
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről 

 

 

 Előadó: Horváth Bence polgármester  

 

 Készítette: Takács Lászlóné jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről: 

 

2019. április 01-től 2019. október 31-ig: 

 

18/2019. (V.27.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról készített 

értékelést elfogadta. A jegyző a képviselő-testület döntését tartalmazó határozatot megküldte 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

 

20/2019. (V.27.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a VE/53/819/2019. törvényességi felhívást elfogadta, 3/2018. (III.26.) önk. 

rendelet módosításához eljárást megkezdi. A partnerségi egyeztetés szabályai alapján Kovács 

Nándor polgármester a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

21/2019. (V.27.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte Tóth Anett és Tóth Dániel lakosok HÉSZ módosítási kérelmét nem 

támogatja, felhatalmazza jegyzőt érintett tájékoztatására. A jegyző a kérelmezőket a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 

 

22/2019. (V.27.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta utánfutóhoz mobil garázs vásárlását és jelenlegi garázs kapujának 

kicserélését, beszerzését (600.000.- Ft). Kovács Nándor polgármester a beszerzésről 

intézkedett. 

 

24/2019. (V.28.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Zalahaláp község Önkormányzatával közösen fenntartott Védőnői 

Szolgálat 2018. évi költségvetését elfogadta. A költségvetésbe történő beépítéséhez Kovács 

Nándor polgármester a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

25/2019. (VI.11.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte támogatja Loránd György r. alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság 

Vezetőjévé történő kinevezését.  A jegyző a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság mb. 

vezetőjét tájékoztatta a képviselő-testület döntéséről. 

 

26/2019. (VI.25.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte pályázatot nyújt be a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására az Magyar Államkincstárhoz. Kovács Nándor polgármester az igénylés 

benyújtásához a szükséges intézkedéseket megtette. Támogatást nem nyert az önkormányzat. 

 

27/2019. (VII.24.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifa vásárlására, 18 m3 

keménylombos tűzifa és 22.860 Ft önerő biztosításával. Kovács Nándor polgármester a 

pályázatot benyújtotta a Bakonyerdő Zrt-vel megállapodást kötöttem. 

 

28/2019. (VII.24.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte „Sáska településért” emlékérem megrendelését elfogadta, a polgármester a 



számla kiegyenlítéséről gondoskodik. Kovács Nándor polgármester a megrendelésről és a 

számla kiegyenlítéséről gondoskodott. 

 

29/2019. (VII.24.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Tapolcai Általános Iskolába járó tanulók bérlet vásárlásával megbízza 

KLIK Balatonfüredi Tankerületét. Kovács Nándor polgármester a megállapodást aláírta és a 

számla kiegyenlítéséhez a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

30/2019. (VIII.14.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a DRV Zrt 2020-2034. időszak Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási 

és beruházási tervrészét elfogadta. A döntésről a szolgáltatót a jegyző tájékoztatta és Kovács 

Nándor polgármester a nyilatkozatokat aláírta. 

 

31/2019. (VIII.14.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Sáska ivóvízellátó vízközmű rendszer a 2020-2034. Gördülő Fejlesztési 

Tervét elfogadta. A jegyző a szolgáltatót a képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 

 

32/2019. (VIII.14.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program 2019 keretében: Kossuth és 

Petőfi utca járda felújítására és eszközfejlesztésre a közterület karbantartásához. Kovács 

Nándor polgármester a Veszprém Megyei Önkormányzatot felkérte a projektmenedzsmenti 

feladatok ellátására és a pályázatok benyújtásra kerültek. Mindkét pályázat nyertes pályázat 

lett. 

 

33/2019. (VIII.14.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak személyét elfogadta. 

Felhatalmazza a polgármester eskü vételére. A megválasztott tagok az esküt letették és 

Kovács Nándor polgármester a megbízóleveleket átadta. 

 

34/2019. (VIII.14.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte 5 db Samsung SM-T 310. tabletet és 1 Samsung mobil telefont a 

képviselőknek és a polgármesternek értékesít. A jegyző a vételár beszerzéséről intézkedett. 

 

35/2019. (VIII.27.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Helyi Választási Bizottság tagját, póttagját megválasztotta, felhatalmazza 

a polgármestert eskü vételére. A megválasztott tagok az esküt letették és Kovács Nándor 

polgármester a megbízóleveleket átadta. 

 

36/2019. (X.1.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrend-szerhez, elfogadta nyilatkozat aláírását. A jegyző a szándéknyilatkozatot 

megküldte az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő részére és a pályázat nyilvánosságra 

hozataláról gondoskodott. 

 

37/2019. (X.1.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a körzethatárt megismerte és egyetért vele. Utasítja a jegyzőt küldje meg a 

határozat Hatósági Főosztály részére. A jegyző a testületi határozatot megküldte a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának. 

 



39/2019. (X.1.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte Sinkó Norbertné könyvtáros részére fél havi jutalmat biztosít a tartalékból, 

felhatalmazza a polgármestert intézkedésekre. Kovács Nándor polgármester a szükséges 

intézkedéseket megtette a jutalom kifizetéséhez. 

 

40/2019. (X.22.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte Horváth Bence polgármester tiszteletdíját és költségtérítését megállapította. 

Megbízza a jegyzőt kifizetésről intézkedjen. A jegyző a járandóságok folyamatos 

kifizetéséhez a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

43/2019. (X.22.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte megállapította Albertné Asztalos Anita alpolgármester tiszteletdíját, 

költség-térítését, kifizetéséről a jegyző intézkedik. A jegyző a járandóságok folyamatos 

kifizetéséhez a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

44/2019. (X.22.) Ökt. számú határozata alapján Sáska Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte meghatározta a polgármester ügyfélfogadását. Utasítja a jegyzőt, hogy 

annak kihirdetéséről gondoskodjon. A jegyző az ügyfélfogadás kihirdetéséről gondoskodott. 

 

 

 

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 -) 

 

2019. április 1-től – 2019. november 12.-ig 

 

- 13 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból, összesen 239.000, - Ft 

 

-   1 fő temetési támogatásban részesült 30.000,- Ft 

 

- 2 fő újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatásában részesült, összesen:40.000,-Ft 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.000 Ft/hó 2019.06.01-

2020.05.31. 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Monostorapáti, 2019. november 12. 

 

 

 Horváth Bence  

 polgármester 
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