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Jegyzıkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 31. napján 17,40 órai
kezdettel megtartott ülésérıl.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Mázsa Ferenc polgármester, Balogh Tiborné, Gáspár Lászlóné, Pete Istvánné
települési képviselık.
Igazoltan távol: Bakos Tibor települési képviselı.
Lakosság részérıl: Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné megbízott körjegyzı, Biró Katalin
pénzügyi ügyintézı, Újvári Adrienn közfoglalkoztatott.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti a megjelentek. 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, mely alapján a képviselı-testület 4 igen
szavazattal 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. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése, valamint a
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálatának éves beszámolója a 2010-es évrıl.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı
5. „Sportöltözı felújítása és szabadidıpark építése” elnevezéső fejlesztési célú
pályázat megvalósításának megtárgyalása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
6. Egyebek.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester ismerteti beszámolóját a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl. (jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás.
Hozzászólás nem hangzott el.
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2. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester az alábbi lejárt határidejő határozat végrehajtásáról számol be:
- A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást a társulási
megállapodás elfogadásáról értesítették.
- Az ÖNHIKI-s pályázatot benyújtották.
- Kıvári Krisztián értesítve lett a kérelmének az elutasításáról.
A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély ügyben hozott döntést.
(jegyzıkönyvhöz mellékelve)
4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése, valamint a
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálatának éves beszámolója a 2010-es évrıl.
Elıadó: Marton Csabáné megbízott körjegyzı
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogy a kiadott írásos elıterjesztést nem
kívánja kiegészíteni, de kiemeli az elıterjesztésbıl, hogy kiskorú védelembevételére 1 esetben
került sor, melyet egy év felülvizsgálat után megszüntetésre került. 1 fı fiatalkorú esetében
került sor védelembevételre, melyet 5 hónap után a nagykorúság elérését követıen meg kellett
szüntetni és egy fı került magatartása miatt védelembevételre. A továbbiakban a jövıre
vonatkozó célokat, feladatokat ismerteti. (pl. helyettes szülıi jogviszony, Kábítószer
Egyeztetı Fórum megalakulása.) Majd a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgálatának éves beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy május 1tıl új családgondozó van a TÁMASZ-nál, Jámbor Nóra személyében. A szolgálat szakmai
egységei kettéválasztásra kerültek, így a gyermekjóléti szolgálatnak és családsegítı szolgálatnak két új
szakmai vezetıje van. (sok volt a szakmai feladat egy vezetınek, régi telephelyükrıl egy nagyobb,
több irodát magába foglaló helyre költöztek, stb.). Ez évben kistérségi szinten az intézmény

megtartotta éves beszámolóját a munkájukról. (meghívták a jelzırendszerben résztvevıket, a
polgármestereket stb.) Majd elmondja, hogy Jámbor Nóra lelkiismeretesen végzi a munkáját,
mindenrıl beszámol, folyamatosan tartja a kapcsolatot velük.
Mázsa Ferenc polgármester megköszöni a beszámolót. Elmondja, hogy elég hosszú, alapos
az anyag. Megkérdezi, hogy van-e észrevétel az anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólás nem hangzott el.
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Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
26/2011. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a körjegyzıt, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen a beszámolót küldje meg a Zala Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidı: 2011. június 5.
Felelıs: Marton Csabáné mb. körjegyzı
5. „Sportöltözı felújítása és szabadidıpark építése” elnevezéső fejlesztési célú
pályázat megvalósításának megtárgyalása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselı-testület tagjai a határozati javaslatokat a meghívóval együtt kézhez kapták.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy örülnek annak, hogy nyertek pályázati
támogatást, amihez az ÁFA részt kell önerıként hozzátenni. Sajnos sem az ÁFA részre, sem a
projekt nettó bekerülési értékére szabad pénzeszközzel nem rendelkeznek, tehát mindenképp
hitelkonstrukcióban kell gondolkodniuk, annak érdekében, hogy ez a projekt záros határidın
belül megvalósuljon. Megkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézıt, hogy ismertesse a határozati
javaslatokat.

Biró Katalin pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy milyen sorrendben kell a határozatokat
meghozni. Megkérdezte a bankot, hogy van-e valamilyen határozati javaslatuk a hitel
felvételére, de nem volt nekik, azt mondták, hogy ez a határozati javaslat megfelel nekik. A
hitel lejárati ideje 2012. augusztus 31. Majd a harmadik határozati javaslatot ismerteti.
(1.450.184 Ft összegő infrastruktúra fejlesztési hitel, futamidı: 2 év.)
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy mindenüket felajánlották biztosítékként.
(fedezetként)
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı elmondja, hogy telefonon beszélt a bankkal, és ugye van
egy 10 milliós jelzálogja az önkormányzatnak a régi iskola épületére, a folyószámla
hitelkerethez, a hölgy mondta, hogy újabb biztosítékot ık nem kérnek, tehát ez elég lesz. Még
a hitelképességi megfelelısségüket majd megnézik.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy ez a helyzet. Úgy gondolja, hogy most nem
mutatkozik olyan lehetıség, hogy ezt ténylegesen záros határidın belül, legalábbis a fizikális,
fizikai elkészítésén túl is lehetnek, és utána majd a tartalmas és tartalmasabb hasznosításán is
el kell gondolkodni az épületnek meg a környékének, mert ezzel már kap egy-két plusz
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funkciót, amelyet használni meg kihasználni kell. Külön-külön teszi fel a kérdést a határozati
javaslatokra.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
27/2011. számú Határozat:

a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 122/2009. (IX.
17.) FVM rendelet és a 231/2018/6/15/2009. iktatószámú támogatási határozat
alapján megvalósítja a „Sportöltözı felújítása és szabadidıpark építése”
elnevezéső fejlesztési célú pályázatát.
b) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a fenti tárgyú pályázat
kivitelezési munkáira árajánlatokat kér be.
c) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a fenti tárgyú pályázat
fedezetét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja hitel felvétel
formájában, melyet a soron következı költségvetési rendelet módosításba beépít.
A képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az árajánlatokat
bekérje.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Marton Csabáné megbízott körjegyzı
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
28/2011. számú Határozat:
a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5.800.736 Ft összegő hitel felvételét
határozza el az önkormányzat által a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján
„Sportöltözı felújítása és szabadidıpark építése” fejlesztési cél keretében elnyert
5.800.736 Ft támogatás megelılegezésére a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettıl (8945
Bak, Széchenyi tér 2.).
A hitel futamideje és lejárata: a hitel szerzıdés megkötésétıl számítva a támogatás teljes
összegének megérkezését követıen, de legkésıbb 2012. augusztus 31.
b) Az 5.800.736 Ft összegő hitel visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a
231/2018/6/15/2009. iktatószámú támogatási határozat értelmében a 122/2009. (IX. 17.)
FVM rendelet alapján Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatásból – az a) pontban foglaltaknak megfelelıen –
5.800.736 Ft összegő támogatást a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetre engedményezi.
c) A hitel és járulékai megfizetésének további biztosítékául az önkormányzat az állami
hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint a
támogatásértékő mőködési bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételeit ajánlja
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fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a
hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben - a
felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen - a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi.
d) Az önkormányzat képviselıtestülete felhatalmazást ad a polgármesternek és a
körjegyzınek, hogy a határozatban szereplı feltételekkel történı hitel felvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettel megkösse.
Határidı: 2011. augusztus 31.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Marton Csabáné megbízott körjegyzı
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
29/2011. számú Határozat:
a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram 9. célja keretében („Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz
szükséges önrész biztosítása”) a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján
„Sportöltözı felújítása és szabadidıpark építése” fejlesztési cél keretében
megvalósítandó projekt önerejének finanszírozására a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettıl (8945 Bak, Széchenyi tér 2.) 1.450.184 Ft összegő
infrastruktúrafejlesztési hitelt vesz fel. Futamidı: 2 év.
Az Önkormányzat a hitel és járulékai fedezeteként ajánlja fel az állami
hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint a
támogatásértékő mőködési bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételét.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a
hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben - a
felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen - a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és
az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi
LXV. Tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
b) Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzınek, hogy az a) pont szerinti
feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Határidı: 2011. augusztus 31.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Marton Csabáné megbízott körjegyzı
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6. Egyebek.
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy kinek milyen észrevétele, javaslata van,
melyet az egyebek napirendnél tárgyalnának?
Pete Istvánné települési képviselı megköszöni mindenkinek a május 21-i rendezvényen a
szervezésben, megrendezésben nyújtott támogatást, segítséget. Örülnek annak, hogy jól
sikerült a rendezvény, a faluból is sokan elmentek. Elmondja még, hogy külön öröm, hogy
Sárhida nyerte meg ezt a kupát. A mősor elég színvonalas volt, gyermekek, felnıttek is
szerepeltek. A bált jótékonysággal kötötték össze, 170 ezer Ft-os tiszta bevételük volt. Az
nem történt még meg, hogy a tánccsoportok között hogyan fog megoszlani ez a pénz. (terveik
szerint 3 részre osztják a pénzt, fellépı ruhákra, útiköltségre, Müncheni útra stb.) Megemlíti,
hogy a müncheni fellépést követıen meghívták ıket a környéken egy magyar estre
fellépni.(Vittesbachban) A csoport szállásáról is ık gondoskodnának. (helyi hivatal) Majd
elmondja még, hogy innentıl kezdve a német település szeretne kapcsolatot tartani az itteni
településekkel. (oktatás terén is, települések közötti kapcsolatot) A kapcsolat felvétele
innentıl a képviselıtestület, a polgármesterek és az iskola igazgatója feladata. Elmondja még,
hogy a fellépéssel kapcsolatban, júniusban kimennének megbeszélni a rendezvény
megszervezését és jó lenne még a kiutazás elıtt megbeszélni, hogy mit mondhatnak a
késıbbiekkel kapcsolatban. (van-e elképzelésük ez ügyben) Nagyon örül ennek a felkérésnek,
de úgy gondolja, hogy az ı településük így magában erre nem képes, de azt el tudná képzelni,
hogy a három település (bak, Bocfölde, Sárhida) ha így tudna együttmőködni, mint a
müncheni fellépés, akkor bátran belevághatnának egy ilyenbe.
Gáspár Lászlóné települési képviselı megkérdezi, hogy hányan mennek a müncheni
fellépésre?
Pete Istvánné települési képviselı elmondja, hogy a három tánccsoport kb. 60 fıvel menne
egy nagy Volán busszal. A legtöbben a baki tánccsoportból mennek, a fıszerep ezen az estén
az övéké lesz.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy jó dolognak tartja, hogyha épülnek ilyen jellegő
kapcsolatok, vannak erre jó példák. Az elmúlt 10-12 évben az önkormányzat hivatalos
testvér-települési kapcsolatot nem kezdeményezett. Elmondja még, hogy a most meglévı
kapcsolatok mőködnek civil formában, melyet hivatalos formába lehetne tenni és más irányba
is kiegészíteni. A mostanihoz (müncheni úthoz) pénzügyileg hozzátenni az önkormányzat
részérıl most ebben az idıszakban sem 50 sem 100 ezer Ft-tal nem tudnak.
A továbbiakban a képviselı-testület a testvér-települési kapcsolatot tárgyalta meg. (oktatás
terén, a 3 polgármester is beszélje meg a kapcsolatfelvételt, stb.)
Balogh Tiborné települési képviselı elmondja, hogy Pete Istvánné kérdezte, hogy milyen
irányba fordítsák a kapcsolatot, ı úgy gondolja, hogy ez nem fog egyik napról a másikra
menni, hogy nem árt, hogyha ık is csatlakoznak ehhez és nemcsak kulturális és oktatási
szinten lesz ez a kapcsolatfelvétel.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy véleménye szerint most civil és intézményi
szinten maradjon az elején a kapcsolatfelvétel, aztán meglátják, hogy egy év múlva hova
jutottak, hogy kell-e ezt tovább fejleszteni, vagy nem. Megkérdezi, hogy van-e egyéb
hozzászólás?
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Gáspár Lászlóné települési képviselı elmondja, hogy Gellánházán van egy rock-együttes,
halotta, hogy több helyen fel szoktak lépni ingyen. Ha megfelelne nekik az idıpont, akkor
falunapra eljönnének fellépni ingyen.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy akkor holnap este átbeszélik majd a falunapi
teendıket. Megemlíti, hogy Szilágyi Eszterék költöznének a Béke utca 22-bıl, el kellene
indítani egy ingatlan értékbecslést, hogy mit ér az épület meg a terület, próbál ezzel
kapcsolatban lépni. (önkormányzat esetleg megvásárolná) Elmondja még, hogy a
közfoglalkoztatottak szerzıdése június 30-án lejár, az új pályázatot be kellene adniuk. 4 fıre
kellene beadni 3 hónapra július 1-tıl szeptember 30-ig, majd a következıkben szeptember 1tıl december 31-ig 4 hónapra.
A továbbiakban a képviselı-testület a közfoglalkoztatottként alkalmazható személyeket
tárgyalta meg.
Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogy a mai nappal letelik a körjegyzıi
pályázat benyújtásának a határideje. 6 fı nyújtotta be a pályázatát. Ismerteti a pályázókat:
- Horváth Attila Zalaegerszeg-Andráshidai lakos, jelenleg csesztregi jegyzı,
- Téglás Zsuzsanna nagykanizsai lakos, jelenleg munkanélküli, elızıleg Gelsén volt
körjegyzı,
- Szakajda Szilvia nagykanizsai lakos, CKÖ-nél szakreferens, nincs közigazgatási
gyakorlata, tehát ı nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- Makkos István baki lakos, jelenleg nyugdíjas,
- dr. Tıke Alajos zalaegerszegi lakos, május 31-ig a Kormányhivatal Szociális és
Gyámügyi osztályának a hivatalvezetıje,
- Balassa József zalaegerszegi lakos, 65 éves nyugdíjas.
Javasolja, hogy egy informális ülés keretében át kellene nézni, megtárgyalni ezeket a
pályázatokat.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy le kell másolni a pályázatokat és akkor
valamikor átbeszélik ezeket.
Marton Csabáné megbízott körjegyzı elmondja, hogy június 25-ig kell elbírálni a
pályázatokat.
A továbbiakban a képviselı-testület megbeszélte, hogy mikor néznék át a pályázatokat.
Mázsa Ferenc polgármester – miután több hozzászólás nem hangzott el - megköszöni a
megjelenést, az ülést 19 órakor bezárja, majd a képviselı-testület zárt ülésen folytatja a
munkát.
Kmf.

Mázsa Ferenc
polgármester

Marton Csabáné
megbízott körjegyzı

