Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. október 01. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 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 kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása. 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.

Járási hivatal kialakítása ügyében megállapodás a Kormányhivatallal.
Elıadó: Császár László körjegyzı.

4.

Az állattartás, ebtartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Elıadó: Császár László körjegyzı.

5.

Egyebek (Bocföldéért Közalapítvánnyal a rendezvénysátor
használatára vonatkozó szabályzat, egyéb ügyek).

és

színpad

Napirendek tárgyalása:
1.

Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.
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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:
61/2012. (X. 01.) 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.

Járási hivatal kialakítása ügyében megállapodás a Kormányhivatallal.
Elıadó: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján a települési
önkormányzatok azon vagyona, amely az átvételre kerülı államigazgatási feladatok ellátását
biztosítják, a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. A járási hivatalokról szóló
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szabályozza az átadás-átvétel részletszabályait, a
Kormányhivatal és az Önkormányzat között megkötendı megállapodás mintáját. A
kormánymegbízott által kinevezett járási biztos szeptember 25. napján kereste fel a hivatalt a
tárgyi ügyben egyeztetés céljából. A járási biztos két státusz átvételét kezdeményezte. Ez
esetünkben két üres, igazgatási területő álláshely átadását jelenti, mivel egy fı köztisztviselı
jogviszonya nyugdíjazás miatt megszőnik 2012. december 15. napjával, egy fı pedig
határozott idejő kinevezéssel rendelkezett szintén december 15-ig. Amennyiben a járási
hivatal kialakítása során szükségessé válik, ezen köztisztviselık által használt számítógépek
a járási hivatal részére átadásra kerülnek.
Pete Istvánné, települési képviselı: A TÁMOP pályázat keretében jelenleg foglalkoztatott
jogviszonya megszőnik, továbbfoglalkoztatása nincs tervbe véve?
Császár László, körjegyzı: A szerzıdés határozott idıre, december 15-ig lett megkötve, a
pályázat alapján. Személy szerint számít a kolleganı további munkájára.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Milyen mennyiségő feladatot vesz át a járási hivatal,
amihez két ember átvétele szükséges?
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Császár László, körjegyzı: A szociális terültrıl az ápolási díj, normatív közgyógyellátási
igazolvány, illetıleg a lakcímnyilvántartás került át. Volumenét tekintve az átvett két státusz
és feladat nem áll összhangban.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
62/2012. (X. 01.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a járási (fıvárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.
melléklete alapján elkészített – jelen jegyzıkönyv 4. számú
mellékletét képezı - „Megállapodás a járási (fıvárosi kerületi)
hivatalok kialakításához” elnevezéső Megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.
4.

Az állattartás, ebtartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Elıadó: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: A tárgyi ügyben az elıterjesztés jelen jegyzıkönyv 5. számú
melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a rendelet módosítására.

Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 16/2012.
(X. 05.) önkormányzati rendeletét az állattartás, ebtartás helyi
szabályairól szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 6. számú mellékletét képezi.
5.

Egyebek (Bocföldéért Közalapítvánnyal a rendezvénysátor
használatára vonatkozó szabályzat, egyéb ügyek).

és

színpad

5.1. Zalaispa Társulási Megállapodás módosítása.
Császár László, körjegyzı: A ZALAISPA székhelye, illetıleg a központi ügyintézés címe
megváltozott, amelyet a Társulás Társulási Tanácsa már jóváhagyott. Ahhoz, hogy az
hatályba léphessen, valamennyi társult testületnek jóvá kell hagynia.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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63/2012. (X. 01.) számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a NyugatBalaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd
Hulladékai
Kezelésének
Korszerő
Megoldására
létrejött
Önkormányzati
Társulás
(rövidített
neve:
ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási
Társulás)
módosításokkal
egységes
szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı: 2012. november 25.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

5.2. Bocföldéért Közalapítvánnyal a rendezvénysátor és színpad használatára
vonatkozó szabályzat.
Mázsa Ferenc: Késı tavasszal jelentıs költséggel javíttatni kellett a közös
rendezvénysátrat. Akkor elıtérbe került a korábbi megállapodás kérdése a Közalapítvánnyal,
amit felül kellene vizsgálni annak érdekében, hogy az esetleges ilyen jellegő problémáknak
elejét tudjuk venni. Az alapszabályzat szerint a bérbeadásról külön szabályzat rendelkezik,
ami tudomása szerint nem került elfogadásra. Véleménye szerint jó lenne egy olyan
tervezetet összeállítani, ami megfelelıen reprezentálja a felek érdekeit. Árkategóriákat
kellene a sátor és a színpad bérletére kialakítani. Alaptétel kell legyen, hogy az esetlegesen
felmerülı javítási, karbantartási költségeket a bérleti díj fedezze. Tudomása szerint a
Boföldért Közalapítvány minden bevételbıl alapból 30 %-os részesedéssel bír. Ha tényleges
munka van emögött, akkor ez elfogadható, de ebben kételkedik. Kidolgozunk egy javaslatot,
a novemberi vagy decemberi ülésre, ami január 1-tıl már élhet. Kéri az esetleges ötleteket,
felvetéseket.
5.3. Tőzifa juttatás.
Mázsa Ferenc: A határozatok a mai napon kimentek, holnap kerül a tőzifa elszállításra. 25
kérelem érkezett, 1 m3/kérelmezı mennyiség került kiosztásra.
5.4. Talajterhelési díj
Mázsa Ferenc: Elindultak a szennyvíz rákötések, több ízben egyeztetett a Zalavíz Zrt.
illetékeseivel. A mai napon a hivatali dolgozók felkeresték az érintett fogyasztókat, van-e
csatlakozási szándék. Konkrét problémák, technikai, kivitelezési kérdések is felmerültek,
amelyekre az üzemeltetı kell, hogy válaszoljon, ezért azokkal írásban megkeressük az
üzemeltetıt, kezdeményezve egy helyszíni bejárást is.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Mi van akkor, ha valakinél mőszakilag nem
alkalmas a hálózat a rákötésre, még mégis fizetett talajterhelési díjat?
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Császár László, körjegyzı: Minden esetet egyedileg meg kell vizsgálni. Ha a hálózat nem
alkalmas a rákötésre, a szolgáltató igazolása alapján mentesül a fogyasztó a talajterhelési díj
fizetési kötelezettség alól.
5.5. „Sárhidai Hírek”-rıl tájékoztatás
Mázsa Ferenc: Az újság következı száma szerkesztés alatt van. A korábbi ülésen
elhangzottak alapján az adóhátralékosok listájának nyilvánosságra hozataláról megjelenik
egy tájékoztató.

5.6. Lakossági fórum
Mázsa Ferenc: Október 9-re tervezi az idıpontját a következı fórumnak. A tervezett
napirend: az elmúlt két év összefoglalója az önkormányzati munkáról és a pénzügyekrıl,
katasztrófavédelmi-polgári védelmi tájékoztató, közrendvédelmi-közbiztonsági tájékoztató.
5.7. Egyéb felvetések
Mázsa Ferenc: A Mővelıdési Ház felújítása folyamatban van, október 31-ig elkészül.
Pete Istvánné, települési képviselı: Tájékoztatást ad, hogy az ÁMK beadott egy
pályázatot, ami három rendezvényt ölel fel. Ezek közül egyik a június 29-i sárhidai falunap,
„Mesedélután Foki Ottó tiszteletére” megnevezéssel. 700 eFt a pályázati összeg, amelybıl
egy sárhidai mesekönyv is összeállításra kerül.
Tájékoztatást ad, hogy fut egy TÁMOP pályázat, amely felnıttképzés keretében angol,
német és informatika tárgykörben szervez képzést. Már több mint 10 fı jelentkezett.
A szüreti felvonulás elıkészületei rendben mennek, már csak apróságok vannak hátra.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1951 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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