Sárhida, 2011. november 14-i nyílt, rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 14. napján
az Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1640 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı.

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı
Bíró Katalin, pénzügyi tanácsos
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, 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 2011. háromnegyedévi költségvetésérıl szóló tájékoztatás.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,
Bíró Katalin pénzügyi ea.

4.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,
Bíró Katalin pénzügyi ea.

5.

2012. évi belsı ellenırzési terv.
Elıadó: Császár László körjegyzı.

6.

Útkezelıi Társulás megszüntetése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.
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7.

A köztisztviselık 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı
önkormányzati célok meghatározása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

8.

Egybek (szolgalmi jog bejegyzése a zalaegerszegi 0235. hrsz-ú területre, a CKÖ
iroda ügye, valamint a folyamatban lévı pályázatokról tájékoztatás).

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.

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:
54/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót
tudomásul vette.

3.

Az Önkormányzat 2011. háromnegyedévi költségvetésérıl szóló tájékoztatás.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,
Bíró Katalin pénzügyi ea.

Mázsa Ferenc, polgármester elmondja, hogy az írásos elıterjesztést a képviselık
megkapták jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Kéri, mondják el
észrevételeiket a képviselık.
Pete Istvánné, települési képviselı: A könyvtári könyvállomány gyarapítása, 46. soron
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csak kiadási elıirányzat szerepel, alacsony teljesítési szinttel. Mi ennek az oka?
Bíró Katalin, pü-i ügyintézı elmondja, hogy a tervezési szabályok miatt a bevételi
elıirányzat a 47. soron szerepel. Ezt az összeget a Többcélú Kistérségi Társulás adja át,
alapvetıen szabad felhasználású keret. A korábbi tervek szerint az ajtó csere fedezetét,
valamint közüzemi számlák fedezetét tervezzük ezen a soron.
Pete Istvánné, települési képviselı elmondja, hogy a könyvtárban lévı 2 db számítógép
nagyon elavult, azokat még az iskola adta át. Ha maradna keret, szükséges lenne
számítógépet vásárolni, továbbá a könyvtárosnak is célszerő lenne tiszteletdíjat
megállapítani, mert jelenleg díjazás nélkül látja el a feladatot.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ez is lehet egy cél. A régi, elhasznált gépeket selejtezni
kellene.
Bíró Katalin, pü-i ügyintézı: Ha a gépvásárlás mellett dönt a testület, akkor a költségvetési
rendeletet is módosítani szükséges, felhalmozási elıirányzatot tervezve.
Mázsa Ferenc, polgármester javasolja, hogy egy gép kerüljön most megvásárlásra. A két,
jelenleg használaton kívüli helyiségbıl pedig egy közösségi szolgáltató iroda elnevezéső
egységet kellene kialakítani a civil szervezetek, vállalkozások számára, amely közösségi,
irodai szolgáltatásokat nyújtana térítési díj ellenében. A helyiségeket főtési, vízvezeték
szerelési munkák elvégzését és bútorozását követıen lehetne alkalmassá tenni a feladat
ellátásra. December elsı felében – a két ülés közötti beszámolóra visszautalva – a kért
ajánlatok alapján már látjuk, hogy milyen költség mellett lehetne ezt megvalósítani.
A javaslattal egyetértve, a képviselı-testület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
55/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 1 db számítógép
vásárlását rendeli el a könyvtárba, a mozgókönyvtári normatíva
elıirányzat terhére, maximum 150.000,- Ft értékben.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: megkérdezi, hogy a MOL Nyrt. felé fennálló adósság
rendezése megtörtént-e?
Bíró Katalin, pü-i ügyintézı: a bevételi oldalon azért található az iparőzési adó során
irreális mértékő teljesítési adat, mert az eredeti megállapodás szerint – több évre lebontva –
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kerül sor az adózó túlfizetésének rendezésére, mivel a folyamatban lévı és a benyújtott
pályázatokhoz önerı, felhalmozási bevétel szükséges, így nem került rendezésre egy
összegben a tartozás.
Mázsa Ferenc, polgármester: szeptember 30-ig bezárólag nincs hitelállománya az
Önkormányzatnak. Ez követendı cél, a jövıben is prioritásként kell kezelni, hogy legyen
elegendı tartalék. Átfogó változások jönnek az önkormányzati rendszerben, erre feltétlenül
fedezetet kell biztosítani.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
56/2011. számú határozat:
Sárhida
község
Önkormányzati
Képviselı-testülete
az
Önkormányzat 2011. gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetérıl
szóló beszámolót 53.052 eFt bevételi és 52.522 eFt kiadási
fıösszeggel, jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja

4.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,
Bíró Katalin pénzügyi ea.

Mázsa Ferenc, polgármester elmondja, hogy a benyújtott, 2012. évi költségvetési
koncepció (5. számú mellékletként csatolva) számadatok nélkül, csak általános elveket
rögzítve készült el, mert nincs olyan biztos ismeret, amely alapján megalapozott adatokat
tartalmazhatna a koncepció, így az most csak gondolatébresztı célokat szolgál. Emiatt a
decemberi ülésen várhatóan ismételten, már számszaki adatokkal alátámasztva napirendre
tőzi a 2012. évi koncepció tárgyalását. Az biztos, hogy a 2012. évben is jelentıs szerepet
játszanak az önkormányzatok gazdálkodásában a pályázati források. A folyamatban lévı,
illetve a benyújtott pályázatok munkában és anyagilag is jelentıs leterheltséget fognak
jelenteni, hiszen a szükséges önerıt elı kell teremteni, illetve a szigorodó hitelfelvételi
lehetıségek mellett az elnyert pályázati összegeket is meg kell elılegeznie az
Önkormányzatnak. Ismert, hogy a foglalkoztatás helyettesítı támogatás összege jövıre 20
%-kal csökken. Ez a jövıben problémát, szociális feszültségeket generál a településen.
Ugyanúgy, mint idén, jövıre is mindent el kell követni a közcélú foglalkoztatási lehetıség
minél teljesebb igénybevétele érdekében, hogy ne kelljen egyéb, önkormányzati forrású
szociális ellátást biztosítani a rászorulók számára.
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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57/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testület az önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy az
elıterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni a 2012. évi
költségvetés elkészítésénél.
A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy az irányelveket
figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a
polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a képviselıtestület elé.
Határidı: 2012. január hó.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László körjegyzı.

5.

2012. évi belsı ellenırzési terv.
Elıadó: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı elmondja, hogy Sárhida község Önkormányzata
vonatkozásában a belsı ellenırzési feladatokat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása látja el megállapodás alapján. A szeptemberi egyeztetés során megfogalmazott
igények alapján állította össze a Társulás az ellenırzési tervét. Az ebben foglaltak alapján
Sárhida Önkormányzat vonatkozásában a helyi adók kivetésének, behajtásának,
nyilvántartásának ellenırzése – szabályszerőségi – vizsgálat került megfogalmazásra. Az
önkormányzatot részben érintı további ellenırzési terület a Göcsej Kapuja ÁMK-nál
lefolytatandó szabályszerőségi ellenırzés.
Mázsa Ferenc, polgármester javasolja elfogadásra a fenti ellenırzési területeket.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
58/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testület az önkormányzat
2012. belsı ellenırzési tervét megtárgyalva a helyi adók
kivetésének, behajtásának, nyilvántartásának ellenırzése vizsgálatot
és fenntartóként a Göcsej Kapuja ÁMK-nál lefolytatandó, az
intézményi térítési díjjal kapcsolatos nyilvántartások ellenırzése
területeket fogadja el.
A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Császár László körjegyzı.
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6.

Útkezelıi Társulás megszüntetése.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: már 2010-ben és 2011-ben is felmerült, hogy az Útkezelıi
Társulás effektív munkát nem végez. A szervezetet a tagdíjakból az önkormányzatok
fenntartották, de munkát nem végzett, pályázatokban nem mőködött közre. Október 27-én
volt társulási tanácsi ülés, de azon az ülésen határozatképtelenség miatt nem lehetett az
elıterjesztésnek megfelelıen megszüntetni a Társulást. Az az álláspont alakult ki, hogy a tag
önkormányzatok saját testületi ülésükön tárgyalják a megszüntetés ügyét, elfogadva a
megszüntetı okiratot. A Társulási Tanácsi elıterjesztés alapján a Társulásnak értékelhetı
vagyona nincs, így a tag önkormányzatok vagyoni juttatásra nem számíthatnak a megszőnést
követıen. A számlán 2.100 eFt készpénz van, tagdíjhátralékból pedig mintegy 3.050 eFt
kintlévıséget halmozott fel a Társulás. Az elhangzott tájékoztató alapján a kintlévıség és a
készpénzállomány a munkaszervezet dolgozóinak végkielégítésére, jogviszonyának
megszüntetésére a szükséges fedezetet biztosítja.
Császár László, körjegyzı: az október 27-i Társulási Tanácsi ülésre készített elıterjesztés
és a most megküldött megszüntetı okirat között tartalmi eltérés van, mivel az eredeti
koncepció nem számolt a határozatképtelenséggel. A Társulás megszüntetési idıpontjának,
illetve a joghatályos kötelezettségvállalás utolsó idıpontjának 2011. december 1. napja a
javasolt idıpont. Az okirat VI. pontja foglalkozik a foglalkoztatottak jogviszonyának
rendezése kérdésével. Mivel a megszüntetés az eredeti elképzelés szerint nem valósulhatott
meg, ezért a közalkalmazottak jogviszonya felmentéssel csak 2012. január 31. napjával
szüntethetı meg a felmentési idıkre vonatkozó szabályok szerint. Javasolt, hogy a testület a
megszüntetı okirat elfogadása során jelentse ki, hogy a 2011. évi tagdíjon kívül, amely már
rendezésre került, egyéb többletfizetési kötelezettséget nem vállal.
Bakos Tibor, települési képviselı: Mit ír a Társulási Megállapodás a megszőnés esetén
követendı eljárásról a többletbefizetések tárgyában? Emlékei szerint mindig is milliós
tagdíjfizetési elmaradások voltak a Társulás fennállása során.
Mázsa Ferenc, polgármester szerint a Megállapodás alapján jelentkezne helytállási
kötelezettség, de véleménye szerint hajtsa be a Társulás a kintlévıségeit és abból rendezze a
fennálló kötelezettségeket.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
59/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a Zala Megyei
Települési
Önkormányzatok
Útkezelıi
Társulása
(8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) jelen jegyzıkönyv 6. számú
mellékleteként csatolt Megszüntetı Okiratát és a Társulás 2011.
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december 1. napjával való jogutód nélküli megszüntetését elfogadja.
A Képviselı-testület kijelenti, hogy a teljesített tagdíjfizetési
kötelezettségen felül a Társulás megszüntetésével kapcsolatban
további anyagi, vagyoni hozzájárulást nem teljesít.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a Társulás
megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidı: 2012. november 21.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

7.

A köztisztviselık 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı
önkormányzati célok meghatározása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı ismerteti a tárgyi ügyben készített, jelen jegyzıkönyv 7. számú
mellékleteként csatolt elıterjesztést.
Mázsa Ferenc, polgármester: Örül, hogy végre találkozik ilyen jellegő írásos
dokumentummal, üdvözli, hogy van ilyen, a köztisztviselık számára követelményeket
meghatározó feladat-rendszer. A megfogalmazott célok számára elfogadhatók.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
60/2011. számú határozat:
1./ Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény
/továbbiakban: Ktv./ 34. § (3) bekezdése alapján megtárgyalta és
elfogadja a teljesítmény követelmények alapját képezı 2012. évre
vonatkozó önkormányzati célokat. Megállapítja, hogy az
elıterjesztés mellékletében szereplı célok a település helyi
sajátosságainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra,
érvényesítésük jelentıs mértékben hozzájárul az önkormányzati
kötelezı és önként vállalt feladatok magasabb színvonalú
végrehajtásához.
2./ Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete a
teljesítménykövetelmények alapját képezı önkormányzati célokat
évente határozza meg.
3./ A Képviselı-testület felhívja a munkáltatói jogkör gyakorlóit,
hogy a Ktv-ben foglaltaknak megfelelıen a teljesítményértékeléssel
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
Császár László körjegyzı.
Határidı: folyamatos.
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8. Egyebek (szolgalmi jog bejegyzése a zalaegerszegi 0235. hrsz-ú területre, a CKÖ
iroda ügye, valamint a folyamatban lévı pályázatokról tájékoztatás).

8.1. A zalaegerszegi 0235. hrsz-ú terület ügye.
Császár László, körjegyzı ismertette a Zalavíz Zrt által tárgyi ügyben küldött levelet (jelen
jegyzıkönyv 8. számú mellékleteként csatolva.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
61/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a
zalaegerszegi 0235. hrsz-ú területben lévı 4/1000 tulajdoni
hányadának Zalaegerszeg Megye Jogú Város részére történı
értékesítéséhez – forgalmi értéken.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az
érintettet tájékoztassa.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

8.2. A sárhidai 414/5. hrsz-ú terület ügye.
Mázsa Ferenc, polgármester ismertette a tárgyi ügyben keletkezett levelezést (jelen
jegyzıkönyv 9. számú mellékleteként csatolva.
Bakos Tibor, települési képviselı: elviekben egyetért az értékesítési szándékkal, legfeljebb
az a helyzet állhat elı, hogy olyan területet értékesítünk, amelyek egy esetleges késıbbi
beruházás során komoly értéket képviselhet.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
62/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a zalaegerszegi
035/101., 035/39., 035/53. helyrajzi számú területekben lévı 4/1000
tulajdoni hányadát 86.783,- Ft összegért értékesíti Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, amennyiben
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a sárhidai 414/5.
hrsz-ú területben lévı tulajdonjogáról lemond Sárhida község
Önkormányzata részére.
A fenti területekért a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fizetendı vételár a sárhidai 414/5. hrsz-ú
8
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területben lévı tulajdoni hányadának megváltási értékével – 660,- Ft
– csökkentve 86.123,- Ft.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az
érintettet tájékoztassa.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

8.3. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás.
Császár László, körjegyzı elmondja, hogy a Sportöltözı felújítási projekt kapcsán
benyújtott kifizetési kérelem összeállítása során felmerült hiányosság, hogy az elıtetı
megépítése kapcsán az önkormányzat nem tett eleget az építménnyel kapcsolatban az
építtetıt terhelı építéshatósági bejelentési kötelezettségének. Mivel a pályázati elszámolást
legkésıbb november 18. napjáig be kell nyújtani, ennek elıírt melléklete az Építéshatóság
igazolása, mely szerint vagy nem építési engedély köteles a beruházás, vagy csatolni kell az
építési engedélyt, ahhoz, hogy a pályázati támogatást az Önkormányzat ne veszítse el,
fennmaradási engedély iránti kérelmet kellett benyújtani. Ennek jogkövetkezménye a
építésügyi bírság, mely jelen esetben 140.000,- Ft. Az építési hatóság a bírság befizetését
követıen kiadta a használatba vételi engedélyt, így a kifizetési kérelem már benyújtható.
Bakos Tibor, települési képviselı: amikor a Sportöltözı terveit, a pályázati dokumentációt
elfogadta a testület sem a kivitelezı, sem a mőszaki ellenır nem mondta, hogy az
engedélyköteles tevékenység lenne.
Mázsa Ferenc, polgármester: İt is bántja ez a dolog. Ha mindez február-márciusban jött
volna elı, meg lehetett volna oldani. Azért van hivatalunk, hogy ilyen jellegő segítséget is
nyújtson
Császár László, körjegyzı: a ravatalozóhoz elnyert pályázatnál is hasonló a helyzet. Mivel
ez emberi tartózkodásra is szolgáló építmény, építési engedélyt kell kérni. Ennek
elıfeltétele, hogy a szükséges építési engedélyezési dokumentációt a szükséges
felhatalmazással rendelkezı tervezı elkészítse. Tény, hogy a ravatalozónak 2006-ban volt
engedélyes terve, de mivel a pályázati anyag nem erre épült, nem célszerő ebbıl kiindulni,
hanem a pályázathoz benyújtott helyszínrajzokon feltüntetett jellegő és térmértékő
építményt kellene megterveztetni.
Bakos Tibor, települési képviselı javasolja megkeresni a
Önkormányzatot, mert a sárhidai tervek annak a mintájára készültek.

pusztaszentlászlói

A képviselı-testület a pályázati tájékoztatókat tudomásul vette azzal, hogy a
ravatalozó építési engedélyi terveinek elkészítésére árajánlatokat kell bekérni.
1752 órakor Bakos Tibor, települési képviselı távozott az ülésrıl, a képviselı-testület 3
fıvel folytatta munkáját.
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8.4. CKÖ irodahelyiség ügye.
Mázsa Ferenc, polgármester tájékoztatja a testületet, hogy felmerült annak a kérdése, hogy
a CKÖ iroda ügyével foglalkozzon a testület, mert azt a CKÖ nem használja, folyamatosan
zárva van, más, települési szervezetek részérıl pedig lenne igény a helyiség használatára.
A CKÖ-vel kötött együttmőködési megállapodás és a jogszabályok sem írják egyértelmően,
hogy önálló és folyamatos, állandó jelleggel üzemelıen kellene a kisebbségi önkormányzat
részére helyiséget biztosítani az Önkormányzatnak, ezért úgy gondoltuk, hogy fel kellene
venni a kapcsolatot a CKÖ-vel, javasolni számukra egy más, alternatív megoldást. A CKÖ
adminisztratív feladatainak ellátására nyitva áll a hivatal épülete, a rendezvényeket pedig
amúgy is a Mővelıdési Házban tartotta a kisebbségi önkormányzat.
A képviselı-testület felkérte a polgármestert és a körjegyzıt az irodahelyiséggel
kapcsolatos egyeztetési feladatok ellátására.
8.5. Egyéb bejelentések, közlések
Mázsa Ferenc, polgármester tájékoztatja a testületet, hogy:
• A település 2 mFt összegő támogatást nyert el az Önkormányzat az ÖNHIKI
pályázaton.
• A Hivatal bejárati ajtajának cseréjére a megrendelés elment, 4 hét a várható gyártási
idı, várhatóan november végéig elkészül.
• A hídgyőrő csere még azért nem készült el teljesen, mert a kivitelezı vár a megfelelı
minıségő aszfaltra, mivel nagyon kis mennyiségre van szükség.
• A rosszabb idı beköszöntével a közfoglalkoztatottak közremőködésével a volt
szolgálati lakásnál a kisebb felújítási, festési, javítási munkákra sor fog kerülni.
• A decemberi soros ülésén tárgyalni fogja a testület a szociális rendeletet, a temetı
rendeletet, az SZMSZ-t, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet.
• Szeretné ha még az idén sor kerülne a közmővelıdési feladat-ellátási megállapodás
megkötésére a Göcsej Kapuja ÁMK-val. Az elızetes tervezet elkészült, kisebb
finomításokat kell még átgondolni.
• December 13-15. körül tervezi a közmeghallgatás idıpontját, szeretné a
közszolgáltatókat is meghívni, tartsanak fórumot is a lakosság számára.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: kéri, hogy a körjegyzı a következı ülésre nézzen utána,
hogy a baki hivatali épület felújítása milyen költségvetési forrásból készült el, illetve ki
fizette a kazáncsere és a megvásárolt pellet főtıanyag költségét.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1845 órakor bezárta és a további ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.
Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
10

