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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről: 

 

 

8/2018. (II.12.) Ökt. számú határozata alapján Sáska község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét Bakonyság, Béke u. 14. 

egyszeri 5000.- Ft összegben támogatja. A döntésről az Egyesületet értesítettem és a 

támogatási szerződést megkötöttem. Az Egyesület a felhasznált támogatási összegről 

elszámolt. 

 

36/2018.(VIII.28.) Ökt. számú határozatában Sáska község Önkormányzata Képviselő-

testülete a bölcsődei szolgáltatás feladatellátási kötelezettségét tudomásul vette. Szerződés 

megkötési szándékot támogatja. A döntés alapján a szerződés megkötéséhez szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

44/2018.(XII.3.) Ökt. számú határozata alapján Sáska község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlő-ségi Programját és mellékleteit. Az elfogadott HEP a község honlapjára és a 

TEIR rendszerére feltöltésről, valamint megküldésről a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség Felzárkózási és Képzési Osztálya részére a 

jegyző gondoskodott. 

 

46/2018.(XII.3.) Ökt. számú határozata alapján Sáska község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti és Hegyesd Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

bölcsődei feladat-ellátási szerződését megismerte. A döntésről a Társulás elnökét 

tájékoztattam és a feladat-ellátási szerződést aláírtam. 

 

1/2019. (I.21.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Kossuth és Petőfi utcák járda felújításához megrendeli Süveges Csabától 

a kiviteli tervdokumentációt és szerződést köt. A kiviteli tervet megrendeletem és a tervező 

szerződést megkötöttem. 

 

2/2019. (I.21.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta 7 raklap Ruf brikett megrendelését, előzetesen bruttó 75Ft/kg 

vételárért és szerződés megkötését. A megrendelésről és a termékértékesítési szerződés 

megkötéséről intézkedtem. 

 

3/2019. (I.24.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

elfogadta. A jegyző intézkedett Sáska község Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe 

történő beépítéséről. 

 

4/2019. (I.24.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását elfogadta. A jegyző a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához 

a változásokat jelentette törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 
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5/2019. (I.24.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázatot nyújt be. 

2019.01.01-től 50.000.- Ft illetményalapot elfogadta. Monostorapáti község Önkormányzata 

polgármestere a pályázatot benyújtotta és a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

7/2019. (II.7.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Zalahaláp község önkormányzatával közösen fenntartott Védőnői 

szolgálat 2019. évi költségvetését elfogadta. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

9/2019. (II.11.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte az iskolai körzethatárt elfogadta. A jegyző a döntésről a VMKH Veszprémi 

Járási Hivatal Hatósági Osztályát tájékoztatta. 

 

13/2019. (III.4.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi 

Ügyeleti Szolgálat alapellátások térítési díját. A Társulás elnökének a határozat 

megküldéséről gondoskodtam. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

2018. november 20-tól- 2019. április 30. 

 

 

- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesült 5.000-Ft/fő 

- 5 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 10.000-Ft/fő, összesen 

50.000, - Ft 

- 6 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 20.000-Ft/fő, összesen 

120.000, - Ft 

- 1 fő temetési támogatásban részesült 30.000,- Ft 

- 1 fő gyógyszertámogatása elutasításra került, kérelmező havi gyógyszerköltsége nem 

érte el a rendelet által előírt 5.700, - Ft 

- 1 fő gyógyszertámogatása elutasításra került, jövedelemhatár átlépése miatt 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 Ft/hó 2019.01.01-

2020.01.31. 

- 1 fő 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás elutasítása jövedelem 

túllépés miatt.  

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Monostorapáti, 2019. május 20. 

 

 

 Kovács Nándor  

 polgármester 
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