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Jegyzıkönyv

Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. augusztus 29. napján 17 órakor
megtartott ülésérıl.
Az ülés helye: Képviselı-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Mázsa Ferenc polgármester, Bakos Tibor, Gáspár Lászlóné, Pete Istvánné
települési képviselık.
Igazoltan távol: Balogh Tiborné települési képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné mb. körjegyzı, Biró Katalin pénzügyi
ügyintézı, Szilágyi Zoltán CKÖ elnök, Ujvári Adrienn, Császár László.
Mázsa Ferenc polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fı települési képviselıbıl 4 fı megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

Napirend:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
4. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2010. évi elszámolásának jóváhagyása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
6. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
7. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
8. Tájékoztató a 2011. évi LEADER pályázati lehetıségekrıl (elızetes információ:
www.zalaitemautak.hu honlapon)
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása,
rendeletalkotás.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı
10. Törvényességi észrevétel megtárgyalása.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı
11. Egyebek
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Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Az elıterjesztés s jegyzıkönyvhöz mellékelve.
Mázsa Ferenc polgármester ismerteti beszámolóját a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. Megkérdezi, van-e hozzászólás
Hozzászólás nem hangzott el.
2. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester az alábbi lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
számol be:
-

A sportöltözı felújításához a hitelkérelmeket benyújtották.
Horváth József részére a megbízási díjat kifizették.
A „Parlagfő mentes település” pályázathoz a támogatási szerzıdést aláírták.

3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl.
A polgármester átruházott hatáskörében döntést nem hozott.
4. Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2010. évi elszámolásának jóváhagyása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy ebben az ügyben többször volt egyeztetés, a kiküldött anyagban szereplı összeggel nem ért egyet. 2,5 millió Ft-tal nıne a
sárhidai iskola, óvoda és felsı tagozat 2010. évi finanszírozása. Megkérdezi, hogy mibıl adódik ez az összeg. A határozati javaslattal sem ért egyet.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy az elszámolást az ÁMK gazdasági
szervezete készítette. A Némethy Miklós tagintézményre vonatkozó részletes könyvelést az ÁMK rendelkezésre bocsátotta, melyben kirívó tétel nem szerepelt. A 2010. évi
finanszírozást bemutató mellékletben 995 ezer Ft-tal kevesebb költség került felosztásra a teljes kiadáshoz viszonyítottan, melyre magyarázatot kértünk a jelenlegi elszámolás készítésekor, amire érdemi választ nem kaptunk, mivel nem találtak dokumentációt
a költségvetés összeállításának alapjául szolgáló dokumentumok közt. Az ÁMK költségvetését pedig a korábbi gazdasági vezetı készítette el. A Némethy Miklós tagintézmény 2010. évi zárszámadásából látható, hogy a kiemelt elıirányzatok túllépésre
kerültek, melyet a késıbbiekben azzal magyaráztak, hogy a központi költségek felosztásra kerültek, azonban az elıirányzatok nem kerültek rendezésre. A tervezetthez képest a bevételek magasabban alakultak, a központi költségek a tervezetthez képest pedig csökkentek. Ugyanakkor az önkormányzat a központi költségeket is finanszírozta a
2010. évben. Érdemi választ az ÁMK gazdasági szervezet tud adni.
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Pete Istvánné elmondja, hogy érdeklıdött a gazdasági szervezetnél ez ügyben, ugyanazt a választ kapta, amit a pénzügyi munkatárs elmondott.
Gáspár Lászlóné hozzászólásában elmondja, hogy az ÁMK megalakulásakor azt a tájékoztatást kapták a képviselık, hogy semmivel sem kerül többe az intézmény létrehozása, mint ahogy korábban mőködtek. Úgy érzi nincs kellı tájékoztatás az ÁMK részérıl.
Mázsa Ferenc polgármester javasolja, hogy napolják el a napirend tárgyalását a IV.
negyedévre. Alapos elıkészítésre van szükség az ÁMK részérıl.
Mázsa Ferenc polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Göcsej Kapuja Bak ÁMK 2010. évi elszámolásának jóváhagyására a határozati javaslatban foglaltak szerint úgy módosuljon, hogy a kimutatott összegbıl 629 ezer Ft többlet- hozzájárulást fogad el, a fennmaradó 1.893 ezer Ft összegrıl a késıbbiekben dönt, kézfeltartással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:
41/2011. számú határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Göcsej Kapuja
Bak Általános Mővelıdési Központ 2010. évi elszámolása keretében
kimutatott összegbıl 629 ezer Ft többlet- hozzájárulást elfogad. A képviselı-testület a fennmaradó 1.893 ezer Ft összeg kifizetésérıl további
egyeztetés után dönt.
A 629 ezer Ft-os többlet- hozzájárulás kifizetésére a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz.
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) benyújtott támogatási igény - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
önkormányzatok II. ütemére - elbírálását követıen kerül sor, de legkésıbb 2011. december 31. napjáig Bak Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára átutalásra kerül.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 629 ezer Ft fedezetét a 2011. évi költségvetési rendeletében mőködési célú hitelként
biztosítja, melyet a soron következı költségvetési rendeletmódosításba
beépít.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert és a körjegyzıt a fentiek végrehajtására.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Marton Csabáné megbízott körjegyzı

5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy a kézhez kapott írásos elıterjesztésben
szerepel a közfoglalkoztatottak létszámának változása a tervezettekhez képest.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy a Munkaügyi Központ év elején
14 fı foglalkoztatását javasolta, mivel a rövid idıtartamú foglalkoztatás esetében
részmunkaidıben lehet foglalkoztatni a személyeket, ezért év elején ennek a felével, 7
fı foglalkoztatásával számoltunk. Emiatt a 8 fıs közfoglalkoztatotti létszámát 4 fıre
javasolja csökkenteni, mivel a tervezett 7 fıs részmunkaidıs rövid idıtartamú
közfoglalkoztatotti létszám várhatóan nem éri el az évi 7 fıt. Bakos Jánosné végkielégítése és annak járuléka (495 ezer Ft + 27% járulék) 629 ezer Ft nem került beépítésre
a 2010. évi finanszírozásba, mivel év elején az ÁMK költségvetésébe sem került tervezésre. Évközi módosítással került beépítésre, azonban Sárhida részérıl a finanszírozás nem történt meg. A költség azonban megállapodás alapján Sárhida települést terheli. A hitel összege 2 millió 211 ezer Ft, ennek megfelelıen a táblázatok is módosulnak.
Több hozzászólás nem volt.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta meg:
9/2011. (VIII.30.) számú Rendelet
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011.
(II.23.) számú rendelete módosítására vonatkozó
rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege
a jegyzıkönyvhöz csatolva.
A képviselı-testület felhatalmazza a mb. körjegyzıt a
rendelet kihirdetésére.
Határidı: 2011. szeptember 1.
Felelıs: Marton Csabáné megbízott körjegyzı

6. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Biró Katalin pénzügyi munkatárs elmondja, hogy az elızı napirendi pontban javasolt módosítással kerül beadásra a pályázat.
Mázsa Ferenc polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következı határozatot:

42/2011. számú Határozat:
A) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz.
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására.
B) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000
fı alatti és a Bak székhelyő körjegyzıséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 2.300 ezer Ft összegő bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 2.211 ezer Ft
módosított összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidı: 2011. szeptember 10.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester

7. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Hozzászólás nem volt.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı határozatot fogadta el:
43/2011. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló –
jegyzıkönyvhöz mellékelt- tájékoztatót elfogadja.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Marton Csabáné megbízott körjegyzı

8.

Tájékoztató a 2011. évi LEADER pályázati lehetıségekrıl (elızetes információ:
www.zalaitemautak.hu honlapon)
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Zalai Témautak
Leader csoporthoz pályázatot lehet benyújtani több célterületre. Elsı lépésként ún.
Adatlapot kell benyújtani szeptember 10. illetve szeptember 29. (a célterületektıl függıen) határidıvel. Ismerteti a célterületeket, melyek az alábbiak: tanuljunk együtt, helyi termékek feldolgozása, helyi termékek piacra jutási lehetıségeinek bıvítése, töltsük együtt szabadidınket, ırizzük hagyományainkat, védjük meg értékeinket, térségi
rendezvények technikai hátterének biztosítása, mutassuk be értékeinket, közösségi
épületek belsı felújítása, civil szervezetek fejlesztése. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
pályázati kiírásra nemcsak önkormányzatok, hanem civil szervezetek és vállalkozások
is benyújthatják elképzeléseiket, pályázataikat. Javasolja, hogy három célterületre
nyújtsa be településünk pályázatot, mégpedig: töltsük együtt szabadidınket, közösségi
épületek belsı felújítása (kultúrház) illetve ırizzük hagyományainkat elnevezéssel.
Ezeket kell megosztani egészségesen illetve a finanszírozási konstrukciókat is figyelembe véve önkormányzat és civil szervezetek között
Mázsa Ferenc polgármester javaslatárra a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

44/2010. számú határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete és érdeklıdı civil szervezetek a Zalai Témautak Leader csoporthoz „töltsük együtt szabadidınket, közösségi épületek belsı felújítása
(kultúrház) illetve ırizzük hagyományainkat” célterületre a pályázati Adatlapot benyújtja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati pályázatra vonatkozó Adatlap benyújtására.
Határidı: 2011. szeptember 10. illetve 2011. szeptember 29.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester

9.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása,
rendeletalkotás.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı

A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
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Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogy 2011. szeptember 1. napjától új ellátási forma lép életbe, a helyi lakásfenntartási támogatás. Szükséges a helyi rendeletet aktualizálni.
Gáspár Lászlóné az intézményi térítési díjak összegét kérdezi.
Marton Csabáné megbízott körjegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet a térítési díjak öszszegérıl, mely szerint az intézményi étkeztetés díja 450 Ft, személyi térítési díj 450 Ft, jelzırendszeres házi segítségnyújtás díja havi 1.000 Ft. Házi segítségnyújtást és nappali ellátást a
településen élık nem vesznek igénybe.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta.

10/2011. (VII.30.) számú Rendelet
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az
Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti, teljes
szövege a jegyzıkönyvhöz csatolva.
A képviselı-testület felhatalmazza a mb. körjegyzıt a
rendelet kihirdetésére.
Határidı: 2011. szeptember 1.
Felelıs: Marton Csabáné megbízott körjegyzı

10. Törvényességi észrevétel megtárgyalása.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı

Marton Csabáné megbízott körjegyzı ismerteti a Zala Megyei Kormányhivatal
ZTE/1391-1/2011. számú törvényességi észrevételét.
Hozzászólás nem volt.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot alkotta:
45/2011. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Zala Megyei
Kormányhivatal által tett ZTE/1391-1/2011. számú törvényességi észrevétellel egyetért.
Felhívja a körjegyzıt, hogy a jövıben gondoskodjon arról, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint: a
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a
jogszabály kihirdetését követı valamely nap lehet.
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Határidı: folyamatos
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Marton Csabáné megbízott körjegyzı

11. Egyebek
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, a sportöltözı felújításával kapcsolatban a banktól
még nem kaptak választ a hitelt illetıen. A sportöltözı felújítását követıen javasolja az ünnepi átadás alkalmával többféle rendezvény megszervezését. Szüreti felvonulás, boros rendezvény.
A Zalavíz Zrt-vel levélváltások történtek a vegyes tulajdonban lévı kutak tulajdonjogának
rendezésével kapcsolatban. Zalaegerszeg Megyei Jogú Várostól kapott információ alapján a
város a tulajdonjogot átvenné a kisebb tulajdonnal rendelkezı önkormányzatoktól.
Mázsa Ferenc elmondja, hogy a Zalakerámia Zrt-nél lehetıség van térítésmentesen járólap
igénylésre. Közhasznú szervezeteket támogatnak ezzel a felajánlással. Javasolja, hogy az
Együtt Sárhidáért Alapítvány nyújtson be igényt a Kultúrház járólapjainak cseréjére vonatkozóan, külön megállapodás nem szükséges hozzá az önkormányzat és a civil szervezet között.
Marton Csabáné megbízott körjegyzı a polgármester kérésére tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a korábbi években Kurusa László zalaegerszegi lakos kérte a rendezési terv módosítását a Lapány területen lévı házhelyek kialakítása miatt. Az eljárása lefolytatásra került a szakhatóságok bevonásával. A módosítással az Állami Fıépítész is egyetértett. Elkészült e rendelet tervezet is, a következı ülésen javasolja megtárgyalni.
Mázsa Ferenc polgármester tájékoztatást ad arról, hogy megkereste Hoffmann Ödön zalaegerszegi lakos, hogy a sportpálya mellett táblát kíván kihelyezni „Telkek eladók” felirattal. Megvizsgálják a tábla elhelyezésének jogi lehetıségeit.
Ismerteti Bajánsenye polgármesterének a levelét, melyben kéri a képviselı-testületet, hogy
Császár László megválasztott körjegyzı a munkaviszonya megszüntetése után helyettesítési feladatot láthasson el november 30. napjáig a bajánsenyei körjegyzıségen. A döntést
majd az együttes képviselı-testületi ülésen hozzák meg.

Mázsa Ferenc polgármester miután egyéb bejelentés nem volt, megköszönte a megjelenést és az ülést 19,25 órakor bezárta.

Kmf.
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