önkormányzata Képviselő -testiilete me gfár gy alta a
gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról
S

készítettértékelést.

Az Önkorm

ényzat a feladatell íúásrőI szóló értékelésttudomásul vette,

azt elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől fiiggően mindent
elkövet a feladatellátás szinten l'artása érdekében.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalához (8200 Veszprém, Megyehántér 1.)

Az &ékeléstmegkiildi

a

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 2015. május 31.

4./Nanirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a 2014. évi belső
ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést. Minden évben kell belső ellenőrzést végezni.
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Belső ellenőr Kövessyné Müller Katalin a PénzkezelésiSzabáIyzatot

ellenőrizte.
Szabálytalanságot nem állapított meg. Kérte a képviselők véleményét,hozzászőlását.
Kérdéshozzászőlás nem volt, ezéri kérte a jelentés elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
28t2015.(Y.26.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Onkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi belső

ellenőrzésről szóló éves összefoglaló
(előterj eszt és a

je

j

elentést elfogadta.

gyzőkönyv mellékl etét kép ezi)

5./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy elkészült az árok, ki lett tisztítva.
Tájház tetőzetét megnézte a nádaző 20 cm nádat rá kell tenni, étrqán|atot elkészíti,6500.ft/m2 körüli összegbe kerül a felújítás. Árajánlatről következő testiileti ülésen dönthetnek, az
idén meg kell oldani a tetőszerkezet felújítását.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy árajánlatot kért az Ifiúság utca felújítására, a

süllyedés helyreállítása, felületzárás T4.254 e ft-ba kerülne, melyhez ha páIyázatot nyújtanak
be 15 oÁ saját forrást kell biztosítani, ami 2935 e ft. Amennylben az egész utca felületzárását
elvégzlk, akkor 19570 e ft. saját forrás 4800 e ft. Az önkormányzat fejlesztésre fordítható
kerete 4600 e ft.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy azért süllyedt meg a szennyvízhálőzat, mivel
nem gondoskodtak a megfelelő vastagságú beton elkészítéséről.Véleményeszerint ekkora
összeget nem tudnak fordítani az lflúság utca helyreáIlitására. Megsüllyedt szakaszt saját
fonásból helyreállítj ák az év folyamán.
Képviselők

a

javaslatta| határozathozatal nélkiil egyetértettek.

Konkoly Norbert alpolgármester javasolta, hogy abból a pénzbő|,- tiszteletdíjból - amit
nem vett fel vásároljanak padot és asztalt, űzhe|yet, valamint tányért a faluházhoz. Jőnak
tartaná effe a célra 800 e ft-ot fordítani.
Takács Lászl.őné jegyző elmondta, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj fel nem vett összege
nincs elki,ilönítve a költségvetésben. Képviselő-testiilet dönti el mire mekkora összeget fordít.

Horváth Bence képviselő elmondta, hogy a Kossuth vtca bejátatánál, Szent János szobor
előtt lévő hidat fel kellene újítani,nehézrajt akőzlekedés.
Kérte, ha a falugondnok nern dolgozik a helyettese végezze el a zöldmunkákat, ne csak az
autő vezetéséreszóljon a megbizása. Falugondnok egy hét szabadság lután nehezen tudta a
flínyírást elvégezni
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Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Kossuth utca az állami közűtkezelőhőz

tartozik, Ok is költségvetés a|apjan dolgoznak, nem biztos, hogy a felújítástel tudják végezni,
jelezní fogjak a problémát. Nincs akadálya annak , hogy a falugondnok helyettesítéséről
szóló megbízásí szerződést kiegészítsékparkfenntartási munkiák elvégzésével.

Kovács Nándor polgármester megköszönte a képviselők megjelentését, és az ülést 19,30
órakor bezárta.

k.m.f.t.
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