Sáska község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8308 Sáska. Rákóczi u.4.
Szám: 1403-812015"

Jegyzőkönyv
Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2015. október 12.-én
(hétftín)18 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.
Jelen vannak:
kovács Nándor
Konkoly Norbert
Albertné Asztalos Anita
Horváth Bence

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jehoda István

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Molnár Lászlőné

JegYo

pénzijgyi főelőadó

Jegyzőkönyvvezetőz
Takács Lászlőné

Kovács

Jegyzo

Nándor

polgármester: köszöntette a jegyzőt, pénzigyi fcíelőadót, képviselőket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 f(' jelen van. Kérte a
képviselŐket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok térgyalásával értsenek egyet, azt
fogadják el.

A képviselő-testiilet hatátrozathozatal né|kül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfoga dták az
alábbi:

Napirendet: I.1Beszámolő az önkormányzat20I5J. féléviköltségvetésének teljesítéséről
Előadó: Kovács Nándor polgármester

2./ Sáska község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója
Előadó:
3

.

KovácsNándor

l Beszámoló

a Monostorapáti

polgármester

Közös

Önkormán yzati Hiv atal 20I 5 . évi

munkáj áról, 20I 5. I. fólévi gazdálkodásról

Előadó: Takács Lászlőné jegyző
4./ Vegyes, aktuális ügyek.

2

a.) család és gyerme§óléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
b.) Y izlkőzmű-vagyon vagyonértékelésénekeihaiasztása

Előadó: KovácsNándor polgármester

Napirend előtt:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lqítrt határidejű
határozatok végrehajtásárő|, átruházott hatáskörben

hozott döntésekről szóló tájékoztatőt.

Kérte a képviselők észrevételét,hozzászólását.

Hozzásző|ás nem volt, a testület batározathozatal nélkiil egyhangulag,
el fo

5 iget szavazattal

gadta a táj éko ztatőt.

1./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat
2015.I. félévigazdáIkodásráról szóló előterjesztést. Kérte Molnár Lászlőnét amennyiben van
kiegészítésetegye meg.

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy

helyi adókat lekönyvelték szeptember
30-ig. Megállapítható, hogy az iparűzési adóból kevesebb folyt be, mint az előírás, 3,5 millió
jött be, 700.000.-ft-tal tulterveztük a bevételt, mely hiányozni fog a költségvetésből. A
kommunális adóbevétel megegyezlk az előírással, a saját bevételeknél a koncessziós díj
bevétel még nem érkezett meg. Az önkormányzatnak háromnegyedévben 6,5 millió forint a
bevétele, melyben nem szerepel a víziközmű szátmlán, és a talajterhelési díj számlán lévő
összeg. Kifizették anádtefiő felújításához az I,1, millió forintot. Támogatásokat folyamatosan
utalják (fogorvos, társulás, önkormányzati hivatal). Az állami támogatásokkal el kell
számolni, a falugondnoki szolgálatra, szociális feladatokra adott támogatások felhasznáIására
sor kerül, a közvllágitás üzemeltetésre adott pénz felhasználását látja veszélyben, meg kell
a

nézni, hogy a maradvány átcsoportosítható-e más feladatra.

Kovács Nándor polgármester megköszönte

a kiegészítést.Véleménye szerint a község

közvllágítása megfelelő, kivilágított a település. Egy lámpatest felszerelése 70 e ft-ban kerül.
A közvilágítás karbantartását az E-on visszavette, 16 e ftlhő a karbantartási díj összege.
Korszerűsítésre nincs pénze az önkormányzatnak, al<vltűrhazhoz kellene még egy lámpatestet
elhelyezni. Jelenleg 22 kőzvllágítási lámpatest van. Áttekintik a közvl,Iágításra fordítható
összeg nagyságát, megvizsgálják milyen lehetőség van a bővítésre.

Jehoda István képviselő véleményeszerint 2 csöves lámpatestet kellene a kulrf.arházltoz
tenni.

Kovács Nándor polgármester kérte a félévesgazdálkodásról szóló előterjesztés elfogadását.
Képviselő -testület egyhangúlag, 5 i gen szav azattal megllozta az alábbi

/

46t2lt5.(X.12.)Ökt.sz.hat

ározatot

áska kÖzség Önkormányzata Képvi selő -testtilete az önkormán yzat 20
fél évi gazdálka dás áró l szó l ó el ő t erj esztést el fo g adt a.
S

(előterj eszt és a jegyzőkönyv

1 5

. I.

mellékletét kép ezi)

2./Napi rend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptak Sáska község
BŰnmegelőzési és Közbiztonsági Koncep ciőját. Fontos lenne, hogy a település 4 sarkéra

kamerát szereljenek fel, mely nagyban megakadályozná a bűnözést. Vadkamera felszerelési
kÖltsége 70-75 e ft. lenne,6 gleabütos, 8-12 megapixes, videó felvételt is készít.Létezlk
drágább is, 100 e ft-os, sms-t ktild, előfizetési díja is van. Pályéu;ati pénzből lehetne
megvalósítani, de mivel a bűnözés terén utolsó helyen vagyunk, nincs esély a pályázati pénz
elnYerésére.A rendőrkapitánysággal jő a kapcsolat, ha problémája van beszól, és jönnek.
Kérte a képvi s elők hozzászőlás át, észrevétel ét.

Hozzászőlás, észrevételnem volt ezért kérte a koncepció elfogadását.
képvi s el ő -te stül et e gyhangúl ag, 5 i gen
47 l2015.(X"12.)Ökt.sz. h a t á

sz

av azattal me g}to zta

az a\ábbí:

r o za t o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testíilete,,Hegyesd község
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncep ciőját,, elfo gadta.
KépviselŐ-testtilet utasída a jeglrzőt, hogy a koncepciót küldje meg a Tapolcai
Rendőr-kapi tánys á gnak táj éko ztatás c élj áb ó 1.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
HatáÁdő: 20I 5. október
(előterj eszt és a j egyzőkönyv

1

5.

mell ékletétkép ezi)

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a Monostorapáti
KÖzÖs Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkáj áről, valarrlint azl. félévigazdáIkodásáről
szóló beszámolót.

Kérte Takács Lászlőné jegyzőt, amennyiben kiegészítésetegye meg.

a végzett munkát.
Hivatalhoz tartoző települések közl,il Sáskán az adóbevételek alakulása megfelelő.
Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy ágazatonként bemutatták

Nem kÖtelező a feléves gazdálkodásról szóló beszámoló, de tájékoztatás céljaból
elkészítették,a teljesítésidőarányos. Kérte az előterjesztések elfogadását.

4

Kovács Ná-nclor polgármester megköszönte a kiegészítéstkérte, a vizlközmű érdekeltségi
hozzájárulással tartozók folyamatos felszólítását a fizetésre. Nem sok esély van, a behajtásra,
de a felszólítások legyenek kikiildve.
Kérdés,hozzásző|ás nem volt, ezért kérte a beszámolók elfogadását.
Képviselő-testtilet egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

48/2015.(X.12.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Sáska község
Monostorapáti Közös

Önkormányzata Képviselő-testiilete ,,Beszámolő a

Önkormányzati Hivatal munkájáról,, című előterjesztést,
valamint azl. félévigazdálkoőásról szóló beszámoló elfogadta.
(előterjesztések a jegyzőkönyv

mellékletét képezik)

5./Nanirend:
a.) család és gyermekjóléti feladatok ellátásának

felülvizsgálata

Nándor

polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a család és
gyermekjóléti szolgálat ellátásának felülvizsgáIatárőI szóló előterjesztést. Jogszabályvá|tozás
miatt2015. október 31-ig felül kell vizsgáIni az ellátás módját, szervezeti kereteit. Jelenleg a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében a társulás által fenntartott Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat látla eI a feladatokat. A
házi segítségnyujtásban eddig részt vett a Babtista Szeretetszolgá|at, de mivel nem tudtak
elszámolni az állami támogatásról megszűntették a szo|gáltatást. Az ellátásról az

Kovács

önkormányzatot nem tájékoztatták kellett volna kötni egy feladat ellátási megállapodást.

Javasolta továbbra

is

társulás keretében történő feladatellátását,

a határozat tervet ,,A"

pontj ának elfo gadását kérte.

Képvi s el ő -testiil et e gyhangúl ag, 5 i gen szav azattal me gltozta az a|ábbi:

49l201,5.(X.12.)Ökt.sz. h a t á r o

za t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel az

egyes

szociális és gyermekvédelmi tárgyű törvónyek módosításáról szóló 2015. évi
CXX)(III törvénnyel módosított , a szociálís igazgatásról szóló 1993 évi III.
törvény 136.§ (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra - felülvizsgálta az
önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatási feladatainak ellátásának módját , szetvezeti kereteit , és az e
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. A felülvizsgálat
eredményekéntaz alábbiak szerint dönt

.
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Figyolemme1 a gyermekek védelméről és a gyámüg,ví igazgatásról szÓlÓ , a
2015.évi CXxxiII. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény aO,§ (1) és
(1a) bekezdés a) foglaltakra - 2016. január 1. napjától a kÖtelezően
ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat műkÖdtetésére
vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kertében, a
társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat , 8300 Tapolca , Nyárfa u.3.) keretében aZ
önkormányzuié, u társulás között létrejött ellátási szerződés alapján, társulás
keretében kívánja ellátni.
Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntósrŐl
elnökét tájékoztassa.

a társulás

Felelős: KovácsNándor polgármester
Határidő: 2015. október 20.

b.) Víziközmű-vagyon vagyonértékelésénekelhalasztása

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy 2OI5. februárjában dÖntÖttek a vízlkÖzmű
de
vagyonértékeléséről.A vagyonértékelést2015. december 31-ig kellett volna elvégezni,
jogszabáIy változás mtatt azidőpont kitolódik 20Ig. december 31-re. Javasolta avizlkÖzmŰrendszer vagyonértékelésénekelhalasztását, és a 13l20I5.(II.27-)Okt.sz. határozat
visszavonását.

Képviselők

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangulag 5 igen szavazatta| meghozták az alábbÍ:

50/2015.(X.12.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 1,1,t3772-1-00100-02 MEKH kóddal rendelkező 13. sorszámú Sáska ivóvízellátó
v fuikőzmű- ren d sze r Ell át ás ért F el el ő s e, me g!ár gy alta a v ÍzlkÖzmŰ-r enőszet

Sáska

vagyonértékelésérevonatkozó napirendi pontot,

Képviselő-testi,ilet avizl,kőzmú-szolgáItatásról szóló 201l. évi CCIX. tÖrvénY
78.§ (1) bekezdés módosulása miatt a vagyonértékeléstelhalls7tj7,|0t9.
dec"mb"r 31_ig egységes vagyonértékeléssel, és I3120I5.GI.27-)Oktsz.
határ ozatát vi sszavonj a.
Képviselő-testület utásítja a jegyzőt,hogy enől azijzemeltetőtaBakonykarszt
Yíz- és Csatomamű Zrr. ájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20|5. október 31.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése van tegYe
meg.
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Albertné Asztalos Anita képviselő elmondta, hogy a villanyvezetékek szabaddá tétele
érdekébenvégzett gal|yazáskor ronda munkát végeztek ftíleg a Petőfi utcában lévő fákat
csonkították meg. Kérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy a vállalkozót megkeressék ez
ügyben.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a nyaron ki lett fiiggesztve, hogy mindenki
vágja Ie az ágakat, amelyek a villanyvezetékközé nőttek, de nem végeztékel a tulajdonosok.
Az önkorményzatnak sem volt lehetősége a munka elvégzésére.Ősszel ha lehullik a levél,
akkor kíigazitják a fák koronáját. Petőfi utcában lévő fak közterületen vannak, a Rákóczi
utca mellett lévő fák magántulajdonban vannak.

Megköszönte

a

képviselők megjelenést és azűést 19 órakor bezálrta-

k.m.f.t.
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\d\>---> *-kovács Nandor
polgármester

€rn*{
Takács{-ász\őnd
jegyző

