Sárhida, 2012. február 08-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 08. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1815 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı,
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı,
Faragó Gézáné, szociális gondozó,
Faragó Tamás Polgárır Egyesület elnök.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 5 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, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1.

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

2.

Szociális célú tüzifa támogatás felhasználása.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,

3.

Civil szervezetek 2011. évi támogatási elszámolása, 2012. évi támogatási igényei.
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Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.
4.

Egyebek.

Napirendek tárgyalása:

1.

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

Mázsa Ferenc, polgármester: A 2012. évi költségvetés vonatkozásában még sok a
bizonytalan pont. A Körjegyzıség költségvetését ugyan elfogadtuk, de az ÁMK
költségvetése még nem ismert, illetve egyéb, sok más információ is hiányzik. Ezért most
csupán a fı sarokszámokat tárgyalja a testület az államháztartási törvényben foglalt
kötelezettség teljesítése érdekében, de a költségvetés részletes tárgyalására a következı
ülésen kerül sor.
Biró Katalin pü-i üi.: Jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal adott
tájékoztatást a költségvetési tervezési adatokról.
Mázsa Ferenc, polgármester: Van sok pár 100 eFt-os tétel, amely nagyon fontos. A
pályázatokat kigazdálkodjuk úgy, hogy kevesebb hitelt tudunk csak igénybe venni a
hitelfelvételi szabályok szigorítása miatt. A pályázatoktól függetlenül is kell karbantartási
kiadásokat tervezni az önkormányzati épületekre. Idén a Mővelıdési Ház nyílászáróinak
cseréjét, a külsı vakolási feladatokat meg kell oldani. Erre mindenképpen kell elıirányzatot
tervezni. Elhangzott, hogy az ÁMK költségvetését még nem tárgyalták a fenntartók. Volt
róla szó, hogy a 2011. évinél nagyobb önkormányzati finanszírozást nem biztosítunk, ehhez,
ha az Intézmény a nagyobb igényt kellıen nem támasztja alá szakmailag, tartani is akarja
magát. A szociális ellátások terén éppen ideje volt szigorítani, mert nagyon jelentıs kiadási
tételt képviselnek még így is ezek az ellátások. Végig kell gondolni, milyen önként vállalt
feladatokat milyen mértékben tud az Önkormányzat ellátni.
Pete Istvánné, települési képviselı: A rendezvényekre milyen összegő támogatás került
megtervezésre? Egy korábbi ülésen döntés született a könyvtárba vásárlandó számítógéprıl.
Ennek a beszerzése megtörtént-e?
Biró Katalin pü-i üi.: 480 eFt a tervezett összeg. A falunap, az idısek napja és a szüreti
felvonulás került tervezésre.
Mázsa Ferenc, polgármester: A számítógép megérkezett, hamarosan elhelyezésre kerül
egy gép a könyvtárban.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselı-testület határozathozatal nélkül egyetértett annak a következı soros ülésre
való elnapolásával.

2.

Szociális célú tüzifa támogatás felhasználása.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,

Mázsa Ferenc, polgármester: Az elmúlt ülésen elhangzottaknak megfelelıen sor került a
tárgyi ügyben az elızetes megbeszélésre, valamint elkészült a támogatás felosztásának
szabályait rögzítı rendelet-tervezet (jelen jegyzıkönyv 2. számú mellékleteként csatolva).
Pete Istvánné, települési képviselı: A lakásfenntartási támogatásban részesülık kizárása
nem szőkíti jelentısen a jogosulti kört?
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Véleménye szerint is sok embert kizárunk így.
Bakos Tibor, települési képviselı: A lakásfenntartási támogatás azonban sok esetben 6-7
eFt/hó összegő is lehet, így éves szinten 60-70 eFt támogatást kapnak egyesek az
Önkormányzattól, ezért véleménye szerint maradjon bent a rendeletben ez az elıírás.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ha a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó elıírás kikerül
a végleges szövegbıl, akkor viszont javasolja megemelni a jövedelemhatárt a
nyugdíjminimum 250 %-ára.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: 230 %-ban kerüljön meghatározásra a jövedelmi szint.
Így az igények száma még elfogadható határon belül marad, és lesz lehetıség szelektálni az
igénylık között a juttatott fa mennyisége szerint is.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester szavazásra bocsátotta a módosított javaslat elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 3/2012. (II. 09.)
önkormányzati rendeletét a szociális célú tőzifa támogatási ellátás helyi
szabályairól, mely jelen jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ehhez a napirendhez kapcsolódva elmondja, hogy az
Erdészet jelezte, hogy megkezdhetnék a fa szállítását. A közelbıl lenne lehetıség a fa
szállítására, kapott javaslatot is a fuvaros személyére, kéri a képviselık esetleges javaslatait
is. A reális fuvarköltség 1480,- Ft/m3 5-10 km-es körzetben, 1.780,- Ft/ m3 10 km feletti
szállítás esetén. Mivel a kérelmek benyújtási határideje február 17-re módosult, javasolja,
hogy február 20. napján ülésezzen a testület a támogatási döntéseket meghozva. A jövı hét
végén kellene a fát ide szállítani a Mővelıdési Ház mellett területre, hogy minél kevesebb
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ideig kelljen az ırzésrıl gondoskodni. Felkéri a Polgárırség jelen lévı képviselıjét, hogy a
szervezet vegyen részt az ırzési feladatokban.

3.

Civil szervezetek 2011. évi támogatási elszámolása, 2012. évi támogatási igényei.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A testületi tagok megkapták elıterjesztésként az elmúlt évi
támogatásokról szóló elszámolásokat és a jövı évi igényeket (jelen jegyzıkönyv 4. számú
mellékleteként csatolva). Amelyik szervezet az elmúlt évben kapott támogatást, az el is
számolt azzal.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Nem tiszta számára, hogy a sárhidai fiatalok milyen
célra kérik a támogatási összeget.
Mázsa Ferenc, polgármester: Valóban, nem igazán konkrét az igényük, de vannak
elgondolásaik, pl.: mozi-maraton tartása, a volt iskolaépület használata. Mozgolódnak a
fiatalok, tenni akarnak, véleménye szerint biztatásképpen támogatni kellene ıket.
A 2011. évi elszámolások rendben vannak, a Polgárırség jelen lévı képviselıjétıl kéri,
hogy a jövıre nézve a tényleges tevékenységrıl – az eseménynapló adatai alapján – is
készüljön egy beszámoló, amely a pénzügyi mellett egy szakmai jellegő beszámolót
jelenthetne. Kéri, hogy az Egyesület tegyen meg mindent a Rendırséggel való kapcsolat,
együttmőködés javítása, a közös rendır-polgárır járırözés kialakítása érdekében.
Faragó Tamás: Jelezték a problémát a megyei Szövetség felé. Sajnálatosnak tartja, hogy a
közös járırözésre, az együttmőködés javítására irányuló törekvéseiket a rendırség nem
akceptálja. A bocföldi régiós polgárır vezetı pedig a rendırség vezetıi felé jelezte a
problémát.
Mázsa Ferenc, polgármester: Amikor a körzeti megbízott ügyében felmerült problémára
kért választ, azt írásban kérte a Rendırségtıl. Erre írásban kapott is választ. Azt javasolja, a
Polgárırség is írásban jelezze a problémát a Rendırkapitányság felé.
A képviselı-testülettıl kérdezi, hogy a 2012. évi igényeknél milyen elızetes álláspontot
alakítsanak ki. A 2011. évi civil szervezeti jóváhagyott támogatás 220 eFt volt. Ehhez jött a
Sportegyesület 400 eFt-os, valamint a Fiatalok 50 eFt-os igénye, így az összeg a 2012. évre
620 eFt-ra nıne.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Ehhez még hozzájön a Dalkör támogatása is.
Összességében sokallja ezeket az összegeket, de mindegyiket támogatná. Mindegyik
egyesület a fennmaradására kér pénzt.
Mázsa Ferenc, polgármester: Mindegyik támogatási igény jogosnak tőnik ugyan, de
mégis redukálni kell ezeket.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Ha az Önkormányzat nem támogatja ezeket az
Egyesületeket, akkor azok nem is kellenek.
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Mázsa Ferenc, polgármester: A jövı évben a pályázat kiírása során ragaszkodni fog
ahhoz, hogy csak úgy hajlandó támogatni a szervezeteket, hogy minden szervezet olyan
összegre pályázhat csupán, ami maximum 50 %-a lehet az egyéb, más forrásból szerzett
bevételeinek. Nem életszerő, hogy a civil szervezeteket tisztán az Önkormányzat tartsa el.
Az a tapasztalat, hogy az Önkormányzat erre nem lesz képes. A szervezetek támogatása az
egyéb rendezvényekkel együtt éves szinten több milliós tételre rúg. Véleménye szerint
maximum 500 eFt lehet a 2012. évi összeg támogatási igény.
Bakos Tibor, települési képviselı: A Sportegyesületé a legnagyobb összeg. Két hete vett
részt értekezleten, ahol nem tudtak választ adni arra, hogy a jelenlegi támogatási háttér
meddig tartható fenn. Gondot jelent, hogy mi lesz a tartalék csapattal. Ha 15-18 fiatalt újra
kell igazolni, játékengedélyt váltani, orvosi vizsgálatát fedezni, minden költség duplán fog
jelentkezni, mivel elıfordulhat, hogy kötelezıvé teszik a tartalékcsapat indítását is. Ha így
lesz, nem lesz mirıl beszélni, mert ennek a költségét nem lehet felvállalni. Az általuk
megjelölt támogatási összegre feltétlenül szükség lesz.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ilyen bizonytalanságra nem lehet tervezni.
Balogh Tiborné, települési képviselı: A bajnokság tavaszi fordulójára van pénz?
Bakos Tibor, települési képviselı: Elvileg igen. A társasági adóból várhatóa elég komoly
pénzeket lehetne szerezni. 300 eFt-ra szeretnének pályázni. Az általuk az önkormányzattla
kért igény az idei szezonra és a következı szezon elindítására lesz elég.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Ha kivitelezhetı, a Sportegyesület támogatását
elkülönítve kellene tervezni, s akkor visszatérni a második részlet folyósítására, ha már
lehet tudni, arra tényleg szükség lesz-e.
Mázsa Ferenc, polgármester: Van bizonytalansági tényezı a támogatások megállapítása
terén. Azt le kívánja szögezni, hogy többet nem lesz lehetıség a támogatás következı évre
való átvitelére, hanem a fel nem használt részt december 31-ig vissza kell fizetni az
Önkormányzatnak. Felhívja rá a jelenlévık figyelmét, hogy a vonatkozó, új civil-törvény
szerint csak az a szervezet kaphat az államháztartás alrendszereitıl támogatást, amely az
elızı évi elszámolását az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezi. Errıl igazolást kell
kérni és a pályázati dokumentációhoz csatolni kell. Javasolja, hogy gondolják át a
szervezetek az igényeiket és csökkentsék azokat.
Pete Istvánné, települési képviselı: Sok mindenben egyetért a polgármesterrel, de úgy
gondolja, alapvetı szempontokról kellene dönteni. Akarjuk, hogy legyen-e labdarúgó
egyesület, vagy ne? A Sportegyesületet kivéve a többi szervezet tud mőködni támogatás
nélkül is, de a sportkör csak akkor mőködhet, ha kap elég támogatást. Fel kell vállalni, hogy
fenntartsuk-e a futballt. Ha az a döntés születik, hogy induljon a bajnokságban, akkor
biztosítani kell annak anyagi feltételeit is. Ugyanez igaz a Polgárırségre is.
Mázsa Ferenc, polgármester: Bocföldén sem kap támogatást a Polgárırség az
Önkormányzattól. Véleménye szerint nem megalapozott a Sportegyesület igénye.
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Bakos Tibor, települési képviselı: A körülmények miatt nem lehet megalapozott. A
Dalkör 130 eFt-ot kap éves szinten, akkor ez az összeg sem megalapozott.
Faragó Tamás: A Dalkör egy szők csoport, akik a saját kedvükre énekelnek. A
Sportegyesület és a Polgárırség egy tágabb körben, a falu érdekében, fontosabb célokért
dolgozik.
Mázsa Ferenc, polgármester: Messzemenıkig nem ért egyet az elıbb elhangzottakkal. A
Dalkör is a település érdekében tevékenykedik, öregbíti és messze viszi a falu nevét.
Változatlanul kéri, hogy a következı ülésre – ahol már tételesen kell dönteni a
támogatásokról – mindenki vizsgálja felül igényét.
A napirend tárgyalását lezárja.

4.

Egyebek.
4.1. Sportöltözı ügye.

Mázsa Ferenc, polgármester: Elmondja, hogy a sportöltözı pályázati elszámolása ügyében
a mai napon tételes, teljes körő ellenırzést folytatott le az MVH, amely a hétfıi napon
folytatódik. Az eredeti pályázat és a benyújtott kifizetési kérelem tekintetében vannak olyan
tételek, amelyek nem úgy kerültek beépítésre, ahogy az kellett volna. Ennek ellenére a
mőszaki ellenır minden tételt átvett. A támogatási összeg egy részének visszavonására tesz
javaslatot az ellenır, a holnapi napon egyeztetés lesz az Önkormányzat, a mőszaki ellenır
és a kivitelezı részvételével, ahol meg kell kezdeni a vizsgálatot ez eltérések okainak
kivizsgálására. A büntetés akár milliós összeg is lehet, mert komoly hiányosságok merültek
fel. Ebbıl már nem igazán jöhetünk ki jól, meg kell keresni a felelıseit ennek a dolognak.
Bakos Tibor, települési képviselı: Ha ilyen gondok vannak, meggondolandó, hogy
egyáltalán nekiálljunk-e a ravatalozónak.
Mázsa Ferenc, polgármester: Alapállás, hogy a három szereplı, az Önkormányzat, a
kivitelezı és a mőszaki ellenır között oszlik a felelısség. Meg kell vizsgálni, milyen
arányban. A vizsgálat lezártát követıen ismételten tájékoztatni fogja a testületet.

4.1. Talajterhelési díj
Császár László, körjegyzı: Elmondja, hogy a jogalkotó 2012. február 01. napi hatállyal
módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt. A változás
folytán a talajterhelési díj mértéke a fenti idıponttól kezdıdıen 120 Ft/m3 összegrıl 1.200
Ft/m3 összegre változik.
Jelenleg Sárhidán a talajterhelési díjjal érintett ingatlanok száma 47, a 2011. évben befolyt
talajterhelési díj összege: 204.000,- Ft.
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Kéri, hogy a testület a jogszabályváltozást átvezetni szíveskedjen a saját rendeletén.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester szavazásra a javaslat elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 4/2012. (II. 09.)
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 18/2004. (XII. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról mely jelen jegyzıkönyv 5. számú
mellékletét képezi.

10.8. Egyéb ügyek.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Jelzi, hogy gondot jelent a tér és a Dózsa utca
közötti lejáró közötti szakaszon. A hó le van taposva, veszélyesen csúszik az úr. Kéri, hogy
idıben, még a letaposás elıtt kerüljön letakarításra.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ígéretet tesz a takarításra.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 2025 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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