Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 21. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı,

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 egyhangúlag, 4 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.

Sárhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Megállapodás.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

4.

Gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló beszámoló.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

5.

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

6.

A Zalavíz Zrt-vel kötendı vagyonkezelési szerzıdés.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

kötendı

Együttmőködési
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7.
Egyebek (Civil Szervezetek támogatási keretének fennmaradó összegérıl való
döntés, belsı ellenırzési jelentés, TÁMOP-3.1.11-12/2. pályázati felhívás, Víziközmő
vagyonkezelıi szerzıdés, egyéb aktuális ügyek).

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.

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:
31/2012 (V. 21.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti idıszakban
végzett munkáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseirıl szóló beszámolót tudomásul vette.

3.

Sárhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Megállapodás.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

kötendı

Együttmőködési

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a megállapodás tervezet. A két önkormányzat között az együttmőködési
megállapodás kötésének kötelezettségét törvény írja elı, a tervezet a jogszabályi elıírások
alapján készült el. A következı ülésig gondolkodni kell, hogy a volt CKÖ irodahelyiségnek
milyen funkciót határozzon meg a testület. A megállapodás leírja, hogy az Önkormányzat
milyen feltételekkel, milyen szolgáltatásokat, lehetıségeket biztosít a Nemzetiségi
Önkormányzatnak.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Amit a törvény elıír, azt meg kell adni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
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hozza:
32/2012 (V. 21.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete jelen
jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Sárhida község Önkormányzata és a Sárhidai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodást.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: Haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

4.

Gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló beszámoló.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 5. és 6. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került a jegyzı és a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény
beszámolója. A Családsegítı Szolgálat anyagát több fórumon, több ízben tárgyalták.
Örömteli, hogy a gyermekek aránya Sárhidán a legmagasabb az Intézmény ellátási területén.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
33/2012 (V. 21.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja
és
TÁMASZ
Alapszolgáltatási
Intézmény
Családsegítı
Gyermekjóléti Szolgálatának mőködésérıl szóló 2011. évi szakmai
beszámolóját, mely jelen jegyzıkönyv5. számú mellékletét képezi.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Császár László, körjegyzı.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
34/2012 (V. 21.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a körjegyzıt, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen a beszámolót küldje meg a Zala Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Császár László körjegyzı.
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5.

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az elıterjesztés. A Társulási ülésen tárgyalásra, elfogadásra kerültek a
módosítások, amelyek alapvetıen jogi, jogtechnikai jellegőek, a jogszabályi változásokból
erednek.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
35/2012 (V. 21.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a Zalaegerszeg
és
Térsége
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását jelen jegyzıkönyv 7. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

6.

A Zalavíz Zrt-vel kötendı vagyonkezelési szerzıdés.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Azért került napirendre ennek az ügynek a tárgyalása, mert a
ZALAVÍZ-tıl hívták, hogy Sárhida egyedüliként nem írta alá a vagyonkezelési szerzıdést.
Tavaly is elıjött ez az ügy, de akkor nem történtek lépések. A szerzıdés-tervezet is
elıkerült, átnéztük, nem tudja, mi volt az ok, hogy nem került az aláírásra. Idıközben a
korábbi jegyzıkönyvek felülvizsgálata során a jegyzı megtalálta a 2007. 12. 20-i ülés
anyagai között a 65/2007. számú határozatot, amellyel a testület a szerzıdést elfogadta, így
jelen ülésen nem szükséges döntést hozni. A viziközmőrıl szóló törvény miatt hamarosan
várható a szerzıdés felülvizsgálata.

7.
Egyebek (Civil Szervezetek támogatási keretének fennmaradó összegérıl való
döntés, belsı ellenırzési jelentés, TÁMOP-3.1.11-12/2. pályázati felhívás, Víziközmő
vagyonkezelıi szerzıdés, egyéb aktuális ügyek).
7.1. Falunappal kapcsolatos ügyek
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Fontos kérdés, hogy milyen összeg áll rendelkezésre a
falunap megrendezésére?
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Mázsa Ferenc, polgármester: Eredetileg 150 eFt szerepelt a költségvetésben, de a Bak és
Vidéke Takarékszövetkezet további 80 eFt-ot biztosított erre a célra, így jelenleg 230 eFt a
rendelkezésre álló összeg. Ennél kicsit tovább lehet nyújtani a keretet, továbbá szponzori
felajánlásokat kell győjteni.
Balogh Tiborné, települési képviselı: A két ülés közötti történésekrıl szóló beszámoló
tartalmazta a T-Mobile-lal való tárgyalást. Milyen eredmény született?
Mázsa Ferenc, polgármester: Próbálta kipuhatolni, hogy milyen összeghatárig mehetünk
el igény szinten. A támogatási igénylésbe 150 eFt-ot írt be. A Szolgáltató egy pavilonnal is
kiszáll, szükség lenne néhány helyi hostess-re, akik szórólap osztással foglalkoznának.
Tombolára is felajánlott néhány jobb minıségő, 30-40 eFt értékő készüléket a szolgáltató,
melyek után a 10 %-os mértékő adó megfizetésének kötelezettsége terhelné az
Önkormányzatot a SIM kártya díjával együtt. Az elızı havi forgalmi adatok alapján
regionálisan osztja le a Szolgáltató a rendelkezésre álló keretet. Gond, hogy a központi,
„Kapcsolat-koncert” is június 30-án lesz, ami szőkíti a forrásokat. Meg kell még keresni a
nagyobb, helyi cégeket, a ZALAISPÁT, a ZALA-DEPO-t, a ZALAVÍZ-et is, pénzbeli
támogatás céljából. Jó lenne a költségvetés összegét feltornászni 630 eFt-ra, ha már a 630
éves évforduló szervezése a cél.
A képviselı-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

7.2. Civil Szervezetek támogatási keretének fennmaradó összegérıl való döntés
Mázsa Ferenc, polgármester: A civil szervezetek 2012. évi támogatásáról szóló
határozatban úgy döntöttünk, hogy az idei évi támogatási keret fennmaradó 50 %-áról
júniusban döntünk. Úgy gondolta, féléves beszámolót kér a szervezetektıl, ennek
ismeretében lehetne dönteni.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Véleménye szerint a féléves beszámoló mellé II.
féléves programtervet is kellene bekérni, mert lehet, hogy adott szervezet a II. félévre tervez
hangsúlyosabb programokat.
Mázsa Ferenc, polgármester: A félévi beszámoló és a programterv adatai alapján
dönthetünk, hogy a fennmaradó összegeket esetleg más célra fordítsuk. Az I. félévi
támogatást is csak akkor lehet kiutalni, ha május 31-ig megtörténik a civil szervezetek
beszámolójának letétbe helyezése. Személy szerint kíváncsi, hogyan alakultak a szervezetek
önként vállalt feladatai, a május elején élı pályázati lehetıségekbıl mit hasznosítottak a
szervezetek, milyen célra, milyen összegben pályáztak. Jó pályázati lehetıségek voltak
kiírva. Indoklást lát szükségesnek atekintetben, ha adott szervezet nem pályázott, akkor azt
miért nem tette, miért hagytak földön heverni könnyen pályázható pénzeket.
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7.3. Belsı ellenırzési jelentés
Mázsa Ferenc, polgármester: Az éves ellenırzési tervben szereplı témát, a helyi
adóztatást vizsgálta a belsı ellenır. A legfontosabb megállapítás, hogy hatalmas összegő,
mintegy 8 mFt a kintlévıség. Egyeztetett a jegyzıvel és az adóssal is ebben az ügyben.
Akciótervet kell kidolgozni, amiben határozott lépéseket kell tenni a behajtás ügyében. Nagy
probléma, hogy 8 milliós kintlévıséget tolunk magunk elıtt. A behajtásra történtek
intézkedések, de ezek közel sem elegendıek. Olyan eszköz kell, ami nagyobb
hatékonysággal eredményezi a fizetést.
Császár László, körjegyzı: A fennálló 7,9 mFt összegbıl 1,7 mFt az idegen követelés
(szabálysértési, közigazgatási bírságok, megelılegezett gyerektartás, stb.). Tehát
hozzávetıleg 5,7 mFt a tényleges önkormányzati követelés. Ezen összeg jelentıs hányadát
nem a tényleges adókövetelés, hanem a felhalmozott késedelmi, mulasztási bírságok teszik
ki. A kintlévıség döntı többsége olyan jellegő gépjármőadó kötelezettség, amely a nem
hivatalos, nem legális gépjármő kereskedelembıl adódik. Nagyon sok olyan gépjármő van,
amelyet fizikálisan már eladtak, de a rendszerben a jelentéstételi kötelezettségek
elmulasztása miatt a településen van kimutatva. Az év eleje óta sorozatosan kerülnek
kivonásra az egy évi adótételt meghaladó összegő adótartozást felhalmozó adóalanyok
gépjármővei. A behajtással kapcsolatban jelenleg is van II. fokon, illetve bíróságon lévı
ügyünk is. Alapvetı problémát jelent, hogy az adótartozást felhalmozó magánszemélyeknek
az esetek döntı többségében nincs bejelentett munkahelye, szociális ellátást vesznek
igénybe. Néhány esetben az ingatlan végrehajtáshoz szükséges mértékő adótartozás is
felhalmozódott, kérdés, hogy az azokra bejegyzett kötelezettségek teljesítése után
fennmaradó összeg fedezi-e az Önkormányzat követelését, nem újabb szociális feszültséget
gerjeszt-e a végrehajtás, mivel az adótartozások zöme egy meghatározott utcában élıkhöz
kötıdik.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Véleménye szerint adott esetben élhetnénk az adósok
névsorának nyilvánosságra hozatalával, bár nem feltétlenül jelent ez megoldást, hiszen
közismert, hogy kikrıl van szó. Megfontolásra javasolja, hogy amennyiben az alapösszeget
az adóalanyok befizetik, a pótlékok kerüljenek törlésre.
Mázsa Ferenc, polgármester: Szükségesnek látja a megtett intézkedésekrıl és azok
eredményérıl beszámoló készítését és a júliusi ülésre való beterjesztését a testület elé.
A képviselı-testület a fentieket tudomásul vette.

7.4. TÁMOP-3.1.11-12/2. pályázat
Mázsa Ferenc, polgármester: Tárgyi ügyben jelen jegyzıkönyv 8. számú melléklete
szerinti tartalommal kiment a tájékoztató anyag. Több oldalról átnéztük, elemeztük a
pályázati lehetıséget. A benyújtási idı június 1. és június 30. közötti. Várható olyan kiírás,
ami a terveinkhez jobban alkalmazkodva, komplexen az óvodák felújítására irányul, de még
kiírásra nem került. A TÁMOP lehetıség nem rossz, de az infrastruktúrára maximum a
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pályázott összeg 30 %-a fordítható. Le kellene ülni, hogy érdemes-e a benyújtáson
gondolkoznunk.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Az óvodavezetınek mi az elképzelése?
Pete Istvánné, települési képviselı: Ki nyújtaná be a pályázatot? Bak, mint gesztor?
Császár László, körjegyzı: A kiírás szerint a fenntartó a pályázat benyújtója. Sárhida
Önkormányzat az ÁMK-n belül elkülönítve szerepel, mint a Némethy Miklós tagintézmény
fenntartója, így az Önkormányzat nyújthatná be a pályázatot.
Mázsa Ferenc, polgármester: További egyeztetés szükséges, még a jövı héten. 3-5 mFt
körüli összeg lenne a reális, ennek 30 %-át lehetne eszköz beszerzésre fordítani.
A képviselı-testület a fentieket tudomásul vette.

7.5. Zalai Témautak Nonprofit Kft. tagi hitel ügye.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Kft. ügyvezetıjének levelét. A taggyőlésen az az álláspont alakult ki, hogy vagy
a 10 üzletrész tulajdonosa adja össze egyenként a 600-600 eFt összegő tagi hitelt, vagy az
önkormányzatok lakosságszám arányosan. A taggyőlés az utóbbi mellett döntött, mivel az
üzletrész tulajdonosok részérıl való hozzájárulás esélytelennek tőnt. Ha a HACS jogcím
elveszik, a beadott és még kiírandó pályázati pénzek visszaszállnak a „nagy kalapba”, és
onnan lesz valamilyen elv alapján visszaosztva. Problémát az jelent, hogy az Önkormányzat
és az Alapítvány részérıl is be van adva 1-1 pályázat, illetve további 250-300 mFt
megpályázható összeg is bent van a rendszerben. Mivel több olyan önkormányzat is van,
akik az elmúlt években egyáltalán nem adtak be LEADER pályázatot, valószínő, hogy
elutasítják a kölcsönnyújtást.
Pete Istvánné, települési képviselı: Mibıl adódik a 6 milliós tartozás?
Mázsa Ferenc, polgármester: Az eredetét nem látja át teljesen, vélhetıen 2008-2009-re
nyúlik vissza ez a kötelezettség, valószínősíthetıen olyan jogcímeken is hívott le a Kft.
támogatást, amelyre nem lehetett volna.
Pete Istvánné, települési képviselı: Véleménye szerint ezzel az igénnyel pofátlanság az
önkormányzatokhoz fordulni.
Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy Sárhida csak akkor támogassa a tagi hitelt,
ha valamennyi önkormányzat részt vesz ebben.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
javaslatával egyetértve a képviselı-testület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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36/2012 (V. 21.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a Zalai
Témautak Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsön ügyében
úgy dönt, hogy amennyiben valamennyi, érintett tagönkormányzat a
lakosságszám arányosan ráesı hitelösszeget elfogadja, Sárhida
Önkormányzata is a rá esı 279.924,- Ft összegő tagi kölcsönt 2012.
június 12-tıl 2013. december 31. napjáig terjedı idıszakra
kamatmentesen – költségvetése terhére – biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Kft.
ügyvezetését tájékoztassa.
Határidı: 2012. június 6.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

7.6. Talajterhelési díj ügye.
Mázsa Ferenc, polgármester: Többen is megkeresték a faluban a talajterhelési díj ügyében.
A honlapra is feltett egy tájékoztatót, ami tartalmazta, hogy a szolgáltató esetleg vállalhatna
valamiféle kedvezményt a hálózatra rákötık javára. A ZALAVÍZ-nél értetlenül álltak az
ötlet elıtt. Nem ritka, hogy más szolgáltató, pl. a DRV is ad kedvezményt az újonnan
csatlakozóknak, hiszen onnan már az igénybevevı rendszeresen fizetı ügyféllé válik. A
héten lesz a ZALAVÍZ közgyőlése, ahol fel fogja vetni ezt. A településen érintettek számára
fórumot kellene összehívni, hogy tudatosodjon mindenki számára, hogy a talajterhelési díj
akár több százezres összeg is lehet éves szinten. El kellene gondolkodni azon is, hogy a
közmőfejlesztési hozzájárulás összegébıl, amely jelenleg 150 eFt+ÁFA, ne adjon-e 20-30
eFt összegő kedvezményt az Önkormányzat. A lakossági fórum legkorábban jövı
csütörtökön 1900 órára hívható össze, valamennyi érintett részére kiküldött meghívóval.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A ZALAVÍZ-tıl is meg kell hívni olyan személyt, aki
érdemben tud nyilatkozni a mőszaki lehetıségekrıl.
A képviselı-testület a lakossági fórum összehívásának szükségességét egybehangzó
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal nélkül –
elfogadta.

7.7. Sárhida 071. hrsz-ú árok
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 10. számú melléklete szerint ismertette a
benyújtott vételi szándéknyilatkozatot. A vásárló jelezte, hogy a holnapi nap folyamán eljön,
szemrevételezik a területet. Mivel a felajánlott vételár különösen kedvezınek tőnik,
javasolja, hogy fogadja azt el a testület, ha a megtekintést követıen arányban állónak tőnik a
faanyag értékével.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
javaslatával egyetértve a képviselı-testület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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37/2012 (V. 21.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a tulajdonában
lévı 071. hrsz-ú területen lévı faanyagot 700.000,- Ft árért értékesíti
Pál Bence 8914 Vasboldogasszony, Kossuth u. 24. szám alatti lakos
részére, amennyiben a szemrevételezést követıen megállapítható,
hogy a felajánlott vételár és a kitermelendı fa értéke egymással
arányban áll.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a faanyag
értékének felmérése érdekében szükséges intézkedések megtételére,
illetve az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

7.8. Egyéb bejelentés
Pete Istvánné, települési képviselı: Jelzi, hogy május 28. napján kerül megtartásra a
gyermeknapi rendezvény, amelyre kéri a színpad biztosítását.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1910 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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