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Kovács Nándor polgármester üdvözölte a jegyz t, háziorvost, és a képvisel ket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5 képvisel jelen van, az
ülést megnyitotta. Kérte a képvisel ket fogadják el a meghívóba szerepl napirendi pontokat.
Képvisel testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontokat, és
meghozta az alábbi:
121/2013.(XII.19.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. december 19-én 15
órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart, melynek napirendjét alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1./ Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet elfogadása
El adó: Kovács Nándor polgármester
2./ Beszámoló az egészségügy helyzetér l
El adó: dr.Jerkovits Gergely háziorvos
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3./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
beszámoló
El adó: Takács Lászlóné jegyz
4./ Önkormányzati Képvisel -testület 2014. évi Munkaterve
El adó: Kovács Nándor polgármester
5./ Vegyes, aktuális ügyek.
El adó: Kovács Nándor polgármester
Napirend előtt:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a lejárt határidejű
határozatok átruházott hatáskörben hozott döntésekr l szóló tájékoztatót. Kérte a képvisel k
véleményét, észrevételét.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a tájékoztatót a képvisel k határozathozatal nélkül
elfogadták.
1./ N a p i r e n d :
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet tervezetet. Felkérte Takács Lászlóné jegyz t,
röviden ismertesse mi tette szükségesség a rendelet megalkotását.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 2014. január 1-t l megszűnik az átmeneti és a
temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és helyette önkormányzati segély
állapítható meg. Módosítások szükségessé tették önkormányzati segélyre vonatkozó
szabályok megalkotását. A rendelet tervezetbe beépítették az újszülöttek támogatására
vonatkozó rendelkezéseket is. Eddig Sáskán nem volt temetési segély, jelen tervezetbe
szerepel, jövedelemhatártól függetlenül, vagy jövedelem meghatározásával temetési
támogatásban részesíthet , az a személy, aki a haláleset id pontjában sáska lakos, vagy sáskai
lakos volt például szociális otthonba került, és ezért szűnt meg a lakcíme.
Kovács Nándor polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a képvisel k véleményét,
javaslatát.
Tóth Zoltán képviselő véleménye szerint az szerepeljen a rendeletbe, hogy azért szűnt meg a
lakcíme az elhaltnak mert szociális otthonba került, nehogy Budapestr l is jöjjenek
támogatásért. Jövedelemhatártól függetlenül javasolja megállapítani a segélyt. Javasolta a
rendeletet tervezetet elfogadni.
Kovács Nándor polgármester kérte a képvisel ket, aki egyetért a rendelet tervezettel, a fenti
módosítással együtt elfogadja kézfeltartással jelezze:
Képvisel -testület egyhangú 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
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10/2013.(XII.31.)önkormányzati rendeletet
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról.
(rendelet a jegyz könyv mellékletét képez)
2./ N a p i r e n d :
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a háziorvosi
szolgálatról szóló beszámolót. Kérte dr. Jerkovits Gergely háziorvos szakorvost, amennyiben
szóbeli kiegészítése van tegye meg.
Háziorvosnak az el terjesztéssel kapcsolatban kiegészítése nem volt
Kovács Nándor polgármester megköszönte a háziorvos munkáját, és kérte a beszámoló
elfogadását.
Képvisel -testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
122/2013.(XII.19.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete „Beszámoló a
Háziorvosi Szolgálat 2013. évi munkájáról” című el terjesztést elfogadta.
Képvisel -testülete megköszönte dr. Jerkovits Gergely háziorvos
szakorvos lelkiismeretes munkáját.
(beszámoló a jegyz könyv mellékletét képezi)
3./ N a p i r e n d :
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. Kérte a jegyz t,
amennyiben van szóbeli kiegészítése tegye meg.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a beszámolóban részletesen bemutatják a hivatal
feladatait ágazatonként, azok számát. Az ügyiratforgalomból is látszik, hogy milyen sok volt
a munka a hivatalban, a testületi ülések száma is igen magas. Igyekeztek az ügyfelek
megelégedésére intézni az ügyeket. Az adóbevételeket növelni kell.
Tóth Zoltán képviselő kérdezte, nem-e lehet az adónál olyan döntést, hozni, ha valaki
kifizeti az adót II. 15-ig, akkor az önkormányzat elengedi a fele adót?
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy erre nincs lehet ség, az adót két részletbe kell
megfizetni, a gépjármű adó 60 %-a az államot illeti meg, arról az önkormányzat nem
rendelkezhet.
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Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy örülnek annak, hogy Monostorapátihoz
csatlakoztak, meg vannak elégedve a hivatal munkájával, melyet ez úton is megköszönt, és
kérte a jegyz t, hogy tolmácsolja a hivatali dolgozók fele. Kérte a beszámoló elfogadását.
Képvisel -testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
123/2013.(XII.19.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete „Beszámoló a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról” című
el terjesztést elfogadta.
Képvisel -testület köszönetét fejezte ki a hivatal dolgozóinak a
lelkiismeretes, szakszerű munkáért. Felkérték a jegyz t, az elismerést a
hivatal dolgozói felé tolmácsolja.
Felel s: Takács Lászlóné jegyz
Határid : 2013. december 31.
4./ N a p i r e n d :
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a munkatervet.
Munkaterve azok a napirendek szerepelnek, amelyeket kötelez megtárgyalni. Javasolta
annak elfogadását.
Képvisel -testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
124/2013.(XII.19.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete a képvisel -testülete
2014. évi Munkatervét elfogadta.
(munkaterv a jegyz könyv mellékletét képezi)
5./ N a p i r e n d :
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták a bels ellen rzési
tervet. Felkérte Takács Lászlóné jegyz t, amennyiben van kiegészítése tegye meg.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény el írja, hogy a képvisel testületnek december 31-ig el kell fogadni a bels ellen rzési tervét. 2013. december 31-ig a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás látja el a bels ellen rzési feladatot. Tárgyalások
folynak arról, hogy kit bízzanak meg a bels ellen rzési feladattal. Árajánlatot kért: a
hivatalhoz tartozó 6 településre 1200 e ft. plusz ÁFA összegre tettek ajánlatot, vagy
településenként 200 e ft. + ÁFA, vagy ellen rzési naponként 20 e ft.+ÁFA. K vágó rsi
jegyz telefonon közölte, hogy k is gondolkodnak bels ellen rzési feladatellátáson, jöv év
els felében megbízást adunk a feladatellátásra.
Bels ellen rzési tervben a számviteli politika rendjér l szóló szabályzat ellen rzését
határozták meg.
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Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy társulási tanácsülésen abban egyeztek meg,
hogy a jegyz kre bízzák azt, hogy ki lássa el jöv ben a feladatokat. Kérte a bels ellen rzési
terv elfogadását.
Képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
125/2013.(XII.19.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2014. évi bels
ellen rzési tervet elfogadta.
(bels ellen rzési terv a jegyz könyv mellékletét képezi)
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képvisel k megkapták az el terjesztést
arról, hogy szemétszállítási díjhátralék a mérlegben szerepel, a hivatal kiküldte az ügyfelek
részére a felszólításokat a befizetésre, de a felszólításra több észrevétel történt. Nem ismert a
pontos követelés, vannak ahol túlfizetések vannak, de valószínű ott is könyvelési probléma
van. A mérlegbe csak olyan tételek lehetnek, amit hitelt érdeml en bizonylatokkal alá tudunk
támasztani. A bizonylatok nem kerültek átadásra Zalahalápi hivataltól. Hivatalban állandóan
cserél dtek a pénzügyesek, volt amikor közhasznú személy látta el a feladatokat. Javasolja
amíg nem tisztázódnak a befizetések a mérlegbe ne szerepeltessék a hátralékot. Ez a tétel
2012. december 31-el került be a mérlegbe, az el z években nem szerepelt, holott a
településen volt szemétszállítási díj el írás, 2002-t l fizette a lakosság a díjat az
önkormányzat fele.
Képvisel k a javaslattal határozathozatal nélkül egyetértettek.
Kovács Nándor polgármester ismertette Holczbauer Józsefné Sáska, Pet fi u.15.sz. alatti
lakos kérelmét. Kérte, hogy a 24.517.-ft. szemétszállítási díj hátralékának 50 %-át az
önkormányzat engedje el. 84.000.-ft-ot nyugdíja van. Kérelmében el adta, hogy 94 éves, 25
éve egyedül él, tároló edénnyel nem rendelkezik, mivel a keletkez hulladék mennyisége
jelentéktelen. Nem javasolja az elengedést, mert ha egy embernek elengedik, akkor a többi is
jogosan jöhet ilyen jellegű kérelemmel. Kötelez közszolgáltatásról szóló helyi rendelet sem
szabályoz kedvezményeket, mentességeket.
Tóth Zoltán képviselő javasolta a kérelmet elutasítani.
Képvisel -testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
126/2013.(XII.19.)önkormányzati határozatot
Sáska község Önkormányzata Képvisel testülete
Holczbauer Józsefné Sáska, Pet fi u.15.sz. alatti lakos kérelmét elutasítja.
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre való hivatkozással
a közlést l számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszékhez lehet fordulni.
Indokolás
Holczbauer Józsefné Sáska, Pet fi u.15.sz.
szemétszállítási díj hátralék 50 %-ának eltörlését.

alatti

lakos

kérte

24.517.-ft.
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Kérelmében el adta, hogy 84.000.-ft. nyugdíjjal rendelkezik, 94 éves, 25 éve egyedül
él, tároló edénnyel nem rendelkezik, mivel a keletkez hulladék mennyisége
jelentéktelen. Szemétszállítás kötelez közszolgáltatás, a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.30.) önkormányzati
rendelet kedvezményeket, mentességeket nem biztosít, ezért nincs lehet ség a díj
elengedésére.
Fentiek figyelembevételével a Képvisel -testület a rendelkez részben foglaltak
szerint határozott a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20.§ (1)
bekezdése alapján, mivel az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkez
szilárd hulladékot gyűjteni, és hulladékkezel nek átadni. A települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.30.)önkormányzati
rendelet nem teszi lehet vé a díj mérséklését.
E határozatot a képvisel -testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. /Ket./ 12. §. (3) bek. b. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva hozta meg.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. 109. §. (1) bek. alapján az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó
rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvev je a hatóság joger s határozatának
felülvizsgálatát a határozat közlését l számított 30 napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól, a határozatot hozó
hatóság, Képvisel -testület által hozott határozat esetében a helyi önkormányzat elleni
kereset indításával.
Kovács Nándor polgármester megköszönte a képvisel k megjelenését. Megköszönte egész
éves munkájukat, és a rendes nyilvános ülést 16 órakor bezárta.
k.m.f.t.

Kovács Nándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyz

