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

Előterjesztés

„Közmeghallgatás”
Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről

Előadó: Kovács Nándor
polgármester
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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 2018. október 31. napjáig összesen 15
testületi ülést tartott, 89 határozatot hozott, 8 rendeletet alkotott, 7 együttes ülésen és a
Zalahalápi Óvodafenntartó Társulás tagjaként 2 társulási tanács ülésen vettek részt.
Szociális ellátások megállapítása polgármester hatáskörébe tartozik, melyek az alábbiak
voltak:
- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesül hivatalból 10.000,-Ft/fő
- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesül 20.000,-Ft/fő
- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesült 10.000,.Ft/fő
-

1 fő újszülöttek egyszeri támogatásában részesült 20.000,-Ft/fő

-

1 fő tanulmányi támogatásban részesült 20.000,-Ft/hó

-

2 fő temetési támogatásban részesült 30.000,-Ft/fő összesen: 60.000,-Ft

-

1 fő gyógyszertámogatásban 2018.05.01.-2019.04.30.-ig 9.800,-Ft/hó részesül
1 fő gyógyszertámogatásban 2018.07.01.-2019. 06.30.-ig 6.600,-Ft/hó részesül
1 fő elutasításra gyógyszertámogatás elutasításra került a gyógyszer értékhatár átlépése
miatt

-

1 fő rendkívüli gyógyszertámogatás elutasításra került, gyógyszer értékhatár átlépése
miatt

Hozzájárulunk 321.000.-ft-tal a hétvégi orvosi ügyelethez, a felnőtt és gyermek fogászathoz
165.000.-ft. összegben, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához 1.867.000.-ft.
összegben, a tapolcai tűzoltóság működéséhez 193.572.-ft. összegben, támogatjuk 100.000.ft-tal a Zalahaláp-Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését. A Monostorapáti Közös
Hivatal működéséhez 1.151.000.- Ft-tal járulunk hozzá.
Fontosabb felújítások, karbantartások:
Faluház ablakára szúnyoghálót helyeztettünk el, melynek költsége: 117 eft.
Ifjúsági utca karbantartására pályázatot nyújtottunk be, 750.000.-ft. támogatásban
részesültünk, melyet kiegészítettünk saját forrással, és az út felújítását elvégeztettük 1.164 e
ft. összegben.
Vásároltunk egy sátort 585.490.-ft-ért.

3

A faluház előterének térkövezése 750 e ft-ban került.
Támogatjuk a háziorvos havi 150.000.-ft. összeggel.
Pályázatot nyújtottunk be a faluház eszközberendezésének pótlására, - drapéria, karnis
vásárlására – 118.000.-ft-ban részesültünk, saját forrásként 220.000.-ft-ot határoztunk meg.
Elkészült a településkép védelmi rendelet, melynek rendelkezéseit figyelembe kell venni
lakásépítésnél, felújításnál. Igényként merült fel a helyi építési szabályzat módosítása.
2018. évben az Önkormányzat kiadási előirányzata 46.877 ezer forint, bevételi
előirányzatának fő összege 46.877 ezer forint. Várható pénzmaradvány 22 millió 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 2018.
október 30. napjáig.
• az adózók száma: 135 fő
• a kivetett kommunális adó:
1.188 e Ft
• a befolyt kommunális adó:
1. 247 e Ft
2018. évben az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozási tevékenységekre kivetett
helyi iparűzési adó az alábbiak szerint alakult 2018. október 30-ig:
- az adózók száma: 42 fő
- a kivetett iparűzési adó:
8.351 e Ft
- a befolyt adó összege:
6.761 e Ft.
Sáska községben a gépjárműadó kivetése az alábbiak szerint alakult 2018. október 30.
napjáig:
• az adózók száma: 115 fő
• kivetett gépjárműadó:
1.729 e -Ft
• a befolyt gépjárműadó összege:
1.457 e Ft ebből
• Saját költségvetési befizetés: (40 %)
583 e Ft
• Állami költségvetési befizetés: (60 %)
874 e -Ft
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, 2018. november 20.
K o v á c s Nándor
polgármester
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