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

Előterjesztés

„Közmeghallgatás”
Tájékoztató az állampolgárok részére Önkormányzat 2017. évi munkájáról
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Tisztelt Állampolgárok/Uraim, Hölgyeim!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az e
törvény szellemében megalkotott – Sáska Települési Önkormányzatra vonatkozó – Szervezeti
és Működési Szabályzat (SZMSZ) kötelezően előírja, hogy a Képviselőtestületnek
„Közmeghallgatást” kell tartani.
Sáska Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. október 25. napjáig összesen 15
testületi ülést tartott, melyből 12 nyilvános testületi ülés, 3 zárt testületi ülés, együttes ülés
7, Zalahalápi Óvodafenntartó Társulás tagja 2 társulási tanács ülés.
Testületi ülésen 86 határozatot hozott és 8 rendeletet alkotott.
Szociális ellátások megállapítása polgármester hatáskörébe tartozik, melyek az alábbiak
voltak:
1 fő kapott rendkívüli települési támogatást 20.000.- Ft összegben (2 fő viharkár)
1 fő kapott beiskolázási támogatást 20.000.- Ft összegben ( 2 fő elutasító volt).
1 fő újszülöttek egyszeri támogatása 20.000.- Ft összegben.
134.400,- Ft gyermekek bérletének 100%-os költségtérítése.
1 fő köztemetését kellett elrendelni, a költsége 100.330.- Ft volt.
5 család részesül lakhatással kapcsolatos támogatásban összesen 252.000,- Ft összegben, egy
éves időtartamban, melyből 2 fő tüzelőre egyben kérte.
3 fő részére összesen 239.400,- Ft összegű gyógyszertámogatást biztosítunk 1 éves
időtartamban.
Hozzájárulunk 275.000.-ft-tal a hétvégi orvosi ügyelethez, a felnőtt és gyermek fogászathoz
192.000.-ft. összegben, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához 647.000.-ft.
összegben, a tapolcai tűzoltóság működéséhez 120.000.-ft. összegben, támogatjuk 100.000.ft-tal a Zalahaláp-Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését. A Monostorapáti Közös
Hivatal működéséhez 740.000.- Ft-tal járulunk hozzá.
2013. január 1-től a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el a település
közigazgatási feladatait. Ügyintéző hetente, jegyző kéthetente tart ügyfélfogadást.
Köszönjük Takácsné Lászlóné Jegyző Asszonynak és a Hivatal valamennyi dolgozójának
lelkiismeretes, pontos munkáját!
Sáska Települési Önkormányzat Zalahalápi Települési Önkormányzattal közösen tartja fenn a
Háziorvosi Szolgálatot, Védőnői Szolgálatot, Napközi Otthonos Óvodát.
Sáska Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évben 8 rendeletet alkotott:
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1/2017.(II.20.) rendeletével módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetés
módosítását,
2/2017.(II.20.) rendeletével elfogadta a 2017. évi költségvetését
3/2017.(V.25.) rendeletével elfogadta a 2016. évi költségvetésének zárszámadását
4/2017.(V.25.) rendeletével elfogadta a partneri egyeztetés szabályait
5/2017.(V.25.) rendeletével elfogadta a hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezését és az ezért járó
többletszolgáltatás ellentételezését
6/2017.(XI.30.) rendeletével módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot
7/2017. (IX.30.) rendeletével elfogadta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számát
8/2017. (X.27.) rendeletével elfogadta a Településképi lejelentési eljárást
2017. évben az Önkormányzat kiadási előirányzata 37.566 ezer forint, bevételi
előirányzatának fő összege 37.566 ezer forint.
Sáskán bevezetett helyi adók: a magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó,
valamint helyben marad a beszedett gépjárműadó 40 %-a.
Sáskán a magánszemélyek kommunális adó kivetése az alábbiak szerint alakult 2017.
október 30. napjáig.
• az adózók száma: 137 fő
• a kivetett kommunális adó:
1.577.164,-Ft
• a befolyt kommunális adó:
1.084.986,-Ft
2017. évben az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozási tevékenységekre kivetett
helyi iparűzési adó az alábbiak szerint alakult 2017. október 30-ig:
- az adózók száma: 46 fő
- a kivetett iparűzési adó:
6.428.962,-Ft
- a befolyt adó összege:
4.820.610,-Ft.
Sáska községben a gépjárműadó kivetése az alábbiak szerint alakult 2017. október 30.
napjáig:
• az adózók száma: 107 fő
• kivetett gépjárműadó:
2.002.078.-Ft
• a befolyt gépjárműadó összege:
1.583.549.-Ft ebből
• Saját költségvetési befizetés: (40 %)
633.420.-Ft
• Állami költségvetési befizetés: (60 %)
950.129.-Ft
Késedelmi pótlék
Talajterhelési díj befizetés

12.733.-Ft.
109.800.- Ft

Sáska, 2017. november 14.
K o v á c s Nándor
polgármester
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