l

l

Sáska község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8308 Sáska. Rákóczi u.4.
Szám: 1403-712015.

Jegyzőkönyv

Készült: SáskaközségÖnkormányzataKépviselő-testtilete 2Ot5. szeptember I4.-én
(hétftín)18 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.
Jelen vannak:

Kovács Nándor
Horváth Bence
Jehoda

polgármester
képviselő
képviselő

István

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Konkoly

Norbert
Anita

alpolgármester
képviselő

Albertné Asztalos

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönywezető:
Takács

Nándor

polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy
a megválasztott 5 képviselőből 3 ft' jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pont tárgya|ásával értsenek egyet, azt fogadják el. Javasolja megtárgyalni
a 9 6 l,tr sz-u ingatlan vásárl ására adott aj ánlatot.
A képviselő-testület határozathozatal néllűl, egyhangúIag, 3 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

Kovács

Napirend:

1.1

Vegyes, aktuális ügyek

a.) szocíális célúLvzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásrapályéaat
b.

)

Burs a Hun gari ca

F el

ső

oktatás

i Önkormán yzati Ö sztöndíjp

áIy ázatho

csatlakozás

c.) Tapolca szennyvizelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő
Fej lesztési Tervének véleményezése

Előadó: Kovács Nándor polgármester

z
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Napirend:
a.) szociális célútljzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásrapályázat
Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális célútüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályézatot lehet benyújtani 2015. szeptember
30-ig. Az önkormányzat 36 m3 keménylombos űzifétrapályázhat. Saját fonásként 45.720.-ftot kell biztosítani, valamint a fuvar költséget. Javasolta a pá|yazatot benyújtani. Az
alpolgármester nincs jelen az ülésen, de kérdezte, hogy űzifához csak a lakásfenntartási
támogatásban részesülők juthatnak?

a 9l20l3.(Xl.30.)önkormányzati rendelet
szabáIyozza a fekételeket. Nem csak a lakásfenntartási támogatásban részesülők nyújthatnak
be kérelmet, tuzifában részesülhet az a személy, akinek egy ftíre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdlj legkisebb összegének 150 oÁ-át, egy személyes háztartás esetén a
200 %-át. Elbírálásnál előnyt élveznek azok a személyek, akik aktív koruak ellátásában,
időskoruak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, vagy gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek. Széles azok köre, akik jogosultak a támogatásra, tűzifa
juttatásra.
Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy

Kovács Nándor polgármester megköszönte

a kiegészítést,ós kérte a hatátozat tewezet

elfogadását.

Képviselő-tesfrilet egyhangúlag,

3 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil

megltozta az a|ábbi:

40/2015.(X.14.)Ökt.sz" h a t á r o za t o t

Sáska

közsógOnkormányzataKépviselő-testületeatelepülési
önkormányzatok szociális célúblzelőany ag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítőtámogatásáról szóló 46 l 20 I 4.(IX.25.)BM. rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be szociális célúhízifa vásárlására.
Önkormányzat által igényelt mennyiség: 36 m3 keménylombos ttízifa.
Az önkormányzat 45"720.-ft. plusz fuvar költséget önerőként
költségvetéséből biztosítj a.
Képviselő-testiilet a szociális tuzifíban részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
Képviselő-tesftilet felhatalmazza apolgátrmestert a pályázat benyújtására.

Felelős: KovácsNándor Polgármester
Határidő: 20|5" október 1

b)

.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztönd1pályazathoz

csatlakozás

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy 2015. október l-ig lehet csatlakozni a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkonn ányzati Ösztöndíjp ályázaíhoz. Evek óta támogatják a
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hátrányos helyzeű tanulókat, ezért javasolta a csatlakozást. Amekkora összegű támogatást ad
az önkormányzat drkora összeget ad az állami is.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil meghoztrák az alábbi:
4tt2015.gx.14.)Ökt.sz. h a t á r a za t o t

Sáska

község Önkonnányzata Képviselőteshilete az Emberi Erőforrások
Minisztériummal egytittműködve csatlakozni kíván a hátrány os szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önko rmán y zati Ö sztőn díj ren dsz er 20 1 6. év i p á|y ázati ford ulój ához.

Képviselő-testtilet felhatalmazza
aláirására.

a

polgármestert

a

szándék-nyllatkozat

a szándéknyilatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő /1381 Budapest, Pf. 1418./ részéte kiildje meg, a páIyázat
kiírásáról gondoskodj on.
Utasítja a jegyzőt, hogy

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő:_ 2015. október

1.

c.)Tapolca szennyvizelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének
véleményezése

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy Sáska község Önkormányzata Képviselő-

testiilete 2015. augusztus 10-i ülésénmegtárgyalta a Tapolca szennyvizeívezető és tisztító
viztközmŰ-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét, melyet 35l2OI5.(VIII.1O.)Ökt.sz.
határozatával elfogadott.A hatarozatot megktildhik a szolgáltatónak, kérték,hogy általuk
javasolt határozat kerüljön elfogadásra" Javaslom a fenti határozat visszavonását.

KépviselŐ-testtilet egyhangúlag,
meghozta az alábbi:
42l2015.Gx.14.)Öt<t.sz. h a t á

r
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igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélktil

oz atot

Sáska község Önkorrnányzata Képviselő-testi,ilete a

Tapolca
szennyvizelvezető és tisztító vizikőzmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
jóváhagyására vonatko ző 35l20l5.(VIII.10.)Ökt.sz. határo zatát vísszavonja.

Kovács Nándor polgármester kérte a
vonatkozólag.

batétrozat tervezet elfogadását

a meghata|mazásra

t
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;

Képviselőtestíilet egyhangulag
meghozta az alábbí:

3 igen

szavazattal, ellenszavazat

és tartőzkodás

nélki.il

43/2015.(X.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84l93-I3I0l2014. lktatőszámú működési engedély módosítása iránt kérelemben
szereplő Tapolca szenttyvizelvezető és tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a
vizlközmú-szolgáltatásról szóló 20II. évi CCX. törvény 11. § szerinti
felhatalmazzak a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés terwel
kapcsolatos feladatok elvégzésévela Dunántuli Regioná|is Yizmű Zrt.-t
hatalmazzameg,

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 20I 5.szeptember 1 5.

Kovács Nándor polgármester kérte a gördülő fejlesztési terv elfogadását.
Képviselőtestíilet egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat

meghozta az alábbi

44naÉ.[X.14.)Okt.sz. h a t á r o za

és tartőzkodás

nélkül

tot

Sáska község Önkormányzat Képviselő-testi,ilete, mint a 84193-13I)lzll4.1ktatőszélmű működési engedély módosítása iránti kérelemben

szereplő Tapolca szeranyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a
vizíközmű-szolgáltatásról szóló 20II. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a
Dunánfuli Regionális Yizmii Zrt. áItal 2016-2030 időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1 5.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy írásban megkeresték a Bakonyerdő Zrt.
Monostorapáti Erdészet Yezetőjét Sáska 79 ltrsz. alatt lévő 7856 m2 nagyságú beépítetlen
terület vételévelkapcsolatban. A terület a faluhéa mellett található, jó lenne, ha az
önkormányzat meg tudná szerezni a tulajdonjogot. Tulajdonos felértékeltetteaz ingatlant,
melynek forgalmi értékét7.500.000.-ft-ban határozták meg. A vételár irreális, közművekkel
nem rendelkezik, útcsatlakozása csak a mező felől biztosíthatő, jelenleg az önkormányzat
tulajdonán kereszti,il történik a közlekedés. Az ingatlan nem építhető be, mivel kertes
mezőgazdaságí területi övezeti besorolásba tartozlk, épület nem helyezhető el. Az
önkormányzat által értékesítettterületek vételára 270.-ft/m2 összeg volt. Kérte a képviselők
vél em ényét,ho zzászőIás át.

Jehoda István képviselő kérdezte, hogy mi alapján állapították meg a forgalmi értéket?
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Takács Lászlóné jegrző elmondta,hogy Zalahalápi beépítetlenterületek forgalmi értékét

,/..'

hasoniították össze a sáskai ingatlannai.

Horváth Bence képviselő javasolta, hogy vegyék bérbe az lngatlant a mellette lévő 83 hrsz-u
ingatlannal együtt, hosszú távra 20 évre. A bérleti díj kifizetése hosszú távon sem kerül
akkora összegbe.

Kovács Nándor polgármester egyetértett a bérbevétellel,kértea képviselőket hatalmazzák
meg a bérleti díj mértékénekegyeztetésére.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozták az alábbtl.
45t2015.GX.l4.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. Pírya,
Jókai u.46.sz. tulajdonátképező Sáska 79 hrsz. alatt lévő 7856 m2 nagyságu
kivett beépítetlen terület adásvételére vonatkozó 7.500.000,-ft. forgalmi
értéketelfogadni nem tudja, avéte|árat irreálisnak tartja, költségvetése nem
teszi lehetővé fenti összeg kifizetését.

Képviselő-testtilet Sáska 79 hrsz. alatt lévő 7856 m2 nagyságú kivett
beépítetlenterület valamint Sáska 83 hrsz. alatt lévő 1694 m2 nagyságú
kivett présháu megjelölésű ingatlan bérbevételétkezdeményezi tulajdonos

felé, 20

éves időtartamra.

Képviselő-testiilet felhatalmazza

a

feltételeiről folytas son egyeztetést a tul

polgármestert, hogy
aj

a

bérbevétel

dono ss al.

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Hatáfldő: 20T 5. október

1

5.

Kovács Nándor polgármester kérdezte a jegyzőt, hogy kiírásra került-e Itthon Vagy!
Magyarország Szeretlek! pályázat, mivel közös szüreti mulatságot terveznek Zalahaláppal
2015. szeptember 26-án. Tudomása szerint Zalahaláry a programokat már megrendelte.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a pályazat kiírásrára nem került sor.

Kovács Nándor polgármester megköszönte
órakor bezárta.

t\,(,

a képviselők megjelenésétés az ülést 18,30

k.m.f.t.
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