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Jegyzőkönyv
Készült: S áska község Önkorman yzata Képviselő-testül ete által 20 1 5 .november 1 8 _án(szerdán ) 18 órakor megtartott réndes nyilvános üléséről

Helye: Fallfuaz Sáska, Petőfi u.46.

Jelen vannak: Kovács Nándor
Konkoly Norbert
Albertné Asáalos Anita
Jehoda István
Horváth Bence

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Takács Lászlőné

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

jegyző

Kovács Nándor Polgármester Üdvözölte a jegyzőt, és a képvis_előket. Megállapította, hogya testÜleti Ülés továbbra is határozatkép"., ti., mind, az 5 képviselő jelen van, az üléstmegnYitotta, Kérte a képviselőket fogadjak'.r u -"ghilroÜu.r"."pto napirendi pontokat.

képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkülelfogadta azalábbi: 
-'-----' -^^Y^r'!gl 

'

Napirend: 1,/ sáska község Önkormány zata szewezeti ésMtiködési szabályzatnől szőIő
8 / 20 l 4 . (XII. 1 5 . ) önko rm ány zati rend el et mó do sítás a

Előadó: Kovács Nándor polgármester

2. / Helyi E sélyegyenlőségi Pro gram felülvizsgálata

Előadó: Kovács Nrándor polgármester

3 . / Önkorm ány zati Képviselő-testület 20 I 6 . évi munkaterve

Előadó : Kovács Nándor polgármester

4.1 Y egyes, aktuális ügyek
a.) belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) iskolai körzethatar véleményezése
c. )Tapolca Környéki Önkormany zati T ár sulás Társulási Me gállapodás
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módosításának elfogadása
d.) v ízikö zmű vagyonkezel é s i díj e l szrámo lása 20 I 6 -tőI
e.) páIy azati lehető sé g t ől táj éko ztatás
f.) Magyar Orvosi Kamara iparűzési adó mentességgel kapcsolatos

megkeresése

Előadó: Kovács Nándor polgármester

Napirend előtt:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták alejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatőt. Közvilágítás bővítését megrendelte , egy lámpatest t02 e
ft-ba kerül, a költségvetés 2 lámpatest bővítését tesz lehetővé. Felvetette a karbantartőnak az
izzők kicserélését is.

Kérte a képviselőket akinek hozzászőIása van tegye meg. Képviselő-testület határozathozatal
nélkül egyhangúlag, 5 i gen szav azattal elfo gadta a táj ékoztatőt.

1./l.{apirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapték a szervezeti és
működési szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetet. Módosítást a kor-rnényzati
funkciók szétmánakés megnevezésének változásatette szükségesség. Kérte annak elfogadását.

KéPviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazatíal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi:

1 0/20 1 5.(XI.2S.)önkormányzati rendeletet

S áska közsé g Önkormán y zata Képvi selő-testül ete Szerv ezeti és Működési
Szabályzataről szőlő 8l20l4.(XII.15.) önkormányzatirendelet módosításáról

(rendelet a jegyzőkönyw mellékletét képezi)

2./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi program
felülvizsgálataről készült előterjesztést írásban megkapták. Megvoltak az egesisegügyi
szíxővizsgálatok, a vöröskereszt szervezet is részt vett a szervezésben. Kérte a_ képviseúk
vé 1 eményé t, ho zzászőlását.

Kérdés, hozzászőIás nem volt, kérte a HEP. elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi:
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52l2015.(K.18.)Ökt. sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a

I20l20I3.(XII.2.) Öt<t. számű határozattal elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta, és megállapította, hogy
az abban \<ttűzatt célok megvalósultak, további intézkedésre nincs
szükség.

(előterj eszt és a je gy zőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a munkatervet megkapták. Kérte a
képviselők véleményét,hozzászőlását. Most lehet beletenni a munkatervbe amit meg akarnak

targyalni.

HozzászőIás nem volt, ezétikérte a munkaterv elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, e|lenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghoztaaz aléhbí:

53/2015.(n.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

S áska közsé g Önkormány zata Képviselő -testtilete a Képvi selő-te stület
2016. évi munkatervét elfogadta.

(munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./Napirend:
a.) belső ellenőrzési terv elfogadása

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptak a belső ellenőrzésről
szóló előterjesztést. Az ellenőrzési tervet 2015. december 3l-ig kell elfogadni. A
falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzését tervezik.

Kérte a terv elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

54/2015.(K.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó

belső ellenőrzésítervet határozatmelléklete szerinti tartalommal jőváhagyja.

Belső ellenőrzési feladattal megbizza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,

Fazekas ltca 54.sz, alatti egyéni vállalkozót, belső ellenőrt.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: Folyamatos
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b. )i skolai kör zethatár véleményezé se

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy megkapták az iskolai körzethatér
véleménYezéséhez az előtefiesztést. Szabad iskolaválasztás ian, a tanulókat a Zalahalápí
Iskolába és TaPolcara is viszik. Tápolcai Iskolakat is javasolják kijelölni, bár az elmúlt
időszakban sem vették figyelembe a testület véleményét. Javasolt a a határozat tewezet
elfogadását.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghoztaaz aléhbi:

sáska község Önkormarryzata képviselő-testülete kijelenti a nemzeti
köznevelésről szóló 20lI. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése tapján
elkészített és kőzzétett iskolai k&zethatfut megismerte, azt megtárgyalta. A
Zalahaláp Csontvári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi
körzetát mellett a sáska tanulók felvételére a Tapolca városban működő
általános iskolát is javasolja kijelölni. Településen lakóhellyel, ennek
hianYában tartőzkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó tanköteles
tanulók száma összesen: 26 fő. Zalahatap Csontvári Általános Iskolába jaró
tanulói létszáma 16 fő, akik közül hátrrányos helyzetű 4 fő, halmozottan
hátrányos tanuló nincs. Tapolcai Általános Iskolába 10 tanuló jár, akik közül
nincs hátrányos, halmo zottanhátrányos helyzeűtanuló.

képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg
veszprém Megyei kormanyhivatal oktatási Főosáálya részér e.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. november 30.

c.)TáPolca KÖrnyéki ÖnkormányzatiTátsulás Társulási Megállapodás módosításának
elfogadása

I(ovács.Nándor 
. 
polgármester elmondta, hogy képviselők megkapták a Tapolca Környéki

OnkormánYzatiTársulás Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjeszté st. zóte .január 1-tŐ1 továbbra is a társulás keretében látjek el a családsegítést és gyermekjóléti
szo l gálatot. Javaso lta a határ o zat tew ezetet el fo gadni.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszav azat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:



56/2015.(K.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska kÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki
ÖnkormánYzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett
módosító okiratban foglaltakkal egy ezően jőv ahigyja.
Felkéri a Polgármestert , hogy a döntésről szőlŐ-Űatarozatot küldje meg a
Társulás elnökének további intézkedés végett.

Felelős: Kovács Niándor polgármester

Határidő: 2015. november 20,

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

d. )víziközmű vagyonkezelési díj elszámo lása 20 I 6 -től

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a BakonykarsztYíz- és Csatornamű Zrt- levelét, melyben te.tet a testtilet döntését 2016-től történővagYonkezelési díj elszámolás aről. Az önkormany zatok elhalasztották jogszab ályváltozásmi,att a kÖzművagYon értékelését, ezért az izemeltető aztjavasolja, lÚ, 20l6-től azÖnkormánYzatok a vagyonkezelési díjat, mint fejlesáési forrást hagyj,ák a táráságn á|. Az ígykéPződÖtt forrást a társaság köteles goraUO fejÉsztési terv fonásai ko.ott szerepeltet i, és azellátásért felelőssel tÖrlénő egyeáetést követően azt a vagyonkezelésében lévő víziközmű
fej le sztésre fordítani.

kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással je\ezze.

képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszava zat és tartőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi:

57 l2015.(Xl18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzat
Csatornamű Zrt. Igazgatósága
megismerte.

Képviselő-testülete a Bakonykarszt Yíz- és
által ho zott 28 / 20 I 5 . (X. 0 1 . ) sz. I g. határ o zatot

képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a vagyonkezelési
díjat, mint fejlesztési forrást a társaságn ál hagyja, -i n"^kéri kifizetn i. Az
ÍgY kéPződÖtt fonást a társaság köteles göratiú 

"re;tesztési 
terv forrásai ktizr;tt

szerePelteti, és az ellátásért felelőssel történő egyeztetést követően azt a
vagyonkezelésében lévő vízikö zmű fejlesztésre fordítarri.

képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az
iizemeltetőnek.

Felelős: Takács LászlőrÉ jegyző

Határidő: 2015. december 31 .
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e.) páIy azati lehető sé g r ől táj ékoztatás

Kovács Nándor polgármester felkérte Horváth Bencét tájékoztassa a képviselőket a
pály ázati lehetőséggel kapcsolatos egyeztetésről

Horváth Bence képviselő elmondta, hogy a páIyazatírő cégtől voltak személyesen a
telePÜlésen. Felmérték a volt tsz. irodát,3 D-s Iűvánliervet készítenek, megnézik mire lehet
pályínni.
VéleménYÜk szerint a TOP. pályazaton a városok tudnak részt venni, a vidékfejlesztési
PálYazatokat kell megnézni,20l6.január l-től mire tud,pátyéuni az önkorm ányzat.

f.) MagYar Orvosi Kamara iparűzési adó mentességgel kapcsolatos megkeresése

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy a Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei
TerÜleti Szervezetének Elnöke megkereste az önkormányzatot és kérte, hogy 20t6. januai 1_
től engedjék el a háziorvos iparűzési adőját, mentesítsék az adő fizetése áiot. Nirró. ellene,
hogY mentességet adjanak, de akkor a havi 20.000.-ft-os támogatást meg kell szüntetni.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy a helyi adókról szóló Ig9O. évi C. törvény
módosítása teszi lehetővé a mentesség bevezetését. Amennyiben mentességet biztosítanak a
háziorvosnak a rendelet tervezet meg kell küldeni a Miniszierelnökség TáÁogatást Vizsgáló
Irodának jőváhagyás,végett, IINIÓS jogszabály miatt, mivel a mentisség cJekély cisságű
támogatásnak minősül. A rendelet mellékleténektartalmazni kell a szükségei nyilatkozatokat.

Kovács Nándor Polgármester javasolta, hogy ne döntsenek, előzetesen egyeztet a
háziorvossal.KéPviselőL a javasl attálhatározathozatalnélkül egyetértettek, a döntésre később
visszatérnek.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a felvetéseket illetékesekkel egyeztetí.
Megköszönte a megjelenést és a rendes nyilvános ülést 18,50 órakor bezárta.

k.m.f.t.

r*i 
i

.r( l*
kovács Nándor
polgármester


