Sárhida, 2011. decebem 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. december 05. napján
az Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1640 órai
kezdéssel megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Balogh Tiborné, települési képviselı.

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 4 fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontok szerint történjen az ügyek
megtárgyalása. A javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.

Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

2.

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3.

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.

4.

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Császár László, körjegyzı.

5.

A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.

6.

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.
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7.

Bak-Sárhida községek Körjegyzıségi megállapodása és SZMSZ-e.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.

8.

2012. évi ivóvíz és szennyvízdíjak.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.

9.

Közmővelıdési megállapodás.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Egybek.

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.
Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal számol be a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés közötti munkáról.
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselıtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.
Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekrıl.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
65/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót
tudomásul vette.

3.

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.
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Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
megkapták a képviselık az elıterjesztést. A közelmúltban tárgyalta ugyan a szervezeti és
mőködési szabályzatot a testület, de az elıterjesztés szerinti okból került ismét napirendre a
kérdés. A várható jogszabályváltozások miatt a most tárgyalt változat sem lesz hosszú élető,
újabb változások várhatók, így a testületnek a következı évben ismét kell szabályoznia a
tárgykört.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 12/2011. (XII. 06.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról, mely jelen jegyzıkönyv 4. számú mellékletét képezi.

4.

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Császár László, körjegyzı.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
megkapták a képviselık az elıterjesztést. A megnyilvánuló negatív költségvetési tendenciák
miatt lehet, hogy hamarosan ismét tárgyalni kell ezt a napirendet is. A mostani változtatások
során elgondolkodtató, hogy az ellátottak vonatkozásában inspirálni kellene a testületnek a
foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülıket, hogy portájuk rendben tartásáról
gondoskodjanak. Jelentısebb következményei vannak az ápolási díjakat érintı, a tervezet
szerinti változtatásnak. Jelentıs a településen a méltányossági ápolási díjban részesülık
száma és az ellátás összege is. Probléma, hogy az ellátattak száma 2008. év óta dinamikusan
nı. Több településen is érdeklıdött ez ügyben, sok helyen meglépték már a méltányossági
ápolási díj, mint ellátási forma megszüntetését. Véleménye szerint az ellátás megszüntetése
során kellene kifutási idıt biztosítani az ellátás megszüntetésére, egyidejőleg az eddig ebben
az ellátásban részesülıket tájékoztatni a más, esetükben szóba jöhetı ellátási formákról,
nehogy a döntés lehetetlen helyzetbe hozza az ellátottakat. Mivel általános tendencia az
ápolási díj ezen formájának megszüntetése a magas költségvetési forrásigény miatt,
javasolja, hogy az Önkormányzat is ezt az utat kövesse. A jelenlegi ellátottak közül sokan
vannak, akik közmunkára alkalmasak, számukra elsısorban az aktív korúak ellátási formája
jöhet szóba.
Bakos Tibor, települési képviselı: Korábban is felmerült, hogy felül kellene vizsgálni az
ellátásban részesülık körét. Sajnos több esetben nem tőnik indokoltnak ez az ellátási forma.
Valamennyi ellátott esetében új eljárást kell lefolytatni, és ha az alanyi jogú ápolási díj
feltételeinek nem felelnek meg, akkor más ellátást kell biztosítani.
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Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Véleménye szerint több ellátottnál nincs is szükség 24
órás gondozásra.
Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy az elıterjesztést a testület azzal a
változtatással fogadja el, hogy a hatályba lépés dátuma 2012. március 1. napja legyen.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 13/2011. (XII. 06.)
önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól, mely jelen jegyzıkönyv 6. számú mellékletét képezi.

5.

A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.

Mázsa Ferenc, polgármester: A rendeletmódosítás célja az egyszerősítés, az igénylés és
elszámolás során tiszta kép kialakítása (az elıterjesztés 7. számú mellékletként csatolva). A
tervezetben jelentısebb változás nincs, a technikai lebonyolítás változna annyiban, hogy a
testület minden évben pályázati felhívást bocsátana ki és annak melléklete tartalmazná az
adott évi pályázati adatlapot, szerzıdés-tervezetet, elszámolási nyomtatványt. A pályázati
kiírás figyelemfelhívó jelleggel is mőködne a helyi és nem helyi civil szervezetek részére,
hamarosan felkerül a honlapra, továbbá valamennyi szóba jöhetı szervezet részére
megküldenénk, hogy a 2011. évi támogatási összegek elszámolásáról, illetve a jövı évi
igényekrıl ne februárban kelljen gondolkodnia az érintetteknek.
Módosítást jelentene, hogy a bírósági bejegyzéssel nem rendelkezı szervezetekre is
kiterjesztésre kerülne a pályázati lehetıség, ez életszerőbb, és nem zárnák ki a be nem
jegyzett szervezeteket. Cél, hogy egyszerőbb, ugyanakkor törvényes támogatási és
elszámolási rendszert alakítson ki az Önkormányzat.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Ki írhatja alá a dokumentumokat? Bármelyik tag,
vagy a szervezet vezetıje?
Mázsa Ferenc, polgármester: aki az egyesület, szervezet alapszabálya szerint azt
képviselheti. Az elszámolással kapcsolatban elmondja, hogy záradékolt számlák kellenek,
feltüntetve az adott számlából a pályázathoz felhasznált összeget. A Sportegyesület
figyelmét felhívja, hogy az Önkormányzattól kapott adott évi támogatással a következı év
január 31-ig el kell számolni, az nem megfelelı eljárás, ha a kapott támogatás a
bankszámlán kerül elhelyezésre. Az Önkormányzattól kapott támogatás tekintetében azt
javasolja, hogy a támogatási szerzıdésben ne konkrét feladat kerüljön meghatározásra,
hanem a támogatási összeget az adott szervezet alapszabályában megfogalmazott mőködési
célokra lehessen fordítani.
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Császár László, körjegyzı: A Sportegyesület tekintetében az lett volna a szabályos a 2010.
évi elszámolás során, hogy a fel nem használt összeget 2011. év elején a szervezet a
támogató részére visszautalta volna, mert ténylegesen nem került felhasználásra. Utólagosan
úgy lehet ezt kezelni, hogy a támogató hozna egy döntést, melyben a 2010. évi támogatási
összegbıl még fennálló – hozzávetıleg 167 eFt-ot – keret 2011. évi mőködési célú
felhasználásához hozzájárul, elszámolási szempontból úgy kezelve az összeget, mintha az a
2011. évre megállapított támogatás lett volna.
Bakos Tibor, települési képviselı: Nem látja értelmét, hogy amennyiben a szervezet
alapszabályában, alapító dokumentumában nincs érdemi változás, azt minden évben be
kelljen nyújtani.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az idei évben mindenképpen tiszta lappal kell indulni,
vagyis valamennyi szervezet nyújtsa be az alapdokumentumát, vagy a bírósági bejegyzés
másolatát, az elkövetkezı években pedig a szervezet képviseletére jogosult személy
hitelesítse, hogy változás nem történt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 14/2011. (XII. 06.)
önkormányzati rendeletét a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi
támogatásának rendjérıl szóló 2/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 8. számú mellékletét képezi.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
66/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi
önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló
2/2011. (I. 12 .) önkormányzati rendelet alapján az önszervezıdı
közösségek 2012. évi támogatására jelen jegyzıkönyv 7. számú
mellékletében szereplı tartalommal pályázati felhívást tesz közzé.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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67/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy
a Sárhidai Sportegyesület 2010. évben kiutalt mőködési
támogatásából a 2010. évben fel nem használt 167.501,- Ft mőködési
támogatást az Egyesület az alapszabályában megfogalmazott
céloknak megfelelıen a 2011. évben használja fel.
A Sportegyesület a fenti támogatási összeggel 2012. január 31.
napjáig köteles írásos beszámolóval elszámolni.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester.

6.

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.

Mázsa Ferenc, polgármester: A vonatkozó rendelet felülvizsgálatát elsısorban az
indokolja, hogy 2000. év óta, az alaprendelet elfogadása óta nem változtak a temetkezési
helyek feletti rendelkezési díjak. Javaslata:
• Egyes sírhely esetén: 5.000,- Ft,
• Kettıs sírhely esetén. 10.000,- Ft,
• Sírbolt esetén (koporsónként): 30.000,- Ft.
Javasolja továbbá, hogy az urnasírhelyre vonatkozó rendelkezések kerüljenek kivételre a
rendeletbıl, mert a sárhidai temetıben ez a temetkezési forma önállóan nem volt jellemzı,
de nem is cél, hogy az legyen.
Bakos Tibor, települési képviselı: Egyetért a polgármester javaslatával, nincs jelenleg
kripta és sírbolt a helyi temetıben, de a temetı adottságainak ismeretében ne is legyen cél
annak kialakítása.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 15/2011. (XII. 06.)
önkormányzati rendeletét a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 10/2000. (IX.
21.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 9. számú
mellékletét képezi.

7.

Bak-Sárhida községek Körjegyzıségi megállapodása és SZMSZ-e.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.
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Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
megkapták a képviselık az elıterjesztést. Aktuális és konkrét a benyújtott elıterjesztés. Bak
képviselı-testülete a múlt heti ülésén már tárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadta a dokumentumok módosítását. Lehet, hogy ennek a napirendnek a tárgyalása nem
tőnik aktuálisnak a várható törvénymódosítás miatt, de a Körjegyzıség bizonyos
átalakítására vonatkozó igényét Sárhida már több mint egy éve jelezte Bak felé. Lehet,
hamarosan – a körjegyzıségi bıvítésre irányuló tárgyalások eredményeként – újra kell
tárgyalni az ügyet, de már mindenképpen megérett az idı a változtatásra, hiszen a BakSárhida Körjegyzıségben Sárhida erısen alulreprezentált volt. Kialakult egy elképzelés,
amelyrıl a baki polgármesterrel is több ízben egyeztettek, Bak testületének is pozitívabb a
korábbi helyzethez képest a hozzáállása. Sárhida részérıl fogalmazódtak meg bizonyos
igények, amelyek mellett keményen ki kell állni. Véleménye szerint alapos elıterjesztést
kapott a testület, javasolja annak elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
68/2011. számú határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselı-testülete
jelen
jegyzıkönyv 10. melléklete szerinti tartalommal elfogadja BakSárhida községek 1999. március 31. napján létrejött körjegyzıségi
megállapodásának módosítását, valamint Bak-Sárhida községek
Körjegyzıségének 2012. január 1. napjától hatályos Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát, valamint Ügyrendjét. A képviselı-testület
felkéri a polgármestert és a körjegyzıt a dokumentumok hatályba
léptetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester
Császár László körjegyzı.
Határidı: folyamatos.

8.

2012. évi ivóvíz és szennyvízdíjak.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
megkapták a képviselık az elıterjesztést. A tervezet több variációval számol, véleménye
szerint a 4,2 %-os mértékő díjemelkedést jelentı „A” változat fogadható el. A szennyvíznél
a fent jelzettnél magasabb az emelkedés, mivel Sárhida Önkormányzata a használati díjban
felhalmozott hiány fedezésére részben úgy vállalt kötelezettséget, hogy az beépítésre kerül a
jövı évi szennyvízdíjba. A jövıre nézve az jelenthet komolyabb díjváltozást, ha ténylegesen
állami kézbe kerül a víz- és szennyvízszolgáltatás.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
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Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 16/2011. (XII. 06.)
önkormányzati rendeletét a közmőves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
díjának megállapításáról szóló 12/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 12. számú mellékletét képezi.

9.

Közmővelıdési megállapodás.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
megkapták a képviselık a megállapodás tervezetét, amely az ÁMK-val, az Igazgató Úrral,
illetve a sárhidai oktatási intézményekkel való többszöri egyeztetés eredményeként nyerte el
jelenlegi formáját. A megállapodás a kulturális, közmővelıdési feladatok, a települési
ünnepek, rendezvények, események szakmai összefogásának, lebonyolításának intézményi
keretek között való biztosítására irányul.
Balogh Tiborné, települési képviselı: a jövıben az ÁMK az iskola és az óvoda
bevonásával látná el a települési rendezvények lebonyolítását?
Mázsa Ferenc, polgármester: A fı szakmai irányításért, a rendezvények összefogásáért az
ÁMK lenne a felelıs, de a helyi civil szervezeteket is továbbra is bevonjuk a szervezésbe,
lebonyolításba. Ennek ugyan megállapodás nélkül is magától értetıdınek kellene lennie, de
a megállapodás intézményi kereteket biztosít a feladatellátáshoz.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
69/2011. számú határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselı-testülete
jelen
jegyzıkönyv 13. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Önkormányzat és a Göcsej Kapuja ÁMK között kötendı
közmővelıdési megállapodást.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a megállapodásban foglalt intézkedések megtételére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester.
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10. Egybek.
10.1. Fogorvosi szolgálat feladat-ellátási megállapodása
Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 14. számú melléklete szerinti tartalommal
megkapták a képviselık a megállapodás tervezetét.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
70/2011. számú határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselı-testülete
jelen
jegyzıkönyv 14. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Milvius Dental Bt-vel a fogorvosi feladatok ellátására kötött
megállapodás módosítását 2014. december 1. napjáig terjedıen. A
képviselı-testület felkéri a polgármestert a megállapodás
megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidı: haladéktalanul.

10.2. Intézményfinanszírozási összeg változása
Császár László, körjegyzı: A november 24-i együttes ülésen a Körjegyzıség 2011. évi
költségvetésének módosításáról döntöttek a fenntartó Önkormányzatok. A döntés érinti
mindkét település által havonta utalandó intézményfinanszírozás összegét. Az
Önkormányzat 2011. évi költségvetését is módosítani szükséges majd az elıirányzatváltozás miatt, amely várhatóan a januári ülésen fog megtörténni. Kéri, hogy a testület az
intézményfinanszírozás havi összegének változásáról döntsön.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
71/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja, a
Bak-Sárhida községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének
módosítása miatt a 2011. december havi intézményfinanszírozás
összege 1.000 eFt, helyett 5 eFt-ra módosítását.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az
Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosító
elıterjesztésébe a fenti változtatás beépítésre kerüljön.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester
9
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Császár László körjegyzı.
Határidı: folyamatos.

10.3. Ravatalozó építési engedélyének ügye.
Mázsa Ferenc, polgármester: A november 14-i ülésen elhangzottaknak megfelelıen
kértünk árajánlatot a ravatalozó beruházás során elkészítendı elıtetı építési engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítésére. Santák Attila építész korrekt helyszíni egyeztetés után
adott ajánlatot 50.000,- Ft bruttó összegért vállalná a dokumentáció elkészítését. A helyszínt
bejárta, fényképfelvételeket készített.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A tervezı a pályázati mőszaki dokumentáció alapján
készíti el a terveket?
Mázsa Ferenc, polgármester: A pályázathoz képest nincs nagy mozgástér, az elnyert
támogatási feltételek szerint kell a terveket és a kivitelezést végrehajtani.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Korábban arról volt szó, hogy egységes lesz a régi és az
új tetı, bitumenes zsindely borítással. A cserépfedés lenne az igazán szép.
Bakos Tibor, települési képviselı: A cserépmintás bitumenes zsindely kinézetre esztétikus,
és a régi tetı megbontása nélkül azt a palára is rá lehet tenni. Javasolja az árajánlat
elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
72/2011. számú határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselı-testülete
jelen
jegyzıkönyv 15. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
ravatalozó bıvítés, fedett elıtér-védıtetı építés beruházás keretében
az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó
tervezési-vállalkozási szerzıdést Santák Attila magántervezıvel.
A Képviselı-testület a tervdokumentáció elkészítésére jóváhagy
50.000,- Ft (bruttó) összeget, melyet költségvetésébıl biztosít.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidı: haladéktalanul.

10

Sárhida, 2011. decebem 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

10.4. Helyi építési szabályzat módosítása.
Császár László, körjegyzı: A testület az októberi ülésén döntött a „Lapány” területegység
építési elıírásainak elfogadásáról. A beruházót tájékoztattuk a testület döntésérıl, aki
személyes egyeztetést kért. A megbeszélésen elmondta, hogy felkereste a Földhivatalt, ahol
hiányolták a rendeletbıl a helyrajzi szám feltüntetését. Kéri ennek kiegészítését.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 17/2011. (XII. 06.)
önkormányzati rendeletét Sárhida Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló
5/2006. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely jelen
jegyzıkönyv 16. számú mellékletét képezi.

10.5. Az elmúlt ülésen elhangzott képviselıi kérdés megválaszolása.
Császár László, körjegyzı: A november 14-i ülésen az alpolgármester Asszony részérıl
hangzott el kérdés a Körjegyzıség épületének 2006. évi felújításával kapcsolatban. A
könyvelési dokumentáció alapján az épület felújítás-átalakítás költségei kizárólag Bak
község Önkormányzatát terhelték, az a fenntartók között nem került megosztásra.

10.6. A hulladékszállítás 2012. évi díjai
Mázsa Ferenc, polgármester: Mivel a szolgáltatótól november 30-án érkezett meg a
díjemelési javaslat és az Országgyőlés most tárgyalja a vonatkozó törvényi módosítást, jelen
ülésen csak ismerteti a következı évi javaslatot. Érdemben nem tárgyalható a díjjavaslat,
mivel nem ismert, kell-e a 2012. évben igénybevételi járulékkal számolni. Ennek mértéke a
tervek szerint 6.000,- Ft/tonna, ami azt eredményezné, hogy a lakossági díjak ürítésenként
mintegy 70,- Ft-tal emelkednének, ami a jelenlegi díjakat figyelembe véve jelentısen
drágítaná a szolgáltatást. Ha ez a külön járulék nem kerül a Parlament által elfogadásra, 3,6
%-os mértékő emeléssel számolva 277,- Ft+ÁFA összeget jelentene ürítésenként.
Bakos Tibor, települési képviselı: Vállalja feladatként és kéri a polgármestert annak
kiderítésére, hogy a PET palackok szállítása díjmentes-e, mert ha igen, Sárhidán is meg kell
rendelni ezt a szolgáltatást.
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10.7. Egyéb bejelentések, közlések
Mázsa Ferenc, polgármester az alábbi tájékoztatókat közli:
• A Hivatal bejárati ajtaja elkészült, a kivitelezı a jövı hét szerdán építi azt be. A
hivatal épületén belüli két használaton kívüli helyiség villanyszerelési és
főtésszerelési munkáira, valamint bútorzattal való ellátására az ajánlatok hamarosan
beérkeznek. Ennek fedezetét a mozgókönyvtári feladatokra a Kistérségtıl átvett
normatíva biztosítaná.
• A Zalaszám Kft-vel 1992-tıl fennálló átalánydíjas számítógép karbantartási
szerzıdést nem indokolt fenntartani. Eddig havi 2.500,- Ft volt a díj, de a mostani
gépparkra bekért ajánlat ennél lényegesen magasabb és csak szoftverfrissítést
vállalna a szolgáltató. A szerzıdést január 1. napjával fel kellene mondani.
• A közmeghallgatás idıpontjául 2011. december 12. napját, hétfıt javasolja, 1800 órai
kezdettel.
A képviselı-testület a tájékoztatásokat tudomásul vette.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Megkérdezi, hogy az utolsó adventi gyertyagyújtás
helyszíne valóban a templom elıtti tér lesz-e? A kapott információk alapján a faluban elég
nagy a zúgolódás a helyszín miatt, kegyeleti okokból, mivel a rendezvény a sírok között
lenne. Meg kellene fontolni, hogy nem lenne-e célszerő módosítani a helyszínt.
Mázsa Ferenc, polgármester: A gyertyagyújtás a betlehemnél történik, a többi program
lesz a templom elıtt. Azért került a templom, mint helyszín kiválasztásra, mert a 4. vasárnap
rendezıje az Egyházközség volt, akik döntöttek a helyszínrıl. Ennek megfelelıen a
felelısség is az övék.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A pap hozzájárult a helyszín kiválasztásához.
Véleménye szerint İ kellıen tisztában van a kegyeleti szabályokkal.
Mázsa Ferenc, polgármester: Itt egy visszafogott karácsonyi rendezvényrıl, nem pedig
duhajkodásról van szó.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az elsı áldozás helyszíne is a templom elıtti tér volt.
Ott volt a rendezvény, a megvendégelés, akkor sem volt semmi probléma. Nem kell az
ünneplıknek a sírok közé bemenni, elég a hely a templom mellett is.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1925 órakor bezárta és a további ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.
Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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