
|l!" község Önkormán yzata
8308 Sáska. Rákóczi u.4.

Képviselő-testülete

.Iegyzőkönyv
KészÜlt: Sáska kÖzség Önkormány zataKépviselő-testüle te 2015.augusztus 10._én(hétfön) 18 órai kezdettj megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármester lrodája Sáska, Rákőczi u.4.
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Horváth Bence
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kovács Nándor polgármester: köszöntette a jegyzőt,képviselőket. Megállapította, hogya megválasztott 5 kéPviselőből 4 íő jelen 
";. itJ;" a tepvisetoket, hogy a meghívóbanszereplő napirendi pontok targyalásával.értsenek egyeti, azt fogadják el.AJ<ePviselŐ-testület határozaűzatal néIkür, 

"gytu?gúi 
uÍ," o igen szavazattal elfoga dták az

Napirend: 1./ Talajterhelési díjról szóló rendelet felülviz sgálata

Előadó: Kovács Nándor polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Sáska ivővízellátő víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervvéleményezése
b ),|zennyvízelvezető és - tisztító víziközmű-rendszer Gördülő

Fej lesztési Terv véleményezése
c.) Sáska 040/15.hlrsz. alattnem veszélye hulladék, gffitése, hasznosítása,ártalmatlanítása telepengedélyhezvjlemény' aJ -J

d.) Tanulóbérlet vásárlása
e. ) B al aton-felvidéki,S zo ciális, Gyermekj óléti és Házi orvo si Ügyel etiSzolgálat közalkalmazottjának felmentése

Előadó : Kovács Nándor polgármester
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1./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a talajterhelési díjról
szőlő rendelet tewezetet. Talajterhelési díjat annak kell fizetni aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Rendelet mentességeket és kedvezményt
biztosít.

Kérte a képvi selők vélemény ét, hozzászólását.

Javasolta a rendelet tervezetet elfogadni.

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és taftőzkodás nélkül
megalkotta azalábbi:

9/20 1 s.(Vlil.13.)Önk ormányzati rendeletet

a talaj terhelési díj ró1

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:
a.) Sáska ivővizellátő vízlközmú-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Bakonykarszí Yíz- és Csatornamú Zrt.
megküldte a Sáska ivővízellátő vízlközmú-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét. Beruházási
tervek között szerepel a Petőf,r utca ivóvízvezeték rekonstrukciója, mivel sok volt a
meghibásodás, Megvalósítási időtartam: 2023. A kútnál csövek cseréjére szintén sor kerül a
terv szerint 20l7-ben.

Kovács Nándor polgármester javasolta a gördülő fejlesztési tervet elfogadni.

Képviselő-testület e gyhangúlag, 4 igen szav azatta| meghozta az alábbi:

35/2015.(VIII.10.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a viziközmú-
szolgáltatásról szóló 2011', évi CCIX. törvény 1 1.§ (4) bekezdése, valamint
az 58 l 20I3.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a alapj án Sáska iv ővízellátő viziközmű
rendszerre vonatkozóan elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat
melléklete szerinti formában elfo gadásra j avasolj a.

Képvi s e l ő -te stül et me gbízza a j e gy zőt, ho gy a szolgáltatőt a
testület döntéséről táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lász\őné jegyző

Határidő. 2015. augusztus 19.

(gördülő fejlesztési tew a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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b.) Szennywízelvezető és - tisztító viziközmú-rendszer Gördül Fejlesztési Terv
véleményezése

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az üzemeltető megküldte Tapolca
szetlnyvize|vezető és tisztító vizlközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét. Beruházási
összeggel nem terveznek, felújítási és pótlási tervben 2030-ig terjedő időszakra hatátrozták

meg a fejlesztési feladatokat. Akna fedlapok cseréjét ütemezték be a tervbe, de arra nincs
szi,ikség.
Javasolta a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúla g, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és hrtőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

36l2015.(Vlil. 10.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

ir,t1"-§r::l:3#,ffi1'",x,ft53ilx'i?ÉTl*:T.l"u"yll§
(4) bekezdése, valamint az 58 l 2013. (II. 27.)Korm.r. 90/B. § -a alapj án
f apo lca szennyv ízelv ezető é s ti sztító v izikő zmű rend s zerre vo natko zó an

elkészített Gördülő F ej le sztési Tervet a hatát ozat melléklete szerinti
formában elfo gadásra j avasolj a.

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáItatőt a
testület döntéséről tái ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő. 20I 5. augusztus 1 9.

(gördülő fejlesztési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

c.) Sáska 040lI5.ttsz. alatt nem veszélye hulladék, gffitése, hasznosítása, éríalmatlanítása
te 1 ep en ged éIyhez vé 1 emény

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a murvabánya tulajdonosa telepengedély
kiadását kérte a jegyzőtőI nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására,
ártalmatlartítására. Az önkormányzati terület mellett helyezkedik el a bánya ezért a helyszíni
szemlére meghír,ták az önkormányzat képviselőjét is. Sáskára vezető régi utat a bánya
tulaidonos kitermelte, kötelessége azt visszaállítani, ez V,b. 4 méter mély , ezt akarja nem
veszélyes hulladékkal feltolteni, Tervezte, hogy a kőrház bontása során keletkezett anyagokat
befogadja, azza|ta\ti fel a területet. Gondot az je\ent, hogy nem lehet ellenőrizni, hogy milyen
anyagokat hoznak ide, a település fokozottan érzékeny területen fekszik, avizbázis veszélybe
kerülhet, és az unokáinkat fertőznénk ha támogatnánk. Véleménye szerint az önkormányzat
kötelessége, hogy ezt megakadályozza, inkább legyen egy gödör a területen amely majd
később be lesz fuvesítve, mint egy hulladéklerakó.

Erre a területre nem készült helyi építési szabályzat mivel az önkormányzatkésőbb kapta meg
a területet Tapolcától. A főépítész szakvéleménye egyértelműen leírja, hogy nem lehet helyi
építési szabá|yzat módosítása nélkül a telepengedélyt kiadni.
Nem támogatja arendezési terv ez irányú módosítását.
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Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.

/ 'Iehoda István kéPviselő nem ért egyet a nem veszélyes hulladék lerakásával. először' ,lkezdik hordani idó a sittet, utánapedig a szemetet.

Albertné Asztalos Anita kéPviselő véleménye szerint sem kell engedélyezni azt, hogy abánYaterÜleten hulladék lerakása törlénjen. Egyetért azzal, hogy ez ügyben a helyi építésiszabályzatot se módosítsák.

KonkolY Norbert alpolgármester szintén javasolta a kérelem elutasítását a falulakosságának érdekében.

Kovács_ Nándor Polgármester megköszönte a képviselők hozzászőlását és kérte akéPviselőket, aki egYetért azzal avéleÁénnyel, hogy huiladoklerakás ne történjen abányábankézfeltartással j elezze.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
meghozta az alábbi:

37 l2015.(VIII.10.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

sáska község Önkormányzata képviselő-testülete - min szom széd, - aKámánBánYászai és Kereskedelmi Kft. Alsópáhok, Fő u147.sz. székhelyű
guzdasági társaság Sáska 040115. hrsz. teiriletén telepengedély kiadása
iníntikérelmét megtárgyalta, és az alábbi véleménlt alakíiotta ki:
,O hulladékgazdátkodási engedélyköteles nem veszély hulladék
hasznosításával, énialmatlanításával nem ért egyet, mivel a település
fokozottan érzékeny területen helyezkedik el, ezéÁ a vízbázis védelme és a
lakosság érdekében nem támogatja, hogy a telep létrejöjjön. Ez ügyben
nem kívánja a helyi építési szabályzatátmódosítani

KéPviselŐ-testÜlet kiti a,jepvzőt, hogy a képviselő-testület véleményét a
telepenged ély ezési elj árás lefolytatásakor ve gye fi gyel embe.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 201 5. augusztus 1 4.

d.) Tanulób érlet v ásárlása

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben Klebelsberg
IntézménYferrntartó Központ Tapolcai Tankerület igazgatőja közölte, hogy azoknak a
tanulóknak a bérletét fizetlk, akik a körzetiskolájába ZaunaÁpilskolába jáőak

Sáskáról tÖbb tanuló a Tapolcai általános iskolákba tanul. A KLIK. megvásárolja a
bérleteket, melYet az Önkormányzatnakkiszámláz. Egy tanuló éves bérlete kb, 10000.-ft-bakerül. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.

Albertné Asztalos Anita képviselő javasolta, hogy vegyék meg Tapolcai Iskolákba járó
tanulók bérletét ha van rápénz.

ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
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képviselő-testület egyhangúlag, 4 i gen szav azattal meghozta az alábbi:

38/2015.(Url.10.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Általános
Iskolákba járó tanulók helyközi éves tanuló bérletének megvásárlásával
megbízza a Klebelsb et g Intézményfenntarló Központ Tapolcai Tankerületét.
KéPviselŐ-testÜlet felhatalmazza a polgarmestert amegálláp odás aláírására, és
számla kiegyenlítésére.

Felelős: Kovács Nándor polgármester

Határidő 2015. augusztus 3 1.

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy a beiskolázási támogatásra a helyi rendelet
alaPján kérelemre kerül sor, jövedelem vizsgélatával. Központi jogszabály miatt nem lehet
fi gYelmen kívül hagyni a j övedelmi viszony okat. Ez ügyben táj é koitatőttesznek közzé.

Albertné Asztalos Anita képviselő véleménye szerint így kevesen tudják igénybe venni a
beiskolázási támogatást.

c,) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti Szolgálat
kö zalkalmazottj ának felmenté se

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy az orvosi ügyeletet az orvosi 16 óra és 8
kÖzÖtt látjak el. Eddig az lúgyeletet a kőrház működtette, de vissza adták a működte tést az
ÖnkormánYzatoknak. Az Ügyeletet átvette Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti
Szolgálat, kiegészítettékHáziorvosi Ügyeleti Szolgálattal.2 gépkocsivezető voli, akik [orut
egY személYnek a felmentését kezdeményezte a munkáltatÓ. Felmentéssel járó költségek
visszaigénYlésére Pályézaíot kívánnak beadni. Az önkorm ányzat tagsa a társulásnak , 

"áértnYilatkozni kell, hogy az önkormányzatnál nincs üres álláshely, a géplocsivezetőtnem tudja
foglalkoztatni. Ismertette ahaíározattetvezet, és kérte annak etrogaáasat.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangúla g, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi:

39l2015.(Vlll.r0.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

sáska község önkotmányzata képviselő-testülete , mint a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban rogialtat
szerint nyilatkozik aíra ) hogy a Társulás által fenntartott Balaton -felvidéki szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat ( t fő
gépkocsivezető ) a fenntartói körén belül műkö dő intézményénél a meglévő
üres álláshelyeken, az el&eláthatőlag megtiresedő álláshelyeken vagy a
tewezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy jogviszon}tan
tÖltÖtt ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglaltoztatására nincs
1ehetőség.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének ivIugyu,
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Áil amkinc s térho z történő benyuj tás át télmo gatj a, azzal e gy etért.

Felelős: KovácsNándor polgármester

Hataridő: 2015. augusztus 30.

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

Albertné Asztalos Anita képviselő kérte felszólítani abánya tulajdonosát, mivel a kutyák
kint vannak a kÖzterületen, nincsenek megkötve, veszélyeztetik az arra haladókat. Tudomása
van arról, hogy több gyereket megtámadtak.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy intézkednek az ügyben. Megköszönte a
képviselők megjelenését és az ülést 19,30 órakor bezárta.

k.m,f.t.

(^

\ C-"-, L-
kovács Nrándor

polgármester

í \ /-'('|l &--\ '---+-,
Takácsl-ászlőné )

jegyző


