Sáska község Onkormányzata Képviselőtestülete
8308 Sáska" Rákóczi u.4.
Száma: 1094-1912016.

Jegvzőkönvv
Készült:

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testiilete áItaI 2016.november 8-án
(kedden) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helve:
.Ie|en

Polgármester Irodája 8308 Sáska, Rákóczi u. 4.

Kovács Nándor
Albertné Asztalos Anita
Horváth Bence

vannak:

Jehoda István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Konkoly

Norbert

alpolgármester

Tanácskozási ioggal meghívott:

jeeyző
Takács Lászlőné
Horváth József
őmagy
Tapolcai Rendőrkapitánys ág Közrendvédelmi O szt.v ez.

Jegyzőkönywezető:

Takács

Lásziőné

Kovács Nándor.polgármester üdvözölte

a

jegyző

képviselőket, Horváth József őrnagy urat, valamint

jegyzőt" Megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van. Kérte a
képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttárgyalásával értsenek egyet azza| a
kiegészítéssel,hogy a Batsányi János galamb és kisállattenyésztő egyesület támogatási
kérelméttár gy alj ék me g.

Képviselő-testtilet egyhangúlag,
alábbi:

Napirendet:

4

tgen szavazattal határozathozatal néIlűI elfogadta az

1./ Sáska község Önkormányzata

Képviselő-testületének

önkormanyz ati rendel ete a hull adék gazdáIko dási kö z szol
7 l 20 I 4. (IX. 1 8 ) önkorm ányz ati rendel et mó do sítás áró 1

g

áItatásr őI szőIő

.

Előadó:

KovácsNándor

2.lBeszámoló

a

polgármester

közrend közbizton ság he|yzetérőI

Előadó: Gyenge Tibor körzeti megbízott
3./Beszámoló a Monostorapáti Közös
tevékenységéről
Előadó: Takács Lászlőné jegyző

Önkormányzati Hivatal 2016. évi

2

Y egyes, aktuális ügyek.
)Tapolca Környéki Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
b.)A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatér véleményezése
c.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
d.) Batsanyi János galamb és kisállattenyésztő egyesület támogatási kérelme

4.1
a.

Előadó: KovácsNándor polgármester
Kovács Nándor polgármester javasolta, hogy először a2. napirendi pontot tárgyalják meg.

2.Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a közrend,
közbiztonsághe|yzetéről szóló beszámolót. Kórte Horváth József őrnagy urat amennyiben
szóbeli kiegészítésevan tegye meg.

Horváth József őrnagy elmondta, hogy Ő a közrendvédelmi osztály vezetője. A beszámoló
bemutatja a,,közrend, közbiztonsághe|yzetét. Település elég jó helyzetben van, egy családdal
van gond, Ok nyilván vannak tartva az úgy nevezett HVCS. dossziéban, külön figyelmet
kapnak. Sikerült csökkenteni a bűncselekmények számát, az lenrrc jó, ha ez a szám nulla
lenne. Vagyon elleni bűncselekmény nem történt, közlekedési, és közrend elleni
bűncselekmény száma I. Az idei évben a rendőrkapitányság területén van egy probléma,
csalás bűncselekmény. Több embert felhívtak, hogy töltse fel 2 x 10.000-ft. összeggel a
telefonját, és nyernek. Fontosnak ártja az emberek figyelmét felhívni, hogy telefoni
megkeresésre ne utalj anak át pénzt, vagy ne adják meg számlaszámukat. Sorozatbetörőket
elfogták, egyszene 3 sorozatbetörés volt a területen. A Tapolcai Rendőrkapitányság dolgozói
is érintettek a migráns feladatokban, állarthatár őrzósében, védésébenrészt vesznek. Az
állomány fáradtabb, a közterületen dolgozókat bűnügyi szakemberekkel pótolják.
Igazgatásrendészeti tevékenység keretében a fegyvertartást ellenőrizték, hiényosságot nem
ártak fel. Jó kapcsolat van a rendőrkapitanyság, és az önkormányzat között.
Kérte, hogy jelezzék, ha probléma vetődik fel a településen.
Kovács Nándor polgármester megköszönte akíegészítést,a rendőrkapitányság munkájával
meg van elégedve. A lakosok figyelnek egymásra, ha idegen a,utó bejön, akkor jelzik.
Véleményeszerint nincs hiány a jérőrszolgél,atban sem. Jónak tartja, hogy a körzeti megbízott
régőta el|átja Zalahaltry és Sáska községek közbiáonsági feladatait, bizalommal fordulhatnak
hazzá. Megköszönte

a munkát és kérte a beszámoló elfogadását,

Képviselő-testiilet egyhangúlag 4 igen szavazattal megfiozta az a|íhbi

11lt20l6.(Xl.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Sáska közsóg Önkormányzata Képviselő-testülete,,Beszámoló a közrend,
közbiztons ág helyzetéről" című előterj esztést elfogadj a.
Képüselő-testiilet megköszöni a rendőrk apitányság dolgozóinak munkáj át.

(Beszámoló a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

J

//

Napirend

előtt

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a|ejért határidejű
határozatok, átntházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatőt.
Kérte a képviselőket, akinek kérdése,hozzászőlása van tegye meg.
Kérdés,hozzászőIás nem volt, a tájékoztatőthatározathozatal nélktil elfogadták.

l.Napirend:
kovács Nándor

nolpármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a
hulladékgazdálkodásról szóló rendelet tewezetet. Felkérte a jegyzőt, rövidesen ismertesse a
rendelet módosításának szükségességét.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy jogszabáIy változás miatt módosítani kell a
hulladékgazdálkodásról szóló 7|20I4.(IX.18.)önkormányzati rendeletet. A jövőben a
közszolgáltatő az Eszak-Balatoni Hulladékgazd,áIkodási Nonprofit Kft. Veszprém, Hiugyái
u.L az NHSZ. Tapolca Nonprofit Kft. Tapolca, Ha|étpíu.33. pedig közreműködőként vesz
részt a közszolgáltatásban. A rendelet tervezetet véleményeztette a Fejér Megyei
Kormányhivatal Kömyezetvódelmi és Természetvédelmi Főosztállyal, akik a rendelet
terv ezetet elfo gadásra

j

avasolták.

Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, aki elfogadja a rendelet tervezetet

kézfeltartás s aI j elezze.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az aléhbi
6

l2016.(XL

1

5.) önko rmányzati rendeletet

ahulladékgazdálkodásiközszolgá|tatásrőlszőlő
l20l4.(IX. 1 8.)önkorm ányzati rendelet módosításáról

7

(előterj eszt és a j e gyzőkönyv

mell ékletétképezi)

3.Napirend:
Kovács..Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a Monostorapáti
Közös Onkormányzati Hivatal munkájáról szóló előterjesztést. A hivatali ügylrnenettel meg
van elégedve, az űgyeket gyorsan elintézik, köszöni a jegyző asszony és a hivatal dolgozóinak
a munkáját. Kérte a jegyzőt, amennyiben szóbeli kiegészítésevan tegye meg.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy Török Józsefné igazgatási ügyintéző igénybe veszi a
40 éves munkaviszony után a nyugdíjat. Jelenleg felmentési idejét tölti. 2017. jamlár I-tő| 2
álláshelyet hirdet meg.
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket, akinek kérdése,hozzászőIása van tegye
meg.

Kérdés,hozzászőlás nem volt, javasolta a beszámolót elfogadni.

4

//

KépviselŐ-testiilet egyhangúla g, 4 igen szavazattal megjtozta az alábbi:

112l2016.(Xl.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testtilete ,,Beszámoló

Monostorapáti Közös

előterj esztést el fo gadj a.

KépviselŐ-testtilet megköszöni
(el őterj eszt és a j e gyzőkö

a

Önkormányzati Hivatal 2016. munkájáról" című
a jegyzőt, és a hivatal dolgozóinak munkáját.

nyv mel l ékl et ét kép ezi)

4.Napirend:
a.) Tapolca Kömyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Kovács Nándor polgármes_ter elmondta, hogy Gyulakeszi 2016. december 3l-el kilép a
tarsulásból. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartoznak, ezért a feladatokat közösen
látják el, a normatívákat le tudják hívni. Önkormányzatazért tartja fenn a társulást, hogy a
normatívákat igénybe tudjuk venni. A Nyárfa utcai épület üzemeltetéséhez nem kell
hozzájárulni, mivel azt kiadták, és a bórleti díj fedezi a kiadásokat. Fel kívánja a tarsulás
űjitani a parkolót, a kivitelezőt kiválasztották.

Javasolta a határ ozat tew ezetet

el fo

gadni,

képvi s el ő -te stiil et e gyhan gúl a g, 4 i gen szav azattal

me gho zta

az alábbi:

113/2016.(K.a.;Öt<t. h a t á r o z a t o t

1.) Sáska község Önkormányzata Képviselő-teshilete Gyulakeszi
Községnek a Tapo l ca Környéki Önkormán yzati T ár sulásból 20 1 6.
december 31. napjával történő kilépésétfudomásul veszi. A kilépéssel
kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1. melléklete
módo sítására vonatkozó j avaslatot a mellékelt tartalommal el fo gadj a.

2.) Felkéri a Képviselő-testiilet a polgrármestert, hogy

a Társulási
Megállapodás módo sítását elfo gadó képviselő-testtil et határ ozatot
kiildje meg a Társulás elnökének.
Felhatalmazza aKépviselő-testtilet a polgármestert , hogy a módosított
Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletébeniqa alá.

Felelős: Kovács Nándor polgármester
Határidő: 201 6.novemb er 20.

b.)A kÖtelező felvételtbiztosító általános iskola körzethatár véleményezése

Nándor polgármester elmondta, hogy megkapták az iskolai körzethatár
véleményezéséhez
az elŐterjesztést. Szabad iskolaválasztás van, a tanulókat a Zalahalápí
Iskol áb a és Tapolcára is vi szik. Javasolta a határ ozat tew ezet el fo gadását.
Kovács

Képviselő-testtilet egyhangulag, 5 igen szavazattal megltozta az a|ábbi:

/l
ll4l20t6.(XJ.8.;Öt<t.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska község

Önkormányzata Kepviselő-testtilete kijelenti a nemzeti
kÖznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése lapján
elkészítettés kőzzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyet&. a
kÖrzetbatánal. Településen lakóhellyel, ennek hiányábantartőzkodási hellyel
rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 28 fő.
Zalahaláp Csontvári Általános Iskolába járó tanulói létszáma 14 fcí, akik
kÖzül hátrányos, halmozottan hátrányos helyzeű tanuló nincs. Tapolcai
Általános Iskolába 14 tanuló jár, akik közül nincs hátrányos, halmozottan
hátrányo s helyzeű tanuló.
KépviselŐ-teshilet utasítja a jegyzőt, hogy a testtileti határozatot lnildje meg
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részéte.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2016. november 30.

c.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a belső ellenőrzésről
szóló előte{esztést. Az ellenőrzési tervet 2016. december 31-ig kell elfogadni. A költsógvetés
tervezésénekellenőrzését tervezik.
Kérte a terv elfogadását.
KepviselŐ-testiilet egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

115/2016.(Xl.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testiilet e a 2017. évre vonatkozó
belső ellenőrzésitervet határozatmelléklete szerinti tartalommal jőváhagyja.

Belső ellenőrzési feladattal megbízza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
Fazekas utca 5 4.sz. alatti egyén i v állalkozőt, belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: Folyamatos

6
d,) BatsánYi János galamb és kisállattenyésztő egyesület
támogatási kérelme

Kovács Nándor Polgármester elmondta, hogy a Batsányi János galamb
és kisállatt enyésztő

egYesÜlet támogatási kérelmet nyújtott be.
j

A falunapon ingyenesen bemutatót tartottak, ezért
avasolt résziikre 5 000. -ft . támo gatást megállapítani.

KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetértett, és egyhangú 4 igen
szavazattal, ellenszav azat és
tartőzkodás nélkül meglozá az aláhbi:

116l2016.(Xl.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

sáska község Önkormányzata képviselő-testülete az állanhá^artáson kívüli
forrás átvételére és átadásáravonátkoző szabályokról szóló
3/2014. (II.15.)
ÖnkormánYzati rendelete (a továbbiakba.r,Ö..j abpján a Batsányi'JanoÁ
galamb és kisállattenyésztő egyesületet 8308 ZÚahaláp,
Iskola íft2. egyszeri
5000 Ft- , azazÖtezer forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszáml ája javára,2016. november 24-ig.
A támogatás célja: 2016. november 24-ikiáítítás költségeih ezhozzájárulás
A felhasználás határideje:2016. december 15.
Az EgYesÜlet a támogatásról 2016. december 31- ig köteles elszrámolni.
Utasítja a Polgrármestert, hogy fenti tamogatÁról a Képviselő-testület
dÖntésénekmegfelelő tartalommal kössön megálapod ást azEgyesülettel,
ami
terjedjen ki azör.4. § (2) bekezdésébenmeghatárőzottal<ra. '
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követ ően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásaról, illetve
annak
. elmaradásáról számoljon be a képviselő-testületnek.
Felelős: Kovács Nándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2016. december 31.

Kovács Nándor polgármester tájékoztatta aképviselőket, hogy a szociális célúűzifa
PálYéaaton25 m3 tbzifátnyertek. A kérelmeket20l6.novembéi I-tő1,2016. november 30_ig
lehet benyújtani.

Megköszönte

a

képviselők megjelenésétés az ülést 19 órakor bezárta.
k.m.f.t.

kovács Nándor
polgármester
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