
Sáska közsóg Önkormán yzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
Tel:87l510-344
Száma: 1094-112016.

Jegyzőkönyv
KészÜlt: Sáska község ÖnkormányzataKépviseló-testül ete által2016. februar 2-án

(kedden ) 18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről

Helye: Polgármester Irodája Sáska, Rrákóczi u.4.

Albertné Asáalos Anita képviselő
Jehoda István képviselő

Horváth Bence

Tanácskozási ioggal meghívott:

képviselő

Jelen vannak: Kovács Nandor
Konkoly Norbert

Takács Lászlőné
Molnár Lászlőné

polgármester
alpolgármester

jegyző
főelőadó

Jegvzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor Polgármester üdvözölte a jegyzőt, gazdasági vezetőt és a képviselőket.
MegállaPÍtotta, hogY a testiileti ülés határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van, az ülést
megnYitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szerepl} napirendi pontokat azzal
a. kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében targyaljek meg a Tapólca Környéki
ÖnkormránYzati Társulás Társulási Űegállapodásának riódósítasát,-valamint a Zalahaláp_
S áska Önkénte s T űzoltő E gye sül et tarno gatását.

képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattalelfogadta az alábbi:

NaPirendet: 1./ Sáska kcizség ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2015. évi
kÖltségvetéséről szóló 2 l 20 I 5 .0I. t5 . )önkorman y zati r endelet módo sítása

Előadó: Kovács Nrándor polgármester

2./ Sáska község ÖnkormrányzataKépviselő-testül ete 2016. évi költségvetése

Előadó: KovácsNándor polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.)Holczbauer Jenő Sáska 05712. hrsz-u ingatlan haszonbérl eti szerződés
hosszabbítása
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b.)Tapolca Kömyéki Önkormanyzati Társulás Társulási Megállapodás
módo sításanak elfo gadása

c.)ZalahaIáp-SáskaÖnkéntesTílzoltőEgyesülettélmogatása

Előadó: KovácsNándor polgármester

1./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptéú< a 2015. évi
költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Az előterjesztés részletesen tartalmazza mi
tette szükségessé a módosítást. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegel.27906 ft.

Kérte a képviselőket fogadják el a rendelet tervezetet.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazatta| minősített döntéssel megalkotta az alábbi

1 l20l6.(il.1 0.) önkor mány zati rendeletet

az önkorm ány zat 20 t 5 . évi költsé gvetésének elfo gadásráról szóló
2 l 20 I 5 . (I|. 15 . )önkormrány zati rcnde\et mó do s ításáró l.

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat2016. évi költségvetéséről

szóló előterjesztést a képviselők időben megkapták. Kérte a képviselők véleményét,

hozzászőIását.

Molnár Lászlóné főelőadó elmondta, hogy az I. szétmű melléklet tartalmazza azt az

összeget, amit fejlesztésre lehet fordítani, 8891 e ft-ot. Ez az összeg felhasználhatő saját

forrásként pá|yéaatnál például akultírhántetőterének kiépítésére, vagy egyéb fejlesztésre.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy véleménye szerint fel kell újítani a 2 db.

közkutakat, a temetőbe uína helyet kellene kialakítani. A temetőrendeletet módosítani kell. El
kell végezni az Ifiúsági utca felújítását 60 méter hosszban, 1,20 szélességben, elŐzetes

arqanlit alapján ennek k<iltsége 3000.-ftlm2. A kultúrhéa mellett lévő területet meg kívanták

vásarolni a Bakonyerdőtől, de a vételár magas, a tulajdonos szóbeli ajén7ata a bérletre

30.000.-ftlhó, de ezt is soknak taláIja, havi 10.000.-ft,hó összeget javasol bérleti díjként

meghatározni.

Konkoly Norbert alpolgármester elmondta, hogy egyetért a közkutak felújításával, de Úgy

kell a munkát elvégezni, hogy a kút jellege megmaradjon. Kulturházmelletti terület vételével

kapcsolatban kérdezte, hogy Somogyi József nem veszi meg azistá||őt, a visszamaradt terület

értéke kevesebb lesz. Ajánljanak fel 1200 e ft-ot vételrárként.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a 79 hrsz. alattlrévő területet

szerette volna megvásarolni. Az istálló másik helyrqzi számon van.

veszik akkor el kell száILíttatni a trágyáí, fel kell széntatni és be
Ha a területet bérbe
kell vetni ftímaggal.
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Szabadidő központot lehetne kialakítani. A tulajdonos az ingatlant nem értékesítheti
kevesebbért, mint amennyirőI az értékbecslés szól.

Konkoly Norbert alpolgármester javasolta, hogy a költségvetésbe építsék be a sövényvágó
vásarlását.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatok pályánhatnak traktor
vástárlására, és tartozékaira, de semmi nincs ingyen. Veszprém Megyei Önkorményzat
főjegyzője felajanlotta, hogy díj ellenében Ők menedzselnék apályénatot_ Olyan pályazaiban
kell gondolkodni, amihez van saját forrásunk. 2016. április 1-tő1 fizetni kell a szociális
ellátásokért, ha nem lesz elég gondozott, akkor a gondozónőbéréhezishozzákell járulni. Ha
fel akarják vállalni a gondozási díjat, akkor a helyi rendeletet módosítani kell. Sövényvágó
me gvásarlásarrak nincs akadálya.

Kérte a képviselőket fogadjrák eI a20l6. évi költségvetést.

Képviselő-testület egyhangúlag,4 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbí

2 1201,6.(I.1 O.)önkorm ányzati rendeltet

az önkorm ényzat 20I 6. évi költségvetéséről.

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kovács Nándor polgármester javasolta a képviselőknek, hogy Sáska belterületben 79 ltrsz.
alatt lévő terület bérbevételéről is döntsenek, havi 10.000.-ft. bérleti díjat javasolt
megállapítani.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazatta| meghozta az alábbi

2t2lt6.(il.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete Sáska 79 htsz. alatt lévő
7856 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület bérbevételét kezdeményezi a
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.Pápa, Jókai u.46.sz. tulajdonos felé, 20
éves időtartarrra.

Képviselő-testület 1 0.000.-fllhó összeget aj anl fel bérleti díjként.

Képviselő-te stület felhatalmazza a polgfume stert, ho gy a határ ozatot küldj e
meg a tulajdonosnak, bérleti szerződést írja alá.

Felelős: Kovács Nándor polgármester

Határidő 20I 6. február 29.

3./Napirend:

a.) Holczbauer Jenő Sáska 05712. hrsz-u ingatlan haszonbérleti szerződés hosszabbítása
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Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy 20l20l1.(II.25.) szétmű határozattal bérteti
szerződést kötöttek az Önkorményzat tulajdonát képező sáska kúlterületb en 057/2. hrsz. alaít
lévő 8911 m2 nagYságÚ, sPortpálya művelési ágú ingatlanra Holczbauer Jenő Sáska, Rákóczi
u.l.sz. alatti lakossal 5 éves időtartarnra. A bérletí szerződés 2016. március 28_al tejar. A
bérleti díj mértéke: 15.000.-ft./év. Javasolta további 5 évre a területet bérbe adni, változatlan
bérleti díjjal.

képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazatta| meghozták az alábbi:

3l2016.(I|.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska..kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
kéPező Sáska külterületben 05712. hrsz. alatt lévő 891I m2 nágyságú, kivett
sPortteleP megnevezésű ingatlant további 5 évre, -2016. március 29-től 202t.
marcius 29-ig - bérbe adja Holczbauer Jenő Sáska, Rákóczi u.l.sz. alatti
lakosnak. Abérleti díj mértéke: 15.000.-ft./év. melyetb,eflaköteles minden év
október l5-ig az önkormányzat számlájara átutalja.

KéPviselŐ-testület felhatalmazza apolgármestert a haszonbérleti szerződés
aláírásátra.

Felelős: Kovács Nandor polgármester

Határidő: 2016. március 29.

b.)TaPolca KÖmyéki ÖnkormányzatiTérsulás Társulási Megállapodás módosításának
elfogadása

Kovács Nándor polgármester elmondta,hogy a Tapolca
Társulási Megállapodását a Társulási Tanács módosította.
pontja,,Családsegítés' elhagyásra került.

Környéki Önkormrányzati Trársulás
A Társulási Megállapodás 3.1.aa.

A Társulási MegállaPodás 3.1. ad. pontja,,Gyermekjóléti szolgálat" helyébe a,,Család és
gYermekjóléti szolgáItatások" szöveg lép. A Társulási megállapodás 1. sz. fliggelékében a
kÖltségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorólása részből
tÖrlésre kenil a ,,107054 Családsegítés", a ,,704042' Kód mellé a ,oGyermekjóléti
szolgáltatások" helyébe a,,Családsegítő és gyermekj őléti szolgáltatások" szöveg kerül.

Társulási megállapodás módosításokat az érintett önkormányzatok képviselő-testrileteinek is
el kell fogadni 2016. február 17. napjáig.

Javasolta a hatétrozat tetv ezetet elfogadni.

képviselő-testület egyhangúla g 4 igen szavazattalmeghozta az alábbi:

4l2016.(I.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

sáska község Önkorman yzat képviselő-testülete a Tapolca környéki
ÖnkormányzatiTérsulás Társulási Megállapodását az'előterjesztett módosító
okiratban foglaltakkal egy ezően jőváhagyja.



/

5

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről szőlő hatarozatot küldje meg a
Társulás elnökének további intézkedés végett.

Felelős: Kovács Nándor polgármester

Határidő: 2016, februar 17.

c.) Zalahaláp- S áska Önkénte s T űzoltő E gye sül et támo gatás a

Kovács Nándor polgármester elmondta, Zalahaláp-Sáska Községek önkéntes Tílzoltő
EgYesÜlete benyújtotta támogatási kérelmét. A költségvetésbe oo.Óoo.-t-ot teweztek az
e gyesület támo gatásrára, j avasolta részükre ezt az ös sze get megállapítani.

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, és egyhangú 4 igen szavazatta! meghozta az
alábbi:

5t2016.(U.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete az átlatnhaztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3l20l4. (II.15.)
Önkormányzati rendelete (a továbbiakban:Ör.) alapján a Zalahaláp-sartá
KÖzségek Önkéntes Tűzoltő Egyesületet 8308. zálahalap, park utca 6.
egyszeri 60.000 Ft- forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszáml é$a javáta, 2016. március 3 1 -ig.
A támo gatás célja: e gye sület működésének támo gatása
A felhasználás határideje:2016. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2016. december 31- ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgrárme§terto hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
dÖntésének me gfelelő tartalommal kö s sön megállapod ást az E gyesülettel, ami
terjedjen ki az Ör, 4. § (2) bekezdésében meghatárózoíakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benffitásáról, illetve arrnak
elmaradásáról számolj on be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kovács Nrándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Hataridő: 2016. december 31.

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

Konkoly Norbert alpolgármester elmondta, hogy Horváth Bence képviselő társa kérését
tolmácsolja. Javasolta azlflűsági utcába forgalomlassító táblát elhelyezni, Az erdőből lefolyó
viz elvezetését meg kell oldani. Szabóék mellett lévő vízelvezető érok kítís^ítását el kell
végezni, szerencsés lenne Őket megbízni amunkával, erőgépekkel rendelkeznek, a telekhatárt
is ismerik. Petőfi utcában a volt Polgrár féle haz elhanyagolt, a cserepek esnek le,
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balesefueszélyes fel kell szólítani a fulajdonost. Idősek figyelmét fel kell hívni arra, hogy
kÖzműveknél az óracserét nem kell kifizetni, a szerelők nerrrvehetnek át pénú.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy Balatonfiiredi Epítéshatós ághoz tartozlk az épnlet jő
karba helyezésére való kötelezés. Lakosságot tájékoúattek arról, Áennyiben a ,ritgatito
kéPviselője megjelenik a községben kérjék az igazolvrany bemutatását, és felhívtuk a
figyelmet arra vonatkozőIag, hogy pénzügyeket helyben nem intéznek.

Kovács Nándor Polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 19 órakor
bezárta.

k.m.f.t.

.l,l n r
{ L\='=* ,{---"

kovács Nrándor
polgármester

f ._\_ .J .
takács i.aszlOnP )

jegyző


