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Tisztelt Képviselő-testület!
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
34/2014.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a gyámhatósági beszámolót a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére.
35/2014.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján megbíztuk Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrt
a belső ellenőrzési feladatokkal, az ellenőrzést II. félévében végzi.
42/2014.(V.20.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatásról szóló megállapodást a
Zalahaláp-Sáska községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületével, a támogatási összeget utaltuk.
45/2014.(VII.7.)Ökt.sz. határozat alapján meghirdettük a pályázatot a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozólag, pályázat elbírálása megtörtént,
a szolgáltatót a testület kiválasztotta Czanka Barnabás tapolcai vállalkozó személyében.
46/2014.(VII.7.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatási szerződést a Magyar
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével, a támogatást átutaltuk.
48/2014.(VII.7.)Ökt.sz. határozat alapján 2014. július 12-én megrendezésre került falunapon
átadtuk a „Sáska Településért” kitüntetést Dégi Zoltánné részére.
49/2014.(VII.7.)Ökt.sz. határozaton szintén a falunapon elismerő oklevélben részesítettük
Kovács Nándornét, Kurucz Margaretát, és Molnár Györgyöt a településért végzett odaadó
munkájukért.
50/214.(VII.7.)Ökt.sz. határozat alapján a falunapon elismerő oklevélben részesült Palkovics
Lászlóné, Szücs Istvánné, Horváth Bence, és Lucziné Molnár Borbála település szépítése,
virágosítása során kifejtett áldozatos munkájának elismeréseként.
52/2014.(VII.22.))Ökt.határozat alapján a szennyvíztisztító telep működésére vonatkozó
bérleti üzemeltetési szerződést aláírtuk.
53/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozatra szintén aláírásra került a közös ellátási felelősséggel
érintett víziközmű feletti képviseletről szóló szerződés.
54/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk az üzemeltetőnek, a Bakonykarsz Víz- és
Csatornamű Zrt-nek az ivóvízellátó víziközmű rendszerre vonatkozóan elkészített Gördülő
Fejlesztési Terv elfogadásáról.
55/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásnak, arra vonatkozólag, hogy a orvosi ügyelet átszervezése során foglalkoztatott 3 fő
gépkocsivezető továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség a Sáskai Önkormányzatnál, sem
intézményeinél.
56/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a szennyvíz közmű üzemeltetőjének a
vagyon állami tulajdonba adásának felajánlásáról, de válasz még nem érkezett.
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57/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozat alapján meghirdettük értékesítésre a netebookat,
képviselők megvásárolták az önkormányzat által meghatározott értéken.
58/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a közszolgáltatási szerződést Czanka
Barnabás vállalkozóval a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozólag,
a rendelet tervezetet a környezetvédelmi hatóság véleményezte, a vízügyi hatóság
szennyvíztisztító telep kijelölő határozatára várunk.
59/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal
részére.
61/2014.(VIII.13.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a nem közművel begyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet
véleményezés céljából a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek. A
vélemény megérkezett, a tervezet elfogadását javasolják a díjak meghatározásával, mivel a
tervezetben még akkor nem szerepelt. Rendeletet csak azt követően lehet elfogadni, hogy a
vízügyi hatóságtól megérkezik a szennyvíztisztító telep kijelölő határozat. Szomszédos
településeknek továbbítottuk a tervezetet.
62/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozat alapján szintén megküldtük a hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet-tervezetet a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek,
kisebb javítások után javasolták a rendeletet elfogadni. A tervezetet megküldtük a szomszédos
településeknek.
63/2014.(VII.22.)Ökt.sz. határozat alapján a helyi választási bizottság tagjai letették az esküt.
65/2014.(VIII.13.)Ökt.sz. határozat alapján a Tapolcai Általános Iskolába járó tanulók
helyközi éves tanuló bérletének megvásárlásával megbíztuk a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületét. A megállapodást aláírtuk.
66/2014.(VIII.13.)Ökt.sz. határozat alapján kifizettük a iskolakezdési támogatást.
67/2014.(VIII.13.)Ökt.sz-69/2014.(VIII.13.)Ökt.sz. határozatokat megküldtük a DRV. Zrt-nek
Siófokra.
Átruházott hatáskörben hozott döntések: 2014.04.16. - 2014.09.11.
1 fő részére átmeneti segély megállapítása 3.200.- Ft
2 fő részére temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása 30 ezer forint/fő
1 fő részére újszülött hozzátartozójának egyszeri támogatása 20.000.- Ft
Kérem tájékoztatóm elfogadását.
Sáska, 2014. szeptember 11.
Kovács Nándor
polgármester

