Sárhida, 2012. január 30-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 30. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1745 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Balogh Tiborné, települési képviselı.

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı,
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 3 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, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,
Bíró Katalin pénzügyi ea.

4.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl szóló
beszámoló

5.

Beszámoló a Körjegyzıség 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

6.

Az Önkormányzat 2012. évi ülésterve
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Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.
7.

2012. évi közmővelıdési és kulturális programterv.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

8.

Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata a CKÖ-vel
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

9.

Kistérségi központi ügyelet 2012. évi finanszírozása
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

10.

Egyebek.

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.
Balogh Tiborné, települési képviselı: a kerékpárút beruházást ki fogja finanszírozni?
Mázsa Ferenc, polgármester: Most csak a tervezési munkaszakaszról van szó. A
kivitelezés milliárdos beruházás lenne, azt csak szakaszonként lehetne megvalósítani. A mi
településeink vonatkozásában a Válicka partján haladna a kerékpárút, együttmőködve a
Válicka vízfolyást kezelı Principális Társulással és a Vízügyi Igazgatósággal.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Ha érintettek leszünk a beruházásban, valamit félre
kellene tenni arra. Ha nincs pénzeszköz, akkor hogyan lehet a fejlesztést bevállalni?
Mázsa Ferenc, polgármester: Legkorábban 5 év múlva kezdıdhetne a tényleges
kivitelezés. Itt most, a tervezési szakasznál nincs önkormányzati hozzájárulás, az önerıt a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozza. Ez a beruházás akár
2020-ban is megvalósulhat, ennyire nem tudunk és akarunk elıre látni.
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselıtestület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

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.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
1/2012 (I. 30.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót
tudomásul vette.

3.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,
Bíró Katalin pénzügyi ea.

Mázsa Ferenc, polgármester elmondja, hogy az ápolási díj március 1-tıl való
megszüntetése a faluban indulatokat váltott ki, de fel kellett vállalni a döntést. Az érintettek
már kaptak tájékoztatást a döntésrıl és leültek velük beszélni a jövıbeli lehetıségekrıl, az
egyes szociális ellátási formákról. Az ápolási díj éves szinten mintegy 3 millió Ft
többletkiadást jelentett az Önkormányzatnak, amely összeg más célokra is hasznosítható
lenne. Az ellátás megszüntetésével nem volt cél senkit sem lehetetlen helyzetbe hozni, de
mindenképpen szükséges lépés volt.
Elmondja, hogy az adótartozások jelentıs összeget tesznek ki a településen, lassan már egy
behajtó cég alkalmazása is megfontolandó volna. Nem híve a listázásoknak, de véleménye
szerint ha negatív lista összeállítására nincs lehetıség, legalább egy pozitív adóslistás el
kellene készíteni a pontosan fizetı adóalanyokról.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Az adótartozások behajtására nincs lehetıség?
Császár László, körjegyzı: Az önkormányzati adóhatóságnak ugyanolyan intézkedési
lehetıségei vannak a behajtásra, mint az állami adóhatóságnak. Az elmúlt idıszakban a
jelentısebb összegő adótartozást felhalmozó adóalanyokat az adóügyi ügyintézı beidézte.
Körjegyzıként valamennyiükkel személyesen tárgyalt, keresve annak a lehetıségét, hogy
akár részletfizetési kedvezmény biztosításával, akár egyéb adózási szankció kilátásba
helyezésével rákényszerítse İket az adófizetésre.
Biró Katalin, pénzügyi ügyintézı: Az intézkedés hatásai már most látszanak, ugyanis a
befizetett adók összege az elmúlt idıszakban látványosan emelkedett. Elmondja, hogy 2010rıl 2011-re 3,5 mFt hitelállományt vitt át az Önkormányzat. 2011. december 31-re a
hitelállomány megszőnt és az Önkormányzat pozitív szaldóval zárta az évet, 6,5 mFt a
pénzmaradvány, amelybıl 1,5 mFt a tőzifa támogatásra kapott központi támogatás, melyet
csak arra a célra lehet igénybe venni. Az elsıdleges pénzügyi kimutatás szerint Sárhidának
még 2 mFt-ot kellett volna pluszban finanszíroznia az ÁMK felé, de decemberi végsı
elszámolás során bebizonyosodott, hogy fizetési kötelezettség helyett még visszafizetési
igényt jelenthet az Önkormányzat a gesztor felé.
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A folyószámla hitel-keret változatlanul rendelkezésre áll, márciusban jár le a rendelkezésre
tartási idıszak, addig kell majd eldönteni, hogy továbbra is fenntartja-e az Önkormányzat,
vállalva a rendelkezésre tartás díját, ami nagyságrendileg 60 eFt/év.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az elhangzottakat mindenképpen pozitívumként kell
értékelni, s meg is köszöni a pénzügyi ügyintézı jó munkáját.
Balogh Tiborné, települési képviselı: a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában
a saját hatáskörő módosítások mit tartalmaznak?
Biró Katalin, pénzügyi ügyintézı: A szolgáltatási díj a zeneszolgáltatásért, a reprezentáció
a programokon élelmiszerért, az egyéb dologi kiadás pedig a pályázati regisztrációs díjként
kifizetett összeget tartalmazza. Elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását
illetıen az idei évben jelentıs változások lesznek, a kisebbségi Önkormányzat önálló
bankszámlával és költségvetéssel fog rendelkezni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 1/2012. (I. 31.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv
5. számú mellékletét képezi.

4. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl szóló
beszámoló
Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés a tárgyi ügyben. Elmondja, hogy jelentıs átalakulás
várható a kistérség életében is, nem lehet tudni semmit a Társulás jövıjérıl. Volt szó arról,
hogy a vagyon szétosztásra kerül a tag Önkormányzatok között, de még semmi sem biztos.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
2/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a Zalaegerszeg
és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadja.

5.

Beszámoló a Körjegyzıség 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
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Mázsa Ferenc, polgármester: A körjegyzıségi beszámolóból (jelen jegyzıkönyv 7. számú
mellékleteként csatolva) is látszik, hogy megalapozott volt a szociális területen végrehajtott
változtatás, a szomszéd településre is ráverünk a szociális ellátások számát illetıen.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A szociális és egyéb ügyek számát is nézve idıszerő,
hogy Sárhidán is legyen állandó ügyfélfogadás, hiszen itt is majdnem annyi ügy van, mint
Bakon.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
3/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete Önkormányzati
Képviselı-testülete
elfogadja
Bak-Sárhida
községek
Körjegyzıségének 2011. évi munkájáról szóló beszámolót, mely
jelen jegyzıkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Császár László körjegyzı.

6.

Az Önkormányzat 2012. évi ülésterve
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés a tárgyi ügyben.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
4/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete Önkormányzati
Képviselı-testülete jelen jegyzıkönyv 8. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2012. évi ülés- és
munkatervét.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László körjegyzı
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7.

2012. évi közmővelıdési és kulturális programterv.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az anyag a meghívó és az elıterjesztések kiküldését
követıen érkezett meg, ezért most szóban ismerteti a többszöri egyeztetés alapján kialakult
programtervet (jelen jegyzıkönyv 9. számú mellékleteként csatolva). Néhány ponton még
szükséges további apróbb módosítás, de alapvetıen elfogadható a terv. 2012-tıl az elmúlt
ülésen elfogadott közmővelıdési megállapodás alapján az ÁMK lesz a programok szakmai
szervezıje.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Elmondja, hogy március-április hónapban
megrendezésre kerül az éves túra, valamint a falu lányai-asszonyai részére ısszel ismét torna
lehetıségét biztosítja Egyesületük.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
5/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete Önkormányzati
Képviselı-testülete jelen jegyzıkönyv 9. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2012. közmővelıdési
programtervét.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

8.

Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata a CKÖ-vel
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: elızetesen úgy terveztük, hogy a napirend tárgyalásra kerül, de
a jogszabályi elıírások, amelyek az új nevükön nemzetiségi önkormányzatokra
vonatkoznak, olyan sok ponton módosultak, hogy a rendelkezésre álló rövid idı alatt az
elıterjesztés nem készült el. A jogalkotó az idei évben a vonatkozó törvényi rendelkezés
alól, amely január 31. napjában határozza meg az együttmőködési megállapodás
felülvizsgálatának határidejét, felmentést adott, késıbbi idıpontot tőzve ki a feladat
elvégzésére. Kéri, hogy a napirend tárgyalása kerüljön elnapolásra.
Mázsa Ferenc, polgármester: Elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat számára
biztosított irodahelyiség ügye változatlanul nem hagyja nyugodni. Nem látja értelmét annak,
hogy az Önkormányzat egy önálló helyiséget biztosít a nemzetiségi Önkormányzatnak,
amely az év 365 napjából csupán 3 napon át van nyitva. Ez a kérdés a múltkori CKÖ ülésen
ismét felvetıdött, Sárhida testülete is tárgyalta már az ügyet. Az együttmőködési
megállapodás tárgyalása során mindenképpen rendezni szükséges a helyiség ügyét.
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9.

Kistérségi központi ügyelet 2012. évi finanszírozása
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés a tárgyi ügyben.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
6/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete Önkormányzati
Képviselı-testülete a zalaegerszegi kistérségi központi orvosi
ügyelet mőködéséhez lakosságszám arányosan hozzájárul 449
Ft/fı/év összeggel. A 2012. évi hozzájárulás összege: 368.180,- Ft.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulást a
döntésrıl értesítse.
Határidı: 2012. február 10.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

10.

Egyebek.
10.1. Mővelıdési ház felújításhoz terv készítése

Mázsa Ferenc, polgármester: Elmondja, hogy megérkezett a Mővelıdési Ház felújítására
benyújtott pályázat hiánypótlási felhívása. Kisebb hiányok kerültek megállapításra, amelyek
könnyen orvosolhatók voltak. A nagyobb gond, hogy elıírták építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítését, melyre nagyon rövid határidıt kaptunk, ezért sürgısen
pótolni kell a terveket. Elviekben a benyújtásra került pályázatok nyerni fognak, mivel
benyújtott pályázati igény lényegesen alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló pályázati
keretösszeg. A tervezı alaposan felmérte az épületet, tárgyaltak a külsı akadálymentesítés
lehetıségérıl is, ezt is tartalmazzák az elkészült tervek. Célszerő lenne az épület külsı
felújításán is elgondolkodni, mivel a Zala Témautak LEADER csoportnál 2013-ig mintegy
470 mFt pályázati forrás áll rendelkezésre. A problémát folyamatosan a szükséges önerı és
az utófinanszírozási rendszer okozza. A sportöltözı felújítás pályázati forrása hamarosan
megjön, akkor meg kell kezdeni a ravatalozó felújítását, ısszel-tavasszal pedig már a most
elbírálás alatt lévı pályázat alapján kezdıdhetne a belsı felújítása a Mővelıdési Háznak.
Saját munkaerıvel – ezzel párhuzamosan – el kellene végezni az épület külsı homlokzati
vakolási munkáit, a nyílászárókat cserélni kellene, illetve az ereszcsatorna is felújításra
szorul.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
7/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzati
Képviselı-testülete
jelen
jegyzıkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
mővelıdési ház felújítás építési beruházás keretében az építési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezésivállalkozási szerzıdést Santák Attila magántervezıvel.
A Képviselı-testület a tervdokumentáció elkészítésére jóváhagy
125.000,- Ft (bruttó) összeget, melyet költségvetésébıl biztosít.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
10.2. Hulladékszállítási díj
Császár László, körjegyzı: elmondja, hogy a jogalkotó több ponton módosította a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényt. A jogszabály alapján a
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. évre
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. A fentiek miatt
kéri a tárgyi ügyben december 12. napon hozott döntés hatályon kívül helyezését.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
8/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzati
Képviselı-testülete
a
hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdésre vonatkozó 73/2011.
számú határozatát 2012. január 1. napjával hatályon kívül helyezi.

10.3. Viziközmő szolgáltatásra vonatkozó új szabályok
Császár László, körjegyzı: elmondja, hogy 2011. december 31. napjától a települési
önkormányzatok viziközmő-szolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó hatásköre
megszőnt. Ennek következtében a 2012. évi díjat megállapító önkormányzati rendeletet
hatályon kívül kell helyezni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta a javaslat elfogadását.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2012. (I. 31.)
önkormányzati rendeletét a közmőves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
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díjának megállapításáról szóló 11/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 12. számú mellékletét képezi.

10.4. Sárhida szennyvíz átemelı szaghatás vizsgálata
Császár László, körjegyzı jelen jegyzıkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Zalavíz Zrt. levelét.
Mázsa Ferenc, polgármester Felháborodásának adott hangot,mely szerint a Zalavíz Zrt.
nem értesített idıben a település vezetését, hogy a mai napon vízszünet várható. A reggeli
órákban hívta telefonon a szolgáltatót, hogy mi az oka a vízhiánynak. Azt a választ kapta,
hogy Bocföldén van hálózati hiba, amely kihat a Sárhidai ellátásra is. Véleménye szerint ezt
a szolgáltatónak legalább e-mail üzenetben jeleznie kellett volna. A diszpécser 9 órára ígérte
a hiba kijavítását, ehhez képest a 11 órai következı telefonhívás idején sem volt víz.
Véleménye szerint a szolgáltatónak már 9 órakor látnia kellett volna a hiba jellegét és
nagyságát, és már akkor intézkednie kellett volna, hogy legalább az intézményekhez lajtos
kocsi szállítson vizet.

10.5. Ebrendészeti hozzájárulás ügye
Császár László, körjegyzı: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az állatok védelmérıl
és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLVIII.
törvény 7. §-a alapján a települési önkormányzat – döntése szerint – ebrendészeti
hozzájárulást szedhet. Az ebrendészeti hozzájárulást a 4 hónapos kort betöltött eb
tulajdonosától lehet beszedni, mértéke veszélyes eb esetén maximum 20.000,- Ft, más eb
esetében maximum 6.000,- Ft lehet. Amennyiben a Képviselı-testület élni kíván ezen díj
bevezetésének szándékával, az rendeletalkotási feladat, ezért annak elıkészítése érdekében
lenne szükséges intézkedni. A hivatkozott jogszabály hatályba lépésének dátuma? 2012.
január 1. Kéri a testület véleményét.
Mázsa Ferenc, polgármester: nem támogatja ezt, a lakosságot terhelı hozzájárulás
bevezetését.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy
az ebrendészeti hozzájárulás ne kerüljön kivetésre Sárhida községben.
10.6. Közvilágítási szerzıdés ügye
Császár László, körjegyzı elmondja, hogy a közvilágítást biztosító E.On
Energiaszolgáltató Kft-t megkerestük kedvezményesebb díjtarifa ügyében. A szolgáltató
javaslata, hogy 2012-tıl célszerő lenne átállni versenypiaci szerzıdés megkötésére. Ennek
az egyetemes szolgáltatáshoz képest kedvezıbb a díja, illetve a szerzıdést tekintve annyi az
eltérés, hogy azt a szolgáltató is felmondhatja, de jelen esetben kicsi a valószínősége, hogy
9
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annak a felmondás érdekében állna. Eltérés továbbá, hogy a számlázást tekintve a számla
kiegyenlítésére vonatkozóan rövidebb határidıt szab a szerzıdés.
Alternatív szolgáltató igénybevételére Sárhida település esetén nincs mód, mivel még egy
korábbi közvilágítás korszerősítési szerzıdés van hatályban 2013-ig.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
9/2012. (I. 30.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az
E.On Energiaszolgáltató Kft. Sárhida község közvilágítási
feladatainak ellátására szóló ajánlatát, 16,46 Ft/kWh díj ellenében
2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idıszakra.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
Határidı: haladéktalanul.

Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
10.7. Szociális célú tüzifa támogatás ügye.
Császár László, körjegyzı elmondja, hogy a Belügyminisztérium felmérésére adott válasz
eredményeként Sárhida 100 m3 tüzifa vásárlására kapott kedvezményesen lehetıséget. Az
önkormányzati hozzájárulás 2.000,- Ft/ m3, valamint a szállítási költség. Az elosztás elveit,
feltételeit kellene meghatároznia a testületnek. A szociális rendelet tartalmaz természetbeli
ellátás nyújtására feltételeket, a kialakított szempontokat ahhoz lenne célszerő igazítani.
Mázsa Ferenc, polgármester: A gondozónı már elkezdte összeírni a szóba jöhetı
ellátottakat.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Véleménye szerint elınyben kellene részesíteni a
teljesen egyedülálló, idıs embereket, nekik 4 m3, másnak 2 m3 tüzifa biztosításával.
Mázsa Ferenc, polgármester: javasolja, hogy csütörtökig mindenki állítson össze egy
névsort és tartsanak megbeszélést, ahol egyeztetésre kerül, ki kapjon fát. Azt is végig kell
gondolni, hogy a 100 m3, ideszállítása, elosztása, ırzése milyen logisztikát igényel. Gondot
jelent a tárolás és kiszállítás. Célszerő lenne, ha az önkormányzat a saját embereivel részt
vállalna a fa felvágásában is.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Azt javasolja, hogy egybıl a házakhoz kellene
szállíttatni a fát, s ott feldolgozni majd.
A képviselı-testület a fenti javaslatokkal egyetértve dönt a tüzifa felosztásának
gyakorlati módjáról.
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10.8. Egyéb ügyek.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Kéri, amennyiben a pályázati kiírás lehetıséget ad rá,
ne szürke, hanem piros színő bitumenes zsindely kerüljön a ravatalozó elıtetejére.
Mázsa Ferenc, polgármester: Felhívja a képviselı-testület tagjainak figyelmét, hogy az
intézményi dolgozókra – bár nem az Önkormányzat a munkáltatójuk – figyelmet kellene
fordítani. Több dolgozó is kerek évfordulót tölt be az Önkormányzatnál dolgozva, ezért a
testület és az Önkormányzat nevében kötelességének érzi, hogy ezeket figyelje, és az
Önkormányzat ezekrıl az évfordulókról legalább gesztus értékő ajándékkal megemlékezzen.
Az elsı ilyen jellegő akciót március 15-re javasolja megszervezni, utána pedig a tanévre
vonatkozóan folyamatosan követni.
A képviselı-testület a fenti javaslattal egyetértve felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1925 órakor bezárta és a további ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.
Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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