Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
8308.S á s k a, Rákóczi u.4.
Tel: 87/510-344
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Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyz t, képvisel ket. Külön köszöntötte a Tapolcai
Rend rkapitányság Közrendvédelmi Osztály Vezet jét Horváth József századost. Megállapította,
hogy a testületi ülés határozatképes, hisz 4 képvisel jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a
képvisel ket fogadják el a meghívóba szerepl napirendi pontot.
Képvisel -testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontot, és
meghozta az alábbi:
58/2013.(VI.24.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 24-én 18 órai
kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alábbiak szerint
hagyja jóvá:
1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetér l
El adó: Gyenge Tibor körzeti megbízott
2./ Vegyes, aktuális ügyek.
El adó: Kovács Nándor polgármester

-2 1./ N a p i r e n d :
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a közrend, közbiztonság
helyzetér l szóló beszámolót. Felkérte Horváth József századost amennyiben van szóbeli
kiegészítése tegye meg.
Horváth József rendőr százados köszöntötte a jelenlév ket. Elmondta, hogy 2013. február 1-t l
a Közrendvédelmi Osztály vezet je. Tisztában van a település helyzetével, el tte a
Badacsonytomaji Rend r rs parancsnoka volt, 2006-tól. Kapitánysághoz 55 település tartozik. A
rend rkapitányságnak a létszám hiánya miatt be kell osztani a jár r szolgálatba a körzeti
megbízottakat. Gyenge Tibor körzeti megbízott részt vesz a jár r szolgálatban is. A körzeti
megbízott egy kapocs a lakosság és a rend rség között. Mindenkinek oda kell figyelni a másikra,
pontos információkat várnak a lakosságtól. Bármikor betévedhetnek a községbe a bűnözök és
elkövethetnek betöréseket. A település jó helyzetben van, egy bűncselekmény volt. Nem tudja
megígérni, hogy ez a szám nulla lesz, hisz a községet felkereshetik, akár Budapesti bűnöz k is. A
lakosság elvárosiasodott, passzivitás tapasztalható, nem akarnak tanúskodni.
Igazgatásrendészeti tevékenységük a fegyvertartási engedély ellen rzése, községben 4 engedély
van kint. Közlekedés rendészeti szempontból jó helyzetben van a község, útjai jó állapotúak, ,
átmen forgalom nincs. Kéri a jelenlév ket, amennyiben gyanús autót látnak a településen, hívják
fel a 112-es számot, akkor tudnak intézkedni. Felhívta a figyelmet a trükkös lopásokra. Id sekt l
csalnak ki pénzt, ezért a megel zésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Szívesen adnak tájékoztatást a
nyugdíjasoknak, mire kell odafigyelni. Megköszönte az együttműködést.
Kovács Nándor polgármester megköszönte a kiegészítést elmondta, hogy jó lenne, ha a körzeti
megbízottat a jöv ben is községben lehetne tartani. Fontosnak tartja is a bizalmat, a lakosság és
rend rség kapcsolatában, ha büntetés van azt el kell fogadni. Jónak tartja a közbiztonságot, 1
bűncselekmény történt, a település zsáktelepülés ezért a bűnöz k nem jönnek be a községbe. A
lakosságot szórólapokon keresztül tájékoztatták a trükkös lopásokról. Egy család van, akikkel
probléma van, most jött ki a családf a börtönb l, dolgozni nem akarnak, más megélhetést
keresnek. A lakosok jelzik, ha olyan autót látnak a községbe ami gyanús, a rendszámot felírják.
Horváth József osztályvezető elmondta, hogy a Btk. módosításával 2013. július 1-t l 12 életkor
felett lehet büntetni.
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy építettek 2 buszvárót, amelynek költsége 1,2 millió
forint volt, de a gyerekek dobálják, bekoszolják, a lakosok nem mernek rájuk szólni, mit lehet tenni
ezekkel a gyerekekkel.
Horváth József osztályvezető elmondta, hogy garázdaságért szabálysértést lehet ellenük indítani.
Figyelmeztetni kell a szül ket, amennyiben a gyerekek nem változtatnak magatartásukon, akkor a
rend rkapitányság fele kezdeményezik az eljárás lefolytatását.
Tóth Zoltán képviselő javasolta a beszámolót elfogadni, véleménye szerint nincs probléma a
községben.
Kovács Nándor polgármester kérte a képvisel ket fogadják el a beszámolót. Képvisel -testülete
egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

-359/2013.(VI.24.)önkormányzati

Ha tározatot

Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete „Beszámoló a
közrend, közbiztonság helyzetér l” szóló el terjesztést elfogadta.
(El terjesztést a jegyz könyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Kovács Nándor
polgármester: elmondta, hogy minden társulási megállapodást, aminek az
önkormányzat tagja, június 30-ig felül kell vizsgálni. Ennek megfelel en az Észak-Balatoni Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását is el kell végezni, a társulás elkészítette a módosításra vonatkozó
határozati javaslat tervezetét, amit a képvisel k megkaptak. Tájékoztatásul elmondta, hogy
Badacsonytomaj Önkormányzat Polgármestere javasolta, hogy ne fogadják el a társulási
megállapodást. A díjat a miniszter állapítják meg, átalakul a hulladékszállítás rendszere, díja.
Javasolta ezért a társulási megállapodást elfogadni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a társulási megállapodásban átvezetésre kerültek a
jogszabályváltozások, a díjpolitikára vonatkozó rendelkezések módosultak a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény alapján. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia
Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter állapítja meg.
Képvisel -testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
60/2013. (VI. 24.) önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a
Társulási
Tanács
13/2013.
(IV.26.)
ÉBRSZHK-TT
határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
Ezzel egy id ben az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okirata hatályát veszti.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó
határozatot tartalmazó jegyz könyvi kivonatot a Társulásnak
megküldje.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lép , a
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást aláírja.
Felel s: Kovács Nándor polgármester
Határid : 2013. június 30.

-4Kovács Nándor polgármester tájékoztatta a képvisel ket, a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. levelér l. Sáska községre vonatkozólag nem nyújtottak be pályázatot dohánytermék
kiskereskedelmi értékesítésére. Kérték, hogy az önkormányzat tegyen javaslatot az értékesít
személyére. Megkérdezték a boltost, Albert Jen nét, aki vállalja az értékesítést.
Kérte a képvisel ket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze.
Képvisel -testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi:
61/2013.(VI.24.) önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmér l szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény alapján javasolja dohány-kiskereskedelmi tevékenység
folytatásával megbízni Albert Jen né vállalkozót 8306. Sáska, Pet fi u.14.sz.
alatti lakost.
Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a támogató javaslat aláírására,
annak megküldésére.
Felel s: Kovács Nándor polgármester
Határid . Azonnal.
Kovács Nándor polgármester elmondta a Nemzeti Művel dési Intézet Veszprém Megyei Irodája
megküldte a Nemzeti Művel dési Intézet levelét, melyben felhívták a figyelmet a 114/2013.(IV.16.)
Kormányrendeletre. Az önkormányzatnak a rendelet hatálybalépését l számított 60 napon belül
döntést kell hozni, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehet ségével. Nem lehet
tudni, hogy az értéktár milyen kötelezettséget jelent az önkormányzatnak, ezért egyenl re nem
javasolja annak létrehozását. Kérte a képvisel k véleményét, javaslatát.
Tóth Zoltán képviselő nem javasolta a helyi értéktár létrehozását, mivel az kés bb
kötelezettségekkel is járhat.
Képvisel -testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
62/2013.(VI.24.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete
a nemzeti értékekr l és hungarikumokról szóló 114/2013.(IV.16.Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem kíván helyi
értéktárat létrehozni.
Képvisel -testület utasítja a jegyz t, hogy err l a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökét tájékoztassa.
Felel s: Takács Lászlóné jegyz
Határid : 2013. július 15.

-5Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy a Kapolcsi Óvoda 2013. augusztus 31-el megszűnik. Egy
óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnik. A felmentéssel járó
költségek 75 %-át visszaigényelheti Kapolcs és Vigántpetend Önkormányzat. A Magyar
Államkincstár tájékoztatása alapján a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatoknak
határozatot kell arról hozni, hogy a megszűn kapolcsi óvodában dolgozókat az önkormányzat nem
tudja átvenni, mert nincs náluk üres álláshely. Kérte, hogy támogassák a pályázat benyújtását, és a
szükséges nyilatkozat megtételét.
Kovács Nándor polgármester kérte a képvisel ket a határozat meghozatalára.
Képvisel -testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
63/2013. (VI. 24.) Ökt. számú határozatot
1. Sáska
község
Önkormányzata Képvisel -testülete , mint a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója támogatja azt,
hogy Kapolcs és Vigántpetend községek Önkormányzata Képvisel -testülete
a Magyarország 2013. évi központi költségvetésér l szóló 2012. évi CCIV.
törvény 3. számú mellékletének 6. pontja, valamint a települési
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeir l szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtson
be a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló –
álláshely megszüntetéssel összefügg – létszámcsökkentést eredményez
döntése miatti pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez.
2. Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete
nyilatkozik, hogy fenntartói körén belül hogy az önkormányzat
költségvetési szerveinél és a önkormányzat hivatalánál a meglév
üres álláshelyeken, az el reláthatólag megüresed álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehet ség.
Képvisel -testülete utasítja a jegyz t, hogy err l Kapolcs és
Vigántpetend községek polgármesterét tájékoztassa.
Határid : 2013. július 15.
Felel s: Takács Lászlóné jegyz
Kovács Nándor polgármester javasolta a nyugdíjas klub működéséhez 70.000.-ft. összeget
biztosítani. Elmúlt évben nem vették igénybe az összeget, 2013. március 6-án 39.410.-ft. Összegű
számlájukat kifizették.

-6Képvisel -testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi:
64/2013.(VI.24.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi nyugdíjas klub
működéséhez 70.000,.-ft-ot biztosít 2013. évi költségvetése terhére.
Képvisel -testület felhatalmazza a jegyz t, hogy a működés során felmerült
számlák kifizetésér l gondoskodjon.
Felel s: Takács Lászlóné jegyz
Határid : 2013. december 31.
Kovács Nándor polgármester kérte a képvisel ket, akinek közérdekű bejelentése, javaslata van
tegye meg.
Jehoda István képviselő elmondta, hogy az Ágas kút be van d lve, intézkedni kell a balesetveszély
megszüntetésér l.
Konkoly Norbert képviselő kérdezte, hogy mikor lesz lomtalanítási akció?
Tóth Zoltán képviselő javasolta a múzeum tetejét miel bb megnézni, és kijavítani, rossz állapotban
van. A vízelvezet árkokat miel bb ki kell építeni.
Kovács Nándor polgármester a felvetésekre elmondta, hogy tudomása van az Ágas kút
állapotáról, intézkedni fog.
Lomtalanítást közzé kell tenni a hirdet táblán, és honlapon és ha kérik akkor megszervezik. A
múzeum tetejének állapotáról tudomása van, sajnos pályázatot nem írtak ki ilyen felújításra. A
vízelvezet árok megvásárolta a 75 cm-es átmér jű gyűrűket, azokat két helyre kívánja
elhelyeztetni.
Rendes nyilvános ülést 19 óra 30 perckor bezárta, ezt követ en sor került a zárt ülésre.
k.m.f.t.

Kovács Nándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyz

