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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 05. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, 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 3
fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel, javaslatot tesz, hogy a
meghívóban kiküldött napirendi pontok szerint történjen az ügyek megtárgyalása.
A polgármester javaslatával a testület egyetértve 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.

Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének elfogadása.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,

2.

Támpontok a 2012. I. negyedévi falugyőlés napirendi pontjaihoz.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester

3.

Egyebek.
Napirendek tárgyalása:

1.

Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének elfogadása.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester,

Mázsa Ferenc, polgármester: Elmondja, hogy jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal kiküldésre került az elıterjesztés. Jelenlegi és az év egyik legfontosabb
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feladata a költségvetés elkészítése. Nem késett meg jelentıs mértékben a költségvetés
elfogadása, bár általában ugyan februárban szokta azt a testület elfogadni, idén sok egyéb
tényezı, így a hosszan elnyúló ÁMK-s költségvetési tárgyalások miatt került március elejére
a költségvetés elfogadása. Az elıterjesztést a képviselık megkapták, a korábbi évekhez
hasonlóan részletes szöveges elıterjesztés készült, amely a csatolt táblázatokkal együtt jól
mutatja az Önkormányzat tervezett pénzügyi helyzetét.
Csak hozzáteszi plusz gondolatként, lesz olyan módosítási javaslat, amirıl szót kell váltani.
A szociális feladatok terén az önkormányzati szerepvállalás egyre nı. Már most vannak
változások, de az önkormányzatok rovására további megszorítások várhatóak. Elképzelhetı,
hogy a következı években további racionalizálási lépéseket kell tenni, hasonlóakat, mint a
méltányossági ápolási díj megszüntetése terén. A közfoglalkoztatás állami támogatásánál 70
%-os támogatási intenzitással számoltunk egész évre, bár a márciustól induló
közfoglalkoztatásnál 85 %-os támogatást kapott az Önkormányzat. Jó, hogy bizonyos mértékő
biztonsági tartalékra terveztünk, mert a támogatási intenzitás csökkenése is elképzelhetı. A
fejlesztési kiadások között szerepel a költségvetésben már befejezett, de el nem számolt
fejlesztés, mint a Sportöltözı, illetve az idei évben induló beruházás, mint a ravatalozó. Bízik
abban, hogy az elızetes tárgyalások eredményeként sikerül a ravatalozó beruházásnál
kompromisszumos megoldást találni az MVH, az Önkormányzat és kivitelezı között.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az ÁMK költségvetésének elfogadásakor nem tudott
jelen lenni. Kérdezi, hogy nıtt-e a tervezetthez képest az önkormányzati hozzájárulás
összege? A szociális jellegő kiadásokat a költségvetés fıösszegéhez képest még mindig
irreálisan magasnak tartja.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az Önkormányzat 2012. évi hozzájárulása kb. 700 eFt-tal nı
az elızı évhez képest az ÁMK költségeihez.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A finanszírozási ütemterv miért nem arányos egész évre?
Mázsa Ferenc, polgármester: A következı ülésre válaszolni fog a kérdésre.
Bakos Tibor, települési képviselı: A talajterhelési díj összege nincs nagyon alultervezve?
Szerinte a közmőfejlesztési rendeletét célszerő lenne a testületnek felülvizsgálni, mivel
jelentıs mértékő növekedése várható a szennyvízhálózatra való csatlakozók számának.
Császár László, körjegyzı: A tavalyi szinten lett megtervezve a talajterhelési díj összege.
Ennek az a fı oka, hogy várhatóan – aki anyagilag meg tudja engedni magának – az eddig
talajterhelési díjat fizetı ingatlantulajdonosok zöme rá fog csatlakozni a szennyvízhálózatra,
illetve az érintettek többsége vonatkozásában jelentıs problémát fog jelenteni a talajterhelési
díj behajtása.
Bakos Tibor, települési képviselı: Ha jól gondolja, akkor az ingatlan értékesítés soron a régi
iskola épületének eladása került feltüntetésre.
Javasolja, hogy a lim-lom akcióval összevontan lenne célszerő megszervezni a
hulladékgyőjtési akciót, amit a CKÖ szervezett tavaly, mivel lényegesen kedvezıbb így a
konténer díja.
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Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Jelzi, hogy a baki plébánia-épület tetıszerkezetének
felújítását tervezi az egyházközség, a plébános úr a sárhidai Önkormányzatot is meg fogja
keresni anyagi hozzájárulás kérése miatt. Kéri, hogy a lehetıségeihez képet támogassa az
Önkormányzat a felújítást.
Mázsa Ferenc, polgármester: A ravatalozóhoz is szükség lesz az önkormányzati önerı
emelésére, mivel sok kivitelezési munka nem került be a pályázatba. Véleménye szerint ehhez
a beruházáshoz is szükség lesz az egyházközség aktív részvételére vagy rendezvény, vagy
adománygyőjtés útján. A plébániatetı vonatkozásában pályázati lehetıségben is gondolkodni
kellene. Véleménye szerint Sárhida 80-100 eFt összegő támogatást biztosítson az épület
tetıszerkezetének javításához.
Ez elızı ülésen tárgyaltunk már a civil szervezetek támogatásáról. Az elıterjesztésben
szereplı 620 eFt összegő támogatási összegben benne szerepel a Sárhidai Fiatalok Klubjának
támogatási igénye, ami elég kérdéses, mivel a Klub nem bejegyzett egyesületként mőködik. A
támogatási igényekrıl is dönteni kell a költségvetés tárgyalásával együtt. Korábban is
említette, hogy sokallja a civil szervezetek igényét, legalább 20-25 %-os mértékő mérséklést
tart szükségesnek az igények vonatkozásában. Legyen a megállapított támogatásoknak
ösztönzı része is, melynek a kifizetését a 3. negyedévre kellene eltolni. Meg kellene
vizsgálni, melyik szervezet hogyan tudott élni az egyéb pályázati források igénybevételi
lehetıségével és annak függvényében folyósítani az ösztönzı részt. Javasolja a 620 eFt-ot
csökkenteni, illetve a támogatásokat úgy folyósítani, hogy azok egy része június végéig, a
fennmaradó összeg pedig szeptember 30-ig kerüljön átutalásra. A Fiatalok Klubját pedig
valamelyik másik civil szervezeten keresztül lehetne támogatni.
Bakos Tibor, települési képviselı: Véleménye szerint az Ifjúsági Klubot a közmővelıdési
tevékenységen belül kellene finanszírozni. Mivel a Sportegyesületé a legnagyobb benyújtott
támogatási igény, javasolja, hogy a benyújtott igényeknek az 50 %-a kerüljön kiutalásra, a
másik felérıl pedig június 15-20. körül döntsön a testület.
A javaslattal egyetértve a képviselı-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
15/2011. (III. 05.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete:
a Sárhidai Polgárır és Szabadidı Egyesület részére 100.000,- Ft,
az Együtt Sárhidáért Alapítvány részére: 70.000,- Ft,
a Sárhidai Sportegyesület részére: 400.000,- Ft összegő támogatást
állapít meg a 2012. évi költségvetése terhére az alábbi feltételekkel: a
támogatási összegek 50 %-a folyósítható a támogatási szerzıdés
megkötését követı 8 napon belül, a fennmaradó 50 %-os mértékő
támogatás folyósításáról 2012. június 20. napjáig külön határozat
keretében dönt a képviselı-testület.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a megállapított támogatási
összegek 50 %-os mértékének folyósítására vonatkozó támogatási
szerzıdések megkötésére.
A képviselı-testület a baki plébánia-épület tetıszerkezetének
felújítására 100.000,- Ft összegő támogatást hagy jóvá.
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Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidı: haladéktalanul.
Mázsa Ferenc, polgármester: A Polgárırség vonatkozásában az elmúlt évi tevékenységrıl
készített beszámolóból hiányolja a tényszerő adatok felsorolását. Nem az a lényeg, hogy a
rendırségi óradíjakkal felszorzott összegeket mutassák ki, hanem negyedévente
beszámolhatna az Egyesület, hogy konkrétan mit tettek, milyen tevékenységet folytattak
ténylegesen. Szerinte a Polgárırség mőködése során több hiányosság mutatkozik.
Szerencsésnek tartaná, ha lenne együttmőködési megállapodás az Önkormányzat és a
Polgárırség között. Fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek egyéb pályázati forrás
megszerzése érdekében pályázzanak, ne menjenek el a pályázati lehetıségek mellett.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester javasolta az elıterjesztett költségvetési rendelet-tervezet elfogadását:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 5/2012. (III. 06.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl, mely jelen
jegyzıkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Császár László, körjegyzı: Elmondja, hogy az Önkormányzatnak az idei évtıl kezdıdıen a
saját bevételek és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a
2012. évi költségvetési évet követı három évre várható összegét is szabályoznia kell. A
kiküldött határozati javaslat tartalmazza a saját bevételek összegeit, illetve a fizetési
kötelezettségek ütemezését. Ennek a jelentısége fıként az igénybe vehetı hitelösszeg
meghatározása miatt szükséges.
A javaslattal egyetértve a képviselı-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2012. (III. 05.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetési évet követı
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Sorszá
m
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok

01
02
03

tárgyév
2012.

4 200
360

Saját bevétel és adósságot
keletkeztetı ügyletbıl eredı
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követı
2013. év 2014. év 2015. év
4 400
4 400
4 500
380

380

400
4
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Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékő jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésébıl, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Elızı év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelı fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tıketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tıketartozása
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredı fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkezı, tárgyévet terhelı fizetési
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tıketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tıketartozása
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredı fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

05
06

4 394

07
08
09
10

11

8 954
4 477

4 780
2 390

829

621

829

621

4 780
2 390

4 900
2 450

12
13
14
15
16
17
18

441

442

442

19

441

442

442

1062
1 328

442
1 948

442
2 008

20
21
22
23
24
25
26
27

829
3 648

Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését és errıl adjon tájékoztatást a
képviselı-testület részére.
Határidı: féléves és éves beszámolók
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester
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2.

Támpontok a 2012. I. negyedévi falugyőlés napirendi pontjaihoz.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: A tavalyi évben minden negyedévben volt falugyőlés. Nem
volt rossz ugyan a látogatottság, de a negyedik negyedévre kifulladt az érdeklıdés. Most még,
az elsı negyedévben mindenképpen érdemes lenne tartani falugyőlést, félévkor nem
tartanánk. Március végéig még talán kaphatunk egyéb információkat a jogszabályi
változásokról, illetve kivetítéssel összekötve bemutathatnánk a 2012. évi költségvetést is.
Vagy március 28-29. körül, vagy egy hét múlva, április 4-5. között lenne célszerő megtartani
a falugyőlést.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A nagyhéten nem javasolja a falugyőlés megtartását. A
közútkezelıt mindenképpen meg kellene hívni, a Béke utca alsó végének tragikus állapota
miatt nagyon sok kérdés merül fel a lakosok részérıl, az út kezelıje kellene, hogy erre
válaszoljon, hiszen nagy a felháborodás az út állapota miatt.
Mázsa Ferenc, polgármester: Felvehetjük napirendre az út állapotát. A köznevelési törvény
és az önkormányzati törvény által hozott változásokról viszont lehet, hogy korai még
tájékoztatni a lakosságot. A Hivatal átalakításáról is akkor lenne célszerő tájékoztatást adni,
ha a potenciális önkormányzati partnerek már jeleztek. Legyen a fı csapásirány a 2012. évi
költségvetés, a jövıre várható közigazgatás és köznevelési kérdések megtárgyalása, a falunap
publikálása és a közút állapota.
Bakos Tibor, települési képviselı: A rendıröket is érdemes lenne meghívni. Brutális, ami az
erdıkben történik. A fákat derékmagasságban futballpálya nagyságú területeken folyamatosan
tarolják egyesek.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A családsegítı szolgálat munkatársát is javasolja
meghívni, a szülık részére tartandó tájékoztatás céljából
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta a képviselı-testület a
falugyőlés lehetséges idıpontjául a március 28., vagy 29. napot, illetve a falugyőlés
tervezett támpontjait.

3.

Egyebek.
3.1. Szociális rendelet módosítása.

Császár László, körjegyzı: Jogszabályváltozás miatt kéri, hogy a hatályos szociális
rendeletet a testület módosítsa oly módon, hogy a 8. §, a helyi lakásfenntartási támogatásra
vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésre kerüljenek.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
6
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polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 6/2012. (III. 06.)
önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 13/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezi.

3.2. Egyéb kérdések, felvetések.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A szociális tüzifa kiosztásra került-e?
Mázsa Ferenc, polgármester: Ma jött a fennmaradó 40 m3 fa. Mindenki megkapta a
megállapított mennyiséget. İrizni sem kellett a fát. Igaz, hogy egy ideig a szállítók nem
tudtak bemenni az erdıbe a fáért, de ma délelıtt megoldódott. Észrevételek, panaszok nem
igen voltak. Lehetett kezelni a felmerült panaszokat. A határozatok egyértelmően tartalmazták
az elutasítási okokat. Felmerült, hogy volt, aki továbbadta a kapott fát, de ez nem
bizonyítható. A lakosság felé célszerő volna tudatosítani, hogy jelentıs összegő támogatásról
lévén szó, az átmeneti segély kérelmeket kordában kell tartani.
A településen jelentıs problémaként jelentkeznek az e-Magyarország pont mőködésével
kapcsolatos anomáliák. Több ízben hallotta, illetve személyes tapasztalata is volt, hogy a
szolgáltatást igénybe vevık közül többen az iskola épületében fogyasztanak szeszes italt,
illetve megengedhetetlenül viselkednek. Olyan szintig kezdenek elszabadulni az indulatok,
amelyek már intézkedést igényelnek. Mivel nincs megfelelı szintő felügyelet az eMagyarország pont üzemeltetése során, hetente egyszer engedélyezte a nyitva tartást. Ha
rendezıdnek az állapotok, lehet szó gyakoribb nyitva tartásról is, de jelenleg ezek a szabályok
maradjanak életben. A szülık figyelmét fel kell hívni akár a rendırség útján is, hogy mit
történnek.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1840 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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