
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
Tel 87l510-344

Szátma: I403-9l20I5.
Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község ÖnkormányzataKépviselő-testtilete által2015. november 18-án
(szerdán ) 17 órakormegtartott közmeghallgatásról

Helve: Faluhaz Sáska, Petőfi u.46.

Jelen vannak: Kovács Nándor polgármester
Konkoly Norbert alpolgármester
Albertné Asztalos Anita képviselő
Jehoda István képviselő
Horváth Bence képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző
Preininger Róbert falugondnok
Lakosság részétőljelen van: 20 fiő

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, és a képviselőket, a lakosság részéről
megjelent választópolgarokat. Megállapította, hogy a testületi ülés hatarozatképes, hisz
mind az 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadjak el a
meghívóba szereplő napirendi pontokat.

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, elLenszavazat éstartőzkodás nélkül
elfogadta az aláhbi

Napirendet: 1 . l Beszámolő az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb
intézkedésekről

Előadó : Kovács Nrándor polgármester

2./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 20145 évi tevékenységéről

Előadó: Preininger Róbert falugondnok

1./Napirend:

Kovács Nándor polgármester ismertette az önkormtínyzat 2015. évi munkájarőI szőIő
előterj esZést. Kérte a j elenlévők bozzászőIását, észtevételét.
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Horváth ÁrPádné elmondta, hogy az Ifiúság utca minősége kifogásolható, sok a káty.'l,
mikor kerül felúj í tásr a?

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy pályazatot nffitottak be a felújítás
támogatásáról, de elbírálásról értesítést nem kaptak. Amennyib.n ,rÓ* nyer a pályáu,at,ukko.
a 2016-os költségvetésbe beépítik a 30-40 méter hosszú szakaszktlavításft. Jótállásban nem
lehet miár elvégeztetni a javítást.

Jehoda Istvánné kétdezte,hogy a Kossuth utcai vízelvezetőkitisztításárőIlehet-e szó?

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a Kossuth utca közútk ezelője nem az
Önkormányzat, az Önkormányzathoz csak az Ifiúság és Rákóczi utcatartozlk. Jó kápcsolatban
vannak az államikÖzűtkezelővel, közösen elvégzik avízelvezető tisztítását.
Járda kiéPÍtésére nem kerÜl sot) az állam ígérte, hogy a kistelepülések 5 millió forintot
kaPnak, de sajnos rrem adták meg. Az úttestek jÓ- minőségűók, hullámok vannak, a
burkolatban, de kÖzlekedés kifogástalan. Téli útviszonyokra felkésztiltek, a hó eltakarításra
szerződést kötöttek ifi.Molnrár Istviánnal, a könlkezel8 reh3anlott síkosság elleni anyagot.
Kérte a lakosságot, hogy a háauk előtt végezzék el a síkosság mentesíté"st. A vegyesÜolt
biztosítja a lakosság ellátását, amennyiben a hóviszonyok miátt rendkívüli állapút t.ttkihirdetni az önkormrány gondoskodik az élelmis zer kiszá|lításaről. Tapolcai 

'Ó"r.ert*
Ttlzoltő EgYesÜlet működését artyagilagtámogatják, Óket is igénybe lehet veirni rendkívüli hó
helyzet esetén, segítenek a mentésben.

Molnár Lászlőné megkÖszönte a Monostorapáti Közös Önkormrányzati Hivatal munkáját, a
beszámolóból is látszik,hogy rutinosan műköánek, azadóhátralékot behaitiak.
Kéri a testÜletet, hogy továbbiakban is dolgozzanak a településért, őt 11int nyugdíjasok haigénYlik segítséget nyújtanak a feladatok ellátásához. Megloszclnté azt,hogy a falumúzeum
fel lett űjítva, csodálatos lett a tető.

Kovács Nándorné véleménYe szerint Takács Lászlőné jegyző asszony sokat tesz azért,hogy
a falu ügyeit kifogástalanul intézik.

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy ígéretet kapott arra vonatk ozőlag, hogy a
falumúzeumot kívülről bepucolják.
Fiatalok részérŐI felvetődött nyílt Wifi kiépítése a polgármesteri irodán á!, de felő, hogy a
szomszédok nem Örülnek, mivel aítől tarrtartak, hogy a fiatalok ott randalír oznak.

Kovács Nándor Polgármester végezetúI tájékoztatta a lakosságot a környezet védelmének
általános szabálYairől szóló 1995. évi LIII.tv. 51. §-a alapján a kozség környezeti állapotáról.
TelePÜlésen Szeí7nyező anyagot kibocsátó, zajhatással jűő ijzem nincs. Szennyvízcsatorna_
hálőzat kiépült.

2./Napirend:

Kovács Nándor Polgármester felkérte Preininger Róbert falugondnokot tartsa meg
beszámolőját.

Preininger Róbert falugondnok ismertette a beszámolót.
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Kovács Nándor polgármester kértre a képviselőket,
kérdése, hozzászőIása van tegye meg.

lakosság részérőI megjelenteket akinek

Horváth Arpádné megköszönte a falugondnok munkáját,köztemető, és egyéb közterületek
rendben vannak.

Képviselő-testiiletegyhangú5igenszavazatta|meghozáazalábbi

51/2015.(XI.18.)Okt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete,,Beszámoló a
Falugondnoki Szolgálat 2015. évi tevékenységéről" című
előterj esztést elfo gadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kovács Nándor polgármester megköszönte a megjelentést, és a k<izmeghallgatást 18 órakor
bezfuta.

k.m.f.t.
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