Települési Önkormányzat
Polgármesterétől
---------------------------------SÁSKA, Rákóczi u. 4.

Előterjesztés

„Közmeghallgatás”
Tájékoztató az állampolgárok részére Önkormányzat 2013. évi munkájáról

Előadó: Kovács Nándor
polgármester

Tisztelt Állampolgárok/Uraim, Hölgyeim!
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 13.§-a,
valamint az e törvény szellemében megalkotott – Sáska Települési Önkormányzatra
vonatkozó – Szervezeti és Működési Sza ályzat SZMSZ kötelezőe előírja, hogy a
Képviselőtestület ek „Közmeghallgatást” kell tartani.
Sáska Települési Önkormányzat Képviselőtestülete
. ove er . napjáig összesen 18
testületi ülést tartott, ely ől 13 nyilvános testületi ülés és 5 zárt testületi ülésként volt
megtartva. Testületi ülésen 107 határozatot hozott és 7 rendeletet alkotott.
A Képviselő-testület a nyilvános ülésein határozatot hozott, többek között döntött.
- HERBA-DENT Bt. Tapolca, dr. Kovács Judit fogszakorvos re delőhelyiség
berendezésének és felszerelésének támogatásáról,
- HANGO-DENT Bt. Tapol a Dr. Csőka Ce ília fogszakorvos re delőhelyiség
berendezésének és felszerelésének támogatásáról,
- Dunántúli Regionális Víz ű Zrt. Siófok felhatal azta a 15 éves fejlesztési terv
térítés e tes elkészítéséről víziköz ű
- Digitális földhivatali térképet megrendelte,
- Elfogadta a Képviselő-testület 2013. évi Munkatervét,
- Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programját elfogadta,
- Döntött, hogy 2013. évben nem kíván közbeszerzése tervet lefolytatni,
- HANO-DENT Bt. részére feladat-ellátási szerződést egküldte
- Jerkomed Kft.-vel (dr. Jerkovits Gergely háziorvos) háziorvosi megállapodást
elfogadta,
- Ö kor á yzat szá lájá lévő pé zt lekötötte hó apra,
- Nyilatkozatot hozott a Kistérségi Társulás létszámleépítésére vonatkozóan
- Létszámcsökkentési pályázatot támogatta a Kistérségnél
- Tapolcai Kistérségen belül ellátott feladatokra hozott megállapodást elfogadta
- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásai Megállapodását jóváhagyta,
- Elfogadta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás gesztor települése
Lesenceistvánd lett,
- Egyetértett, hogy Tóth Csaba legyen a Társulás elnöke,
- Tá ogatta a képviselők i ter et hasz álatát,
- Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosítását elfogadta,
- Al ert Je ő é vállalkozót
eg ízta a dohá y-kiskereskedelmi tevékenység
folytatására,
- Döntött, hogy nem kíván helyi értéktárat létrehozni,
- Támogatta Kapolcs és Vigántpetend Önkormányzatok pályázatának benyújtását
- A helyi nyugdíjas klubot támogatásban részesítette
- Elfogadta az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót

Tapol ai Kör yéki Ö kor á yzati Társulás
első elle őr létszá sökke tését
támogatta,
- Tapolcára járó tanulók bérletére a megállapodást aláírta
- Tapolcára járó tanulók étkezésére a megállapodást aláírta
- Sáska polgármesteri iroda felújítására Szabó Tamás nyirádi vállalkozót megbízta,
- Beiskolázási támogatásban részesítette az általános- és középiskolásokat,
- Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ö kor á yzati Ösztö díj pályázathoz
- Támogattuk a szilárdhulladék rendszer eszközbeszerzésre beadott pályázatát,
- Ravatalozó a hűtő elhelyezéséhez hozzájárultu k
- Módosítottuk a 78/2013.(IX.19.) önkormányzati határozatot, hivatal tetőteré ek
felújítása),
- Csatlakoztu k a szo iális tűzifa pályázathoz
- Elfogadtuk az önkormányzat 2013. III. n. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
- Elfogadtuk az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját,
- Megválasztottuk a választási bizottság tagjait.
Zárt ülésein döntött a szociális ellátások megállapításáról, kitüntetések, oklevelek átadásáról.
- Egyszeri átmeneti segélyt 8 állampolgár részére állapított meg,
- Egy esetben tankönyv költségének átvállalását elutasította
- „Sáska településért” kitü tetés e részesített főt a település érdeké e kifejtett
áldozatos munka elismeréseként
- Elis erő oklevelet kapott fő a ivil szervezetek e végzett lelkiis eretes u káért,
és fő Sáska település szépítése, virágosítása során kifejtett áldozatos munkáért.
-

Sáska településen 15 gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény. Erzsébet utalványt évi kétszeri alkalommal kapnak, érteke: 5.800,
Ft/fő/alkalo .
Foglalkoztatást helyettesítő tá ogatás a
tá ogatás a
fő részesül.
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Sáska Települési Önkormányzat Zalahalápi Települési Önkormányzattal közösen tartja fenn a
Háziorvosi Szolgálatot, Napközi Otthonos Óvodát.
Együttes ülésen hozott határozatok:
- Kacagó Napközi-otthonos Óvoda 2013. évi költségvetését felfüggesztette,
- Napközi-otthonos Óvoda 2013/2014. évre a beiratkozás időpo tjáról határozott.
- Óvoda nyári zárva tartását engedélyezte
- Elfogadta a Háziorvosi Szolgálat és Védő ő
. évi költségvetését,
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátásról szóló Megállapodást felfüggesztette,
- Óvoda 2013. évi költségvetését elfogadta,

-

Elfogadta a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló módosított
Megállapodást,
Csontváry Általános Iskola 2012. évi zárszámadása elfogadásra került,
Elfogadta a Védő ői Szolgálat
. évi tevéke ységéről szóló eszá olót,
Elfogadta a Körjegyzőség
. évi zárszá adását,
Elfogadásra került a „Kacagó” Napközi-otthonos Óvoda zárszámadása,
Háziorvosi- és védő ői Szolgálat 2012. évi zárszámadását elfogadta,
Óvoda létszámadataival kapcsolatos döntés elhalasztásáról,
Módosította a „Kacagó” Közös Fenntartású Napközi Otthonos óvoda alapító okiratát,
Napközi-otthonos Óvoda Társulási Megállapodását kiegészítette, és azt elfogadta,
Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okiratát módosított, és az elfogadta,
Háziorvosi Szolgálat 2013. évi I. félévi költségvetését elfogadta
Védő ői Szolgálat
. I. félévi költségvetését elfogadta,

2013. január 1-től a Mo ostorapáti Közös Ö kormányzati Hivatalhoz csatlakoztunk, ahol 6
önkormányzat tartja fenn a hivatalt.
Együttes ülésen hozott határozatok:
- Monostorapáti Közös önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését elfogadta,
- Elfogadásra került a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója,
- Elfogadta a Közös Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
- Elfogadta a Közös Hivatal 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról beszámolót,
- Elfogadta a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Sáska Települési Ö kor á yzat Képviselőtestülete 2013. évben 7 rendeletet alkotott:
- 1/2013.(II.15.) rendeletével elfogadta Sáska Önkormányzat 2013. évi költségvetését,
- 2/2013.(III.4.) rendeletével módosította a települési szilárdhulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.30.) önkormányzati rendeletet,
- 3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2012. évi költségvetést,
/
. IV. . re delete a házasságkötéssel összefüggő egyes sza ályokról
- 5/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról,
/
. X. . re delete az ö kor á yzat
. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,
/
. X. . ö kor á yzati re delete a te etőkről és a közte etkezésről.
. év e az Ö kor á yzat kiadási előirá yzata 30.432 ezer forint, bevételi
előirá yzatá ak főösszege .
ezer forint.
Sáskán bevezetett helyi adók: a agá sze élyek ko
u ális adója, az iparűzési adó, illetve
spe iálisa ugya , de a gépjár űadó is.
Sáska Települési Önkormányzat képviselőtestülete a agá sze élyek ko
u ális adójáról
szóló rendeletét 2009. január 1. napjával módosított.
A rendelet értelmében az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti
jogviszonyonként 9.000,- Ft.

A rendelet értelmében 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a Sáskai-i állandó lakóhellyel
re delkező
agyar álla polgárt, aki az adóköteles adótárgyát lakhatás éljá ól
életvitelszerűe hasz álja.
Sáskán a magánszemélyek kommunális adó kivetése az alábbiak szerint alakult 2013. október
30. napjáig.
- az adózók szá a:
fő
- a kivetett kommunális adó: 652.577,- Ft
- a befolyt kommunális adó: 631.095,- Ft
Sáska Települési Ö kor á yzat Képviselőtestülete
/
. XII. . szá ú re deletével
5/1995.(VIII.0.) számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte és 1998. január 01.
apjától re deletet alkotott a helyi iparűzési adóról.
A rendelet szerint adófizetésre kötelezett az a vállalkozó, aki/amely az Önkormányzat
illetékességi területén állandó jelleggel folytat vállalkozási tevékenységet, akár székhelyként,
akár telephelyként.
Az adó mértéke az adóalap- az értékesítés(árbevétel) anyagköltséggel csökkentett – 2 %-a.
2013. évben az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozási tevékenységekre kivetett
helyi iparűzési adó az alá iak szeri t alakult 2013. október 30-ig:
- az adózók száma: 26
- a kivetett iparűzési adó: .
.
,- Ft
- a befolyt adó összege: 3.614.050,- Ft.
Sáska község e a gépjár űadó kivetése az alá iak szeri t alakult
napjáig:
- az adózók száma: 99
- kivetett gépjár űadó:
1.550.528,- Ft
- Saját költségvetési befizetés:
388.160,- Ft
- Állami költségvetési befizetés: 582.243,- Ft
- a efolyt gépjár űadó összege: 970.403,- Ft
A késedelmi pótlék számlára az idei évben 47.250,- Ft érkezett.
2013. évben a adószámlákra mindösszesen: 5.215.548,- Ft folyt be.
2013. évben befolyt talajterhelési díj: 163.800,- Ft.
Sáska, 2013. november 21.
K o v á c s Nándor
polgármester
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.

