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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. április 27. napján 18 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Mázsa Ferenc polgármester, Balogh Tiborné, Pete Istvánné települési
képviselők.
Igazoltan távol: Bakos Tibor, Gáspár Lászlóné települési képviselők.
Lakosság részéről: Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné megbízott körjegyző, Biró Katalin
pénzügyi ügyintéző, Újvári Adrienn közfoglalkoztatott.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti a megjelentek. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fő települési képviselőből 3 fő megjelent. Az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely alapján a képviselő-testület 3 igen
szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
Napirend:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
4. Zárszámadás az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
5. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
6. Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
7. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata,
rendeletalkotás.
Előadó: Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke
Marton Csabáné mb. körjegyző
8. Belső ellenőrzési beszámoló.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
9. Kővári Krisztián László bérlakás iránti kérelme.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
10. Egyebek.
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Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester ismerteti beszámolóját a két ülés között történt fontosabb
eseményekről. (jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás.
Hozzászólás nem hangzott el.
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester az alábbi lejárt határidejű határozat végrehajtásáról számol be:
- A likvidhitel szerződést meghosszabbították.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás ügyekben hozott döntést. (jegyzőkönyvhöz mellékelve)
4. Zárszámadás az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy az előterjesztés nagyon alapos anyag
tartalmában és terjedelmében is. Akár a 2010. évi féléves, vagy háromnegyedéves
beszámolót, vagy a 2011. éves költségvetési terüket nézve ez a MOL-os dolog még mindig
érdekelné, abban a tekintetben, hogy 2011. január 1-től késedelmi kamatot számít fel a
társaság. Megkérdezi, hogy 2011. évben 2,897 ezer Ft-ot kell visszafizetniük?
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy közben ez az összeg már egy kicsit
csökkent, most 2,264 ezer Ft. Erre az összegre számítanak fel késedelmi kamatot. (jegybanki
alapkamat 2-szeresét számítják fel)
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy ez az összeg nem kicsi, az elkövetkező időben
ezt pontosítsák, levelet is kell, hogy írjanak a MOL-nak és amennyiben szükséges egy
látogatást is a megfelelő emberhez meg kell, hogy ejtsenek. Úgy gondolja, hogy ezen minél
előbb túl kell lenniük, mert a jegybanki alapkamat kétszerese (12 %) elég jelentős összeg.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a visszafizetést mindenképpen csak a
hitelkeret terhére tudják teljesíteni. Az első 3 hónap alatt jött be már iparűzési adó, úgyhogy
valamennyit már vissza tudnak fizetni.
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A továbbiakban a képviselő-testület a MOL-nak visszafizetendő iparűzési adóról tárgyalt.
(jegybanki alapkamat nem mindig 12 % stb.)
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
vélemény, javaslat?
Hozzászólás nem hangzott el.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
6/2011. (IV. 28.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege a
jegyzőkönyvhöz csatolva.
5. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester

települési

Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban van egy határozati javaslat,
felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy egészítse ki.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a határozati javaslat volt, amit a
rendszerből tudtak kinyomtatni és annak megfelelően kellett átírni az önkormányzatra
vonatkozóan. 5.576 ezer Ft-ra adják be az igényüket. Elmondja, hogy a beadási határidőt, ami
április 30-a volt, ezt lehet módosítani május 2-re. A napokban be kell tölteniük a rendszerbe a
2009-2010 évi beszámoló adatait. Igyekeznek, hogy a határidőre meg legyen az anyag.
Elmondja még, hogy az egyéb ÖNHIKI-hez hasonlít a mostani rendszer, nem a régi ÖNHIKIhez. Elmondták nekik, hogy elsősorban azt finanszírozzák, ha a közoktatási intézményekhez
kell hozzátenni, viszont azt a gesztor irányába, azért ő azt leírta, a körjegyzőség és az ÁMK
irányába mennyit tesznek hozzá, illetve a szociális ellátásoknál. Majd röviden ismerteti
pályázathoz leírt indoklását. Reméli, hogy kapnak valami támogatást.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy 31 milliárd támogatás van az egész országra, a
beadott igényük fele, vagy harmada meglenne már az is jó lenne.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy leírta a többlet kiadásaikat
is.(körjegyzőségnél a körjegyző juttatásához való hozzájárulást, valamint a MOL-nak
visszafizetendő iparűzési adót)
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés?
Hozzászólás nem hangzott el.
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Mázsa Ferenc polgármester felteszi a kérdést, hogy aki a kiadott határozati javaslattal,
illetve a határidő kiegészítésével egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
21/2011. számú Határozat:
1. Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
6. sz. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet)
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatására.
2. Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000
fő alatti és a Bak székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 2.300 ezer Ft összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 5.576 ezer Ft
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester
6. Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy a gazdasági program olyan jellegű
meghatározásokat is magába foglal, amit „itt kell majd nekünk aprópénzre váltani”. Neki az a
meggyőződése ezzel kapcsolatosan, hogy tervezniük kell, viszonylag nagy, vagy nagyobb
szabású elképzeléseket is, amit maguk elé kell, hogy vetítsenek erre a négy évre. Azt továbbra
is érzi a fél év elteltével, hogy „kicsiben tudunk gondolkodni”, kis lépésekkel, viszonylag
biztonságos lépésekkel haladjanak előre, azokban a felújításokban, melyekről az első fél
évben szót váltottak. Elmondja, hogy a sportöltöző felújítása az elindul, de végső kialakítását
illetően átnyúlik 2012-re. Felsorolja, hogy milyen elképzeléseik vannak:
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ravatalozó fedett tér kialakítása,
Kossuth utcai járdák felújítása,
belterületi utak felújítása (jórészt pályázati támogatásból),
Béke utca felújítása (közúthoz tartozik, megkereste őket, 2013. márciustól kezdik.
Jelezték, hogy írásban kérjék a felújítást),
- hivatal átalakítása,
- kultúrház átalakítása, felújítása.
Elmondja, hogy ezeknek mindenképp benn kell lenniük a gondolataikban, ezekre biztos,
hogy pályázati források is rendelkezésre állnak, (Leader programban is). Hitelből hitelbe
ne menjenek bele, mert akkor annak soha nincs vége. Véleménye szerint a pályázati
lehetőségeket továbbra is keressék, mind a felújításokhoz, mind pedig a kisebb-nagyobb
programjaikhoz, azokhoz a programokhoz is, melyek itt szerepelnek az anyagban egy-két
helyen.
-

Pete Istvánné települési képviselő megkérdezi, hogy a Leader programban nyert-e a
ravatalozó felújítására benyújtott pályázatuk.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy nem nyert a pályázat, erről az értesítés
megérkezett. Majd a környező települések elnyert pályázatait említi meg. A Leader
programban van pályázati kiírás a közösségi házak belső felújítására. Úgyhogy a kultúrházat
mindenképpen elindítják benne, legfeljebb valahogyan leszakaszolva. A június-júliusi
pályázati kiírásoknál azt meg tudják csinálni, az egy más kérdés, hogy melyik megoldás lesz
jobb, hogy önkormányzat pályázik-e rá, vagy pedig civil szervezet. Kéri a képviselőtestületet, hogy mondjanak még ehhez ötletet, javaslatot. Úgy gondolja, hogy amiket beleírtak
a gazdasági programba az általános, körbeölelő szövegeken kívül azokat a dolgokat meg
tudják csinálni. A következőkben a törvényi változások (oktatási törvény, alkotmány stb.)
miatt a lehetőségekre fel kell készülniük. Megkérdezi még egyszer, hogy valamilyen
kiegészíteni valója valakinek lenne-e benne.
Hozzászólás nem hangzott el.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
22/2011. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó –
jegyzőkönyvhöz mellékelt - gazdasági programját elfogadja.

7. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata,
rendeletalkotás.
Előadó: Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke
Marton Csabáné mb. körjegyző
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Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy már a decemberi ülésen is volt arról
szó, hogy mi maradjon bent és mi kerüljön ki az eddigi régi SZMSZ-ből. Megkérte az
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy küldje el az általuk összedolgozott anyagot, melyet ő
próbált az elgondolásuk szerint elkészíteni. Írt egy előterjesztést is, hogy mi volt, amit eddig
megbeszéltek, mi az ami újként szerepel és mi az ami kikerül az anyagból. elmondja még,
hogy kiküldte még az előzetes hatásvizsgálatot is, melyet nemcsak az SZMSZ-nél, hanem
valamennyi rendeletnél vizsgálni kell, hogy a jogalkotásról szóló törvény szerint, hogy ennek
milyen hatása van ezekre a pontokra. (társadalmi-gazdasági hatás, költségvetési hatás, stb.)
Javasolja, hogy üljenek le és csinálják meg együtt és azt e-mailben kiküldik a képviselőknek.
Pete Istvánné települési képviselő megkérdezi, hogy a múltkor elfogadták határozattal, nem
ezt fogadták el, hanem azt, hogy kihagyják belőle ezeket a dolgokat. Most akkor van-e annak
jelentősége annak a határozatnak, amit akkor elfogadtak, vagy egyáltalán nincs jelentősége.
Ha nincs jelentősége, akkor azt javasolja, hogy amit nekik elküldött, és benn maradtak a
törvények, az egyebek, benne vannak azok a kiegészítések, amiket ők akkor javasoltak és, ha
ez így elfogadható, akkor azt javasolja, hogy tegyenek pontot a végére.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy véleménye szerint ez így
elfogadható, csak hosszabb.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy jogos az Ügyrendi Bizottság elnökének a
kérdése, ez azt jelenti, hogy határozattal fogadták el a tervezetet?
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy véleménye szerint most így
maradjon, mert akkor, amit határozattal elfogadtak az is benn van, csak bővebb
terjedelemben. Javasolja, hogy emeljék rendeletté a kiadott írásos anyagot.
A továbbiakban a képviselő-testület megtárgyalta az SZMSZ-t.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy ami a március 16-i ülésen szerepelt,
az ebben is benne van.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy azt nem tudja, hogy hogyan szól a márciusi
ülésen elhangzott határozati javaslat szó szerint. Elmondja még, hogy most milyen jó lenne,
ha fenn lennének a jegyzőkönyvek a honlapon, most meg lehetne nézni. Neki az a kétsége
most, hogy itt hónapról hónapra hoznak egyszer egy rendeletet, „igen szépen kérem elfogadja
a testület egyhangúlag a körjegyző által jogi törvényességi szempontból áttekintett, valamint
az Ügyrendi Bizottsággal együtt kialakított SZMSZ-t a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában”
már pedig valószínű, hogy így szólhatott.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy úgy tudja, hogy akkor vita volt, hogy
ne csinálják ezt, meg hogyan csinálják, meg már ne foglakozzanak vele, „megakadt”.
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Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy úgy megakadt, hogy a körjegyző elkezdte volna
azt mondogatni, hogy az Ötv. szerint és azon belül hányadik paragrafus milyen bekezdése stb.
Hát ezt ne mondja el neki szóban.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy sajnálja, hogy akkor úgy alakult.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy megmondja őszintén, hogy ő annak örül, hogy
ami most van., csakhogy ez legyen egyszer és mindenkorra tiszta visszamenőleg. Nem
szeretné, ha törvényességi észrevételt kapnának.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy abban biztos, hogy nem kapnak,
mert akkor határozattal megtárgyalta, hogy kéri beépíteni esetleg a rendeletbe, de rendeletet
kell róla alkotni.
A továbbiakban a képviselő-testület ezt a dolgot tárgyalta meg. (körjegyző nem aktualizálta az
SZMSZ-t stb.)
Balogh Tiborné települési képviselő elmondja, hogy ő úgy érzi, hogy, akkor amit kértek,
hogy benn maradjon az SZMSZ-ben és amit kértek, hogy vegyenek ki belőle az ebben az
előterjesztésben realizálódott.
Mázsa Ferenc polgármester ismerteti, hogy mely tartalmi elemeknek, alaki és formai
követelményeknek kell megfelelni az SZMSZ-nek.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy ezeknek megfelel az SZMSZ.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
7/2011. (IV. 28.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét megalkotja. A
rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
8. Belső ellenőrzési beszámoló.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy az előterjesztés első része az egy általános
belső ellenőrzési elvekkel kapcsolatos statisztika, hogy 2010. évben a működési területükön
milyen észrevételek voltak és utána következik kifejezetten Sárhidára vonatkozóan. Az
iktatással kapcsolatos dolgokat elemezték ki, mindent rendben találtak. Az összefoglaló
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következtetésekben a javaslatoknál azt javasolják, hogy vizsgálják felül az iratkezelési
szabályzatot a programhasználat, elektronikus ügyintézés, személyi változások, illetve a
feladatok tükrében, a selejtezésre vonatkozó előírásokat tartsák be. Ehhez lenne egy
észrevétele, a leltárra és a selejtezésre vonatkozóan mi az a szabályzat meg egyebek, meg
iratok, ami ehhez van és érvényben van, meg kell, mert ezt ténylegesen szeretné itt rendbe
tenni a hivatalra vonatkozóan.(leltározást, selejtezést)
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy van rá szabályzatuk, selejtezési és
leltározási is, annak megfelelően kell eljárni.
A továbbiakban a képviselő-testület és a pénzügyi ügyintéző a selejtezés és leltározás menetét
tárgyalta meg.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy globálban gondoljanak a jövőben, hogyha
bizonyos változások szervezeti felépítésben is bekövetkeznek, hogy azok annak tükrében
következzenek be, hogy ezeket is ahhoz igazítsák, amennyire lehet, tényleg a személyeket
illetően az egyéb programoknak a használatát meg az iratkezelést illetően.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy a 7. oldalon az összefoglaló
következtetéseknél van, ezt állapította meg a vizsgálat, hogy a hatályos iratkezelési
szabályzatot a körjegyző elkészítette, az tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak. Amit
hiányoltak, hogy a kiadványokon a tett intézkedések feltüntetése, az expediálás tényének és
módjának szignóval történő ellátása szükséges, hiszen csak így követhető a határidő betartása,
ez tényleg ilyen aprólékos munka, amit egy-két ügyiratban hiányosnak véltek. A kialakított
irattári terv és a selejtezés végrehajtása lesz szükséges majd az elkövetkező időben.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy itt a végén is írják, hogy a jogszabály
értelmében 2012. január 2-ig a közfeladatot ellátó szervezetnek módosítaniuk kell az
iratkezelési szabályzatukat. Ez megint csak azt támasztja alá, hogy ez a féléves időszak legyen
egy olyan időszak az ő életükben, hogy pontosan az ilyen jellegű törvényi előírásoknak is
megfelelően „a mi jövőbeni együttműködésünket is alapul véve a személyi, tárgyi, helyi
dolgokat mind-mind szem előtt tartva gondolkodjunk abban, hogy hogyan tovább”. Ezeket
mindenképp nagyon alaposan át kell gondolniuk.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy áprilistól új belső ellenőrük van, egy
hölgy. A belső ellenőr majd megkeresi a polgármester urat. Elmondja még, hogy tavaly
novemberben fogadták el a 2011. évi munkatervet, ez évben a kisebbségi önkormányzatot
fogja ellenőrizni. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogyha esetleg van olyan kérdése az
önkormányzatnak, amit szeretne, hogy legyen belsőleg átvilágítva, azt lehet külön is kérni.
Egyeztetnek is mindig az önkormányzati vezetőkkel, hogy mi az amiben szeretnének
segítséget, rávilágítást kérni.
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy más észrevétel javaslat van-e?
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Hozzászólás nem hangzott el.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
23/2011. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Belső
Ellenőrzési Társulás (Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása)
2010. évről szóló éves ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről a társulást
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton Csabáné megbízott körjegyző

9. Kővári Krisztián László bérlakás iránti kérelme.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester
Mázsa Ferenc polgármester megkéri a megbízott körjegyzőt, hogy ismertesse a kérelmet.
Marton Csabáné megbízott körjegyző felolvassa a kérelmet, melynek lényeg, hogy a
Rákóczi utcai volt iskola épületében lévő lakást szeretnék bérbe venni. Jelenleg Kővári
Krisztiánéknál laknak szűkösen a hathónapos kislányukkal együtt, szeretnének külön költözni.
Nem sok lehetőségük van, még abban is gondolkodtak, hogy elmennek Zalaegerszegre.
Régebben kiadták a régi iskolában lévő lakást, de erről helyi rendeletük nincs, amikor kiadták
azokat a lakásokat, akkor mindig egyedi döntés alapján adták ki.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy őt is megkeresték ezzel kapcsolatban, ő mondta
nekik, hogy írásbeli kérelem kell, hogy legyen a részükről. Elmondta nekik, hogy a képviselőtestületnek kell ezt megtárgyalni, de az épülettel kapcsolatban más irányú elképzeléseik
vannak. Az épületre van egy megvalósíthatósági tanulmány és látványterv turisztikai célzatú
működtetésre vonatkozóan. Az épület és környéke rendbetételét követően a honlapon
megjelentetnének fotókat más hasznosítás céljából. Ebből kifolyólag nem javasolja, hogy
bérbe adják a lakást. Eleve, ha ilyen gondolatuk lenne, akkor megfelelő állapotba kellene
hozni az épületet, ami több százezer forintos költséget emésztene fel. Az a javaslata, hogy ezt
a kérelmet utasítsák el ezekkel az indokokkal. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Balogh Tiborné települési képviselő elmondja, hogy nem támogatja ezt a kérelmet, mert
tudomása szerint olyan állapotban van az épület, hogy oda egy hathónapos gyermeket nem
lehet vinni. Ha kiadnák az épületet, akkor a védőnő biztos, hogy a gyámügyhöz fordulna,
hogy ilyen körülmények között nem lehet gyermekkel lakni.
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Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy kisgyermekkel sem, de egyébként sem
alkalmas az épület lakás céljára jelenleg.
Mázsa Ferenc polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
24/2011. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Kővári Krisztián
és Majláth Izolda Sárhida Arany János utca 5. szám alatti lakosok
lakás bérletre vonatkozó kérelmét elutasítja az alábbi indokokkal:
A Rákóczi utcai iskolaépület hosszú évek óta nem lakott, nem
megfelelő állaga miatt bérbeadásra (különösen kisgyerekekkel) nem
alkalmas.
Az önkormányzat jelenleg a lakást felújítani nem tudja, más célú
hasznosítási tervek miatt a jövőben sem kívánja elsődlegesen
lakásként bérbe adni az ingatlant.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester
10. Egyebek.
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy az egyebek napirendnél kinek van közölni
valója.
Balogh Tiborné települési képviselő megkérdezi, hogy a civil egyesületekkel a szerződést
mikor írják alá?
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy hamarosan sor kerül rá, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző már elkészítette a szerződéseket. Majd elmondja, hogy többször is említette, hogy
nagy változások várhatók a civil szervezeteket illetően a pályázati lehetőségeiket tekintve is
2012-től. Majd erről ad bővebb tájékoztatást. (újra kell a regisztrációt megcsinálni stb.)
Elmondja még, hogy a változásokhoz alkalmazkodni kell a civil rendeletüket illetően. A civil
szervezetek támogatásából most kihagyták a Polgári Védelmi Szövetséget, a Polgári Védelmi
Kirendeltséget, a Sportigazgatási társulást, mivel a civil szervezetekről szóló rendeletben csak
a helyi civil szervezetekre vonatkozóan adható támogatás. Javasolja, hogy a későbbiekben
adjanak ennek a 3 szervezetnek támogatást azzal, hogy nekik ilyen rendeletük van, melyet
megküldenek nekik, és felhívják a figyelmüket, hogy természetesen elszámolni kell nekik. A
rendeletüket majd decemberben módosítani kell, hogy január 1-től hatályban legyen.
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés?
Pete Istvánné települési képviselő egy kérelemmel fordul a tánccsoport nevében a képviselőtestülethez. Május 21-re terveztek egy programot (amire adtak be pályázatot) amatőr
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tánccsoportok találkozóját. Az eredeti tervek alapján a focipályán a nagy sátorban szerették
volna ezt megtartani, közben a támogatás kevesebb lett, mint a beadott kérelem. A
rendezvényre a mikrotérségben működő tánccsoportokat szeretnék meghívni összekötve
jótékonysági rendezvénnyel, mert egy olyan lehetőséghez jutott az ő tánccsoportjuk is a
bakival és a bocföldivel együtt, hogy az idei évben szeptember a müncheni sörfesztiválon
képviselhetik Zala megyét. Szeretnék megteremteni ennek az anyagi feltételeit is, hogy
valahogy ki tudjanak utazni oda, azért gondolták, hogy egy ilyen jótékonysági rendezvénnyel
kötnék össze. (még nem tudja, hogy bál lenne-e, vagy tombola) Kéri, hogy van-e lehetőség
arra, hogy annyi támogatást kaphatnának-e az önkormányzattól, hogy erre a napra a
kultúrházat, a sátrat használhatnák-e ingyen és bérmentve. Majd röviden ismerteti, hogy
miből lenne bevétel (főzés, árusítás stb.)
Mázsa Ferenc polgármester megkérdezi, hogy mennyi támogatást nyertek a pályázaton?
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy összességében 800 ezer Ft-ot. Majd
ismerteti, hogy milyen programokra, és mely környező települések, mekkora összeget kaptak.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy a program itt
megvalósuljon. Elmondja még, hogy kérte, hogy akinek programja és rendezvénye lenne az
év hátralévő részében, akkor az írja meg, még nem kapott semmit, kivéve az iskolai
programokat. A második félévi programokról gondolkodjanak, hogy mikor tartsák meg a
falunaptól elkezdve a szüreti felvonuláson keresztül a mindenki karácsonyáig. Majd
elmondja, hogy a falunapot tekintve maradjanak a július 9-i, esetleg 9-10-i időpontnál.
A továbbiakban a képviselő-testület a falunapi rendezvénnyel kapcsolatban tárgyalt.
(programok megbeszélése stb.)
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy már megérkezett a szociális rendelet, melyet
Tófej már elfogadott és az alapján kell majd az övékét is megalkotni. Majd megkérdezi, hogy
mikor van a legközelebbi felülvizsgálat a bérpótló juttatásosoknak?
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy az folyamatos, a megállapítástól
számítva egy év a következő felülvizsgálat időpontja.
A továbbiakban a képviselő-testület a szociális rendeletbe a bérpótló juttatás bedolgozásának
a lehetőségét vitatta meg.
Mázsa Ferenc polgármester elmondja, hogy gondolkodott azon, hogy az érdekelteknek ír
egy levelet felhívva a figyelmet, hogyha a 30 napos munkaviszonyt nem szerzik meg, akkor
mindentől (ettől a bérpótló juttatásoktól is) elesnek.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy a „Tettek mezeje” zalai civil
szervezet is akar segítséget nyújtani azoknak a bérpótlósoknak, akik már idősebbek, vagy
egészségi állapotuk miatt nem tudnak ilyen közfoglalkoztatásban részt venni, hogy közösségi
munkavégzést leigazolnak. (önkéntes munka)
Több kérdés, vélemény nem hangzott el.
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Mázsa Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 20 órakor bezárja, majd a
képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát.
Kmf.

Mázsa Ferenc
polgármester

Marton Csabáné
megbízott körjegyző

