Sárhida, 2012. december 11-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 11. napján
a Művelődési Ház épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1850 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő
- Balogh Tiborné, települési képviselő
- Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyző,
Biró Katalin, pénzügyi ügyintéző,
Takácsné Gál Andrea vezető óvónő.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László körjegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttekhez képest egyebek napirendi ponttal
bővüljön a meghívóban feltüntetett napirend. A javaslatokkal a testület egyetértve,
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet
fogadja el:
1.

Köznevelési intézmények átalakítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

2.

Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás további
működtetése.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3.

Egyebek.
3.1. Tájékoztató a szociális ellátásban 2013. évtől bevezetendő térítési díjakról.
3.2. Könyvtár-ellátási megállapodás
3.3. Fogorvosi ügyeletre vonatkozó megállapodás módosítása.
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Napirendek tárgyalása:

1.

Köznevelési intézmények átalakítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Szoros határidőkkel, gyors döntéseket kell meghozni a
testületeknek a köznevelési intézmények ügyében. Több ülésen volt szó a folyamatokról,
felkéri a jegyzőt az ügy ismertetésére.
Császár László, körjegyző: Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került. Az előterjesztéseket összefüggő tartalmuk miatt célszerű
egyben kezelni, ezért egyben ismerteti a tudnivalókat. Az első lépés a köznevelési
intézmények állami kézbe vétele miatt a megkötendő Megállapodás jóváhagyása.
Amennyiben ez december 15-i határidőig nem történik meg, az oktatásért felelős miniszter
határozattal pótolja ezt a döntést. Miután az oktatási feladat átkerül az állami fenntartóhoz, a
Göcsej Kapuja Bak ÁMK intézményben az óvodai nevelési és a közművelődés
tevékenységek maradnának. Zalatárnok Önkormányzata azonban már felmondta az
intézmény fenntartásáról szóló Megállapodást, így kiválva a fenntartói körből. Az
előterjesztés azzal a menetrenddel számol, hogy Sárhida és Bak is így dönt, ezt követően
pedig mindkét Önkormányzat önálló fenntartásban látja el köznevelési és közművelődési
feladatait.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A feladat átadásról szóló döntést meg kell hozni. Vagy
most mi döntünk, vagy kimondják helyettünk.
Pete Istvánné, települési képviselő: Legegyszerűbb, ha szeptemberig megmarad az ÁMK
és szeptembertől az óvodákra intézményfenntartó társulást hoznánk létre.
Mázsa Ferenc, polgármester: Tartja korábbi véleményét, hogy önállóan lássák el az
óvodai feladatot az Önkormányzatok. Szervezetileg ez kevés egy ÁMK fenntartására. Ha a
most elhangzott tervről már készült volna koncepció, bármilyen írásos előterjesztés, már
lehetett volna arról tárgyalni. Nem most, december 11-én kellene elhangzania ennek az
elképzelésnek. 2008-tól folyamatosan hallottuk az ÁMK pozitív pénzügyi alátámasztásáról
szóló indokokat, de a valóság teljesen mást tükrözött. Most az óvodákat önállóan kellene
átvenni az Önkormányzatoknak, később pedig el tudjuk dönteni, melyik működtetési forma
a legkedvezőbb valamennyi önkormányzatnak.
Császár László, körjegyző: Zalatárnok több ízben jelezte, hogy az ÁMK-ból az oktatási
feladat elvonását követően ki fognak lépni, ami most megtörtént, hiszen ezt követően
nincsen olyan közös érdek, amely Őket ebben a szervezeti formában tartaná. A mostani,
önálló intézmény létrehozása mindenképpen átmeneti jellegű lenne, mivel 2013.
szeptembertől a köznevelési törvénynek több, az óvodákat érintő része lép hatályba.
Érvényes lesz a vezető óvónő órakedvezményére vonatkozó szabály, melynek
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következtében a sárhidai óvoda jelenlegi nyitvatartási idejének biztosításához legalább egy
további 4 órás óvónő foglalkoztatása lenne szükséges. Az intézményvezetők képesítési
előírásaira vonatkozó szabályok is akkor lépnek hatályba, mellyel a sárhidai intézmény
vezetője tudomása szerint nem rendelkezik.
Pete Istvánné, települési képviselő: A baki Óvoda részeként, tagintézményeként kellene a
sárhidai óvodát integrálni. Most oda érünk így, ahonnan az ÁMK megalakításakor
elindultunk.
Mázsa Ferenc, polgármester: Biztosan van logika ebben is. Többször elmondta, hogy jó
lenne erről beszélni, együttes ülésen is többször felvetette, de sem Bak, sem a sárhidai
képviselők részéről nem érkezett semmiféle visszajelzés, hogy esetlegesen a tagintézményi
kérdés napirendre kerülhetne. Ha valamit kellően körül nem járva, együtt akarunk
intézményt létrehozni, megint kényszerhelyzet alapján fogunk dönteni. Mindenki úgy
gondolkodott, hogy a törvényi előírásoknak eleget téve, a köztes időszakban önállóan
működtetik az Önkormányzatok az óvodájukat addig, amíg kedvezőbb megoldást nem
találunk. Az eredeti előterjesztésben foglaltakat tartja elfogadhatónak.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha lesz intézményvezető, akkor a vezetői pótlékra lesz
pénzünk? Az intézményvezető mindenképpen plusz költséggel jár, így a vezetői pótlékot
mindkét Önkormányzatnak ki kell fizetnie.
Császár László, körjegyző: Ha a fenntartók a jogszabály alapján eljárva a törvényi
minimumban határozzák meg a vezetői pótlékot, nem lesz különbség, mivel mind az
intézményvezetői, mint a tagintézmény-vezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak
minősül, így döntésük alapján a vezetői pótlék akár mindkét vezető esetén azonos lehet,
amely minimum a pótlékalap 100 %-a. Gyakorlatilag a tagintézménnyel tehát nincs sem
megtakarítás, az önálló intézménnyel pedig többletköltség.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha nincs anyagi előnyünk, akkor ne közösködjünk.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Ezt az intézményi formát meg kellene tartani.
Pete Istvánné, települési képviselő: A közös intézmény mellett szól az óvodáknál közösen
futó TÁMOP pályázat is.
Bakos Tibor, települési képviselő: Felmerült egyáltalán valamilyen fórumon, hogy
tagintézmény legyen a sárhidai óvoda?
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem került erről szó eddig semmilyen formában, sem
hivatalosan, sem informálisan. Nincs konkrét vállalás annak részéről, akinek a nevében
beszélünk, tehát egyáltalán nem tudjuk Bak véleményét. A mi döntésünk most presszionálná
a baki testületet. Ne hozzuk ilyen helyzetbe a baki testületet. Egyéb együttműködésről volt
szó, de óvodai közös intézményről nem. Van rá fél évünk, hogy elgondolkodjunk a
kérdésen, de a kiindulópont az kell legyen, ami számunkra a legmegfelelőbb.
Bakos Tibor, települési képviselő: Nem biztos, hogy ezzel a döntéssel Bakot kényelmetlen
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helyzetbe hozzuk. Elég sokszor fordult elő a fordítottja. Sem a közös intézményről szóló
javaslat, sem az önálló intézményről szóló nincs alátámasztva semmilyen adattal. Mint
lehetőséget, nem feltétlenül kell elvetni a közös intézményt. Várjuk meg Bak mit dönt, és
utána térjünk vissza a mi intézményünkre.
Mázsa Ferenc, polgármester: Elhangzott, hogy az önálló intézmény sem jelent az
Önkormányzatnak többletkiadást. A feladatfinanszírozási igénylések alapján az látszik, hogy
az átmeneti időszakra az állam biztosítja a működési kiadásokat, bármilyen formában
működik az intézmény. Ha Bak részéről nem merül fel a közös intézmény igénye, nem kell
azt erőltetni.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Nem erőltetjük, de hagyjuk nyitva azt az utat, hogy
esetleg tagintézményként működjön az óvoda.
Mázsa Ferenc, polgármester: Bak kezdjen tárgyalásokat, hogy mennyivel gazdaságosabb a
közös intézményi forma. Megpróbáltuk már külön is, együtt is fenntartani az
intézményeinket és nem feltétlenül a közös működtetés volt az elmúlt időszakban
gazdaságilag a hatékony forma. Saját, önálló formánkat kell és lehet most megvalósítani.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Kimutatást kell készíteni arról, hogy anyagilag
melyik forma mennyibe kerül, most nem látjuk, hogy melyik változat milyen költséggel jár.
Császár László, körjegyző: A költségvetési törvény ismert adatai alapján, a
feladatfinanszírozás keretében nem látszik különbség szeptemberig, amíg a köznevelési
törvénynek a végzettségekre, órakedvezményekre vonatkozó részei hatályba nem lépnek.
Bakos Tibor, települési képviselő: Egy esetleges óvodai pályázatnál nem biztos, hogy 25
fős óvodai létszámmal nagyobb esélyünk lenne, mint egy 75 létszámú óvoda
tagintézményeként.
Takácsné Gál Andrea vezető óvónő: Nem most kell végleges döntést hozni. Ha most fél
évre tagintézménnyé válunk, ehhez Bak jóváhagyása is kellene. Véleménye szerint a
mostani baki vezető óvónőnek sem szakmai tapasztalata, sem vezetői gyakorlata nincs
annyi, ami egy közös intézményhez szükséges, emiatt kérdéses, hogy egyáltalán vállalná-e a
vezetői feladatokat.
Pete Istvánné, települési képviselő: Takácsnénak sincs munkáltatói, önálló intézménynél
szerzett vezetői gyakorlata. A baki vezető óvónő nevében visszautasítja a fenti véleményt,
hiszen a baki vezető óvónő évekig vezető helyettesi feladatokat látott el.
Mázsa Ferenc, polgármester: Bocföldével is egyeztetni kell a jövőt illetően. Itt jön be az
időfaktor, hiszen nem december 11-én kellene minden előkészítés nélkül ilyen ötletekkel
előállni.
Pete Istvánné, települési képviselő: Ő már az előző testületi ülésen is elmondta azt a
véleményét, hogy az ÁMK-t meg kellene tartani.
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Mázsa Ferenc, polgármester: Benne nem merült fel ez a kérdés, hiszen ha Baknak lett
volna elképzelése közös intézmény vonatkozásában, akkor erről már lehetett, kellett volna
szót váltani. Mivel nem lát anyagi okot a közös intézmény mellett, a települési intézmények
viszonylagos önállóságát képviseli. Fél év után lehet mozdulni bármerre. Véleménye szerint
a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem lesz lehetőség arra, hogy a Baloghné képviselő
társa által felvetetteket kivitelezhessük.
Bakos Tibor, települési képviselő: Szóval, ha önállóan megy az intézmény szeptemberig,
akkor sem bérben, sem létszámban, sem óraszámban, sem költségben nem fog változni
semmi?
Császár László, körjegyző: Kizárólag a most hatályos jogszabályok alapján lehet
nyilatkozni. Nem tudható, hogy a mostani gyorsan változó jogszabályi környezetben lesz-e
és milyen irányú változás.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha most csatlakozunk Bakhoz, akkor duplán kötjük le
magunkat.
Bakos Tibor, települési képviselő: Ha szeptember 1-ig újra bele kell nyúlni az
intézménybe, akkor menjen az önálló intézmény.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
86/2012. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló törvény alapján elkészített – jelen
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező - „a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek
megosztásáról”
elnevezésű
Megállapodást
jóváhagyja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javaslatot tesz a jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti
előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslat elfogadására.
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A képviselő-testület 2 igen szavazattal 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
87/2012. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. június 25.
napján, közös intézmény – a Göcsej Kapuja Bak Általános
Művelődési Központ – közös fenntartására megkötött Megállapodás
fenntartók általi közös megszüntetését nem javasolja 2012.
december 31. napjával, egyidejűleg nem hagyja jóvá jelen
jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal a fenti
intézmény Megszüntető Okiratát.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Értetlenül áll ezen döntés előtt. Ha ezt a javaslatot a testület
nem hagyja jóvá, nincs is értelme és nem is lehet a továbbiakról szavazni, mivel azok
egymással szorosan összefüggnek.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Javasolja, hogy a jegyző Bak ülésén tájékoztassa a
baki testületet, hogy esetlegesen felmerült a közös intézmény létrehozásának szándéka, a
sárhidai óvoda tagintézményként való működtetésével.
Császár László, körjegyző: Ehhez az kellene, hogy most a sárhidai testület hozzon arról
előzetes döntést, hogy megfogalmazódott a testület részéről a közös intézmény
létrehozásának szándéka és ebben a döntésben utasítsa Őt, mint jegyzőt, hogy tájékoztatást
adjon erről. A baki Testület december 13-i ülésén tárgyalja a napirendet. Az előterjesztés a
saját intézmény létrehozására irányulóan készült el, Bak ezt fogja tárgyalni.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Akkor keresse meg a polgármester a baki
polgármestert, hogy a közös intézmény létrehozásának szándéka felvetődjön.
Mázsa Ferenc, polgármester: Miért kellene Neki megkeresni a baki polgármestert?
Balogh Tiborné, települési képviselő: Azért, hogy Ők is elgondolkozzanak a közös
intézmény létrehozásának lehetőségéről.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Győzze meg valaki, hogy ez a kényszerházasság miért
jó Sárhidának és akkor minden további nélkül megszavazza a közös intézményt. De nem
hangzott itt el olyan érv, ami emellett szólna.
Bakos Tibor, települési képviselő: Napoljuk el a döntést. Közben a polgármester
informálisan keresse meg a baki polgármestert, hogy mi a véleményük a közös
intézményről.
Mázsa Ferenc, polgármester: Már többször elmondta, hogy tegyük mellé az ötleteket,
javaslatokat, a települési érdekeket, érveket, indokoljuk meg a döntést. Minden képviselő
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Sárhida érdekeinek képviseletére tett esküt 2010. októberében, most bizonyítsák be, hogy ez
Sárhida érdeke.
Bakos Tibor, települési képviselő: Várjuk meg a december 13-i baki ülést és utána hozzuk
meg a saját döntésünket, akár a december 20-i együttes ülésen.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem kíván senki tagintézménye lenni, mert nem lát mellette
sem szakmai sem gazdasági érvet.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javaslatot tesz arra, hogy az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslattól
kezdődően a döntést a képviselő-testület következő üléséig napolja el.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 3 igen szavazattal,
2 ellenszavazat mellett az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslattól
kezdődően a döntést a képviselő-testület következő üléséig elnapolta.

2.

Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi
Társulás további működtetése.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Múlt hét hétfőjén tartott ülést a Válicka-Völgye társulási
tanácsa. Az ülés vége abba az irányba csapott át, hogy milyen lehet a Társulás jövője.
Semmiféle konkrét programok nincsenek a jövőre nézve. Abban állapodtunk meg, hogy
december 15-ig valamennyi testület szándéknyilatkozat formájában dönt, hogy tag kíván-e
maradni a Társulásban.
Bakos Tibor, települési képviselő: Mi lesz a Társulásban lévő pénz és eszközök sorsa
annak megszűnése után? Felosztásra kerül a tagok között?
Mázsa Ferenc, polgármester: A közös vagyon minden bizonnyal felosztásra kerül. Akkor
lesz ez a kérdés fontos, ha minden testület meghozza a döntését. Kiüresedett társulásról van
szó, amely további működtetésének a tanácsülésen részt vevők nem látták értelmét. Az a
véleménye, hogy a Társulásból való kilépés legyen a döntés.
Pete Istvánné, települési képviselő: Sajnálná, ha megszűnne a Társulás. Éveken keresztül
sikerült megtölteni tartalommal, programokkal a Társulást, szerinte legalább június 30-ig
fenn kellene tartani azt.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

88/2012. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja
előzetes szándékát, hogy a Válicka-Völgye és Térsége
Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulásból 2012. december 31.
napjával ki kíván lépni.
Az Önkormányzat a Társulás megszűnésével – a megállapodásban
foglaltak alapján – vállalja a felmerülő költségek ráeső részének
viselését.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3.

Egyebek.
3.1. Tájékoztató a szociális ellátásban 2013. évtől bevezetendő térítési
díjakról.

Mázsa Ferenc, polgármester: Tájékoztatást ad, hogy a TÁMASZ Alapszolgáltatási
Intézmény 2013. január 1-től térítési díjat kíván szedni a házi segítségnyújtást igénybe vevő
ellátottaktól. Sárhidán 9 főt érint ez. Havi 2.100-tól 21.000,- Ft-ig terjedő a havi összeg. Ha
az Önkormányzat a jövő évre ezt át kívánja vállalni, az havi 70.000,- Ft-ot jelentene. Az a
véleménye, hogy majd a jövő évi költségvetési számok ismeretében tudunk megalapozottan
nyilatkozni, hogy át kívánjuk-e vállalni a díjat, s ha igen, milyen összegben.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
89/2012. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény által a házi segítségnyújtás
ellátásra vonatkozó térítési díj átvállalása tárgyában közölt összegek
2013. évi önkormányzat általi átvállalása ügyében a jövő évi
költségvetési számok ismeretében kíván nyilatkozni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézményt tájékoztassa.
Határidő: Haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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3.2. Könyvtár-ellátási megállapodás
3.3. Fogorvosi ügyeletre vonatkozó megállapodás módosítása.
Mázsa Ferenc, polgármester: Röviden ismerteti a megállapodások tartalmát. Mivel
azonban írásos előterjesztést az idő rövidsége miatt nem tudtunk kiküldeni, a napirendek
tárgyalását a következő ülésre napolja el.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 2138 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyző
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