Sárhida, 2012. szeptember 04-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. szeptember 04.
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,
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı
Pestovicsné Szilágyi Szabina RNÖ képviselı,
Faragó Tamás Polgárırség titkár.
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.

Az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolója
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

4.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

5.

ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

6.

Kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló szabályozás elızetes tárgyalása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.
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7.

Árajánlatok a Kultúrház/Orvosi Rendelı külsı javítására valamint a két helyiség
felújítására a Polgármesteri Hivatalban.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

8.

Egyebek (tájékoztatók a LEADER-pályázatok állásáról, KMB-hálózat
átalakításáról testületi állásfoglalás, tájékoztató a világháborús emlékmő
felújításáról, önkormányzati kintlévıségek behajtása (adóhátralékosok listájának
közzététele),
volt
CKÖ
iroda
használati
ügye,
együttmőködési
megállapodás/bérleti szerzıdés a Sportegyesülettel, szociális célú tőzifa juttatás
ügye, képviselıi területfelosztás és utcabizalmi rendszer, tájékoztató a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról).

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:
47/2012. (IX. 04.) 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.

Az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolója
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az írásos elıterjesztés jelen jegyzıkönyv 4. számú
melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került. A féléves teljesítés idıarányos, rendkívüli
esemény nem történt, ami a költségvetést jelentısen befolyásolta volna.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
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egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
48/2012 (IX. 04.). számú képviselı-testületi határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete jelen
jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Sárhida község Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési
beszámolóját.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

4.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

Mázsa Ferenc, polgármester: A jelen jegyzıkönyv 5. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került elıterjesztés alaposan kidolgozott, a módosítást szükségessé
tévı okok részletesen leírtak, azok kellıen megalapozottak.
Biró Katalin pénzügyi elıadó: A pénzmaradvány elég magas. Ennek oka, hogy az
ÖNHIKI pályázat miatt még nem lehetett azt lekönyvelni, de ennek jelentıs része
kötelezettséggel (pl.: Sportöltözı pályázati elszámolásból keletkezett kötelezettség) terhelt.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem utolsó szempont, hogy pénzügyileg kiegyensúlyozottan
tud az Önkormányzat gazdálkodni, megkeresve az apró, de fontos kiskapukat, lehetıségeket,
hogy a szükséges fejlesztések megvalósíthatók legyenek. Nehéz messzire látva a fejlesztési
pénzeket felfedezni, ezért kicsiben kell gondolkodni, több kisebb lépést tenni az
elıremozdulás érdekében.
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 14/2012.
(IX. 05.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló 5/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 6. számú mellékletét képezi.
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5.

ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Elıadó: Biró Katalin pü-i ea.

Biró Katalin pénzügyi elıadó: Évente két alkalommal van lehetıség az ÖNHIKI pályázat
benyújtására. Az I. fordulóban 1.742 eFt-ot nyertünk. A mostani fordulóban a tervezett
hiány összegére, 3.536 eFt-ra adnánk be pályázatot. Ennek szeptember 10. a határideje.
Mázsa Ferenc, polgármester: Utolsó lehetıség ezévben, valószínőleg többet ilyen
lehetıség már nem lesz. Az I. fordulóban nagyon jól szerepeltünk, mindenképpen javasolja a
pályázat benyújtását. 2013-tól mőködési hiány és hitelfelvétel nem tervezhetı. Jövı évre
vagy a bevételek növelése vagy a kiadások csökkentése jöhet szóba. Kicsi a lehetıség a
bevételek növelésére, hiszen a helyi adózás körének bıvítése a lakosság teherviselı
képessége miatt nem járható út.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
49/2012 (IX. 04.). számú képviselı-testületi határozat
1. Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 6. sz. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı
nyilatkozatot teszi:
I.
A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén
1 000 fı alatti és a Bak székhelyő körjegyzıséghez tartozik.
II.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és
2012. évben ilyen jogcímen 4.200 ezer Ft összegő bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét
3.536 ezer Ft összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı
könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidı: 2012. szeptember 10.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.
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6.

Kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló szabályozás elızetes tárgyalása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A jegyzı Úr által készített tervezet jelen jegyzıkönyv 7.
számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került. Áprilisban visszavonásra kerültek
azok a rendeletek, amelyek szabálysértési tényállásokat állapítottak meg az önkormányzat
által. A jogszabályváltozás miatt bizonyos tekintetben eszközök nélkül maradtak az
önkormányzatok. A jogellenes cselekmények a szankciók elmaradása miatt nem szőntek
meg. Májustól a települések jó részénél a kirívóan közösségellenes magatartások körét
meghatározó rendeletek többségében megszülettek. Úgy gondolja, a most benyújtott tervezet
egészséges középarányt jelent a szankcionálás terén Nem célszerő a túlterjeszkedés, de
azokat a cselekményeket mindenképpen szankcionálni szükséges, amelyek a korábbi
rendeletekben szabálysértést képeztek.
Császár László, körjegyzı: a tervezet nem a bírságolást célozza elsı sorban, hanem a
büntetés lehetıségével a jogkövetı magatartást kívánja elérni.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A közterületeken lévı létesítmények rongálását lehet-e
ebben a tárgykörben szabályozni?
Császár László, körjegyzı: Azok a cselekmények szabályozhatók e rendeletben,
amelyeknek nincs büntetı- vagy szabálysértési alakzatuk. A rongálás nem ebbe a körbe
tartozik.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Szomorúnak tartja, hogy míg az önkormányzatok kis
összegő felújításokkal kínlódnak, a nagy összegő kártételek büntetlenül maradnak.
Mázsa Ferenc, polgármester: Mindenképpen cél, hogy a rendelet betartható, számon
kérhetı legyen.
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 15/2012.
(IX. 05.) önkormányzati rendeletét az egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról, mely jelen jegyzıkönyv 8. számú
mellékletét képezi.
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7.

Árajánlatok a Kultúrház/Orvosi Rendelı külsı javítására valamint a két helyiség
felújítására a Polgármesteri Hivatalban.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Már a költségvetés tervezésekor volt róla szó, hogy a hivatal
épületén belül a két használaton kívüli helyiséget fel kellene újítani a lehetıségek
függvényében, illetve szükséges lenne a kultúrház külsı homlokzatának rendbe tétele. Ezzel
együtt a kultúrház bejárati ajtaját is ki kellene cserélni. A jelen jegyzıkönyv 9-10. számú
melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került árajánlatok ezt a tételt is tartalmazzák. Az
árajánlatban szereplı munkák jó része önkormányzati közfoglalkoztatottak által elvégzésre
kerülhetnek, ennek összegével csökkenthetı a kivitelezés díja. Akár a kımőves munkák jó
része is elvégezhetı a mi oldalunkról. A kultúrház déli oldali ablakainak festési munkái is
elkezdıdtek. A költségvetésben a felújítási munkákra 1,4 mFt került tervezésre, ebbıl eddig
mintegy 40 eFt került csak felhasználásra, tehát a forrás rendelkezésre áll.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A Pilhoffer Kft. elfogadja, hogy a saját munkák
beszámításra kerüljenek?
Mázsa Ferenc, polgármester: Ezt elızetesen már leegyeztette. A nagyobb összeg, amirıl
dönteni kellene, a bejárati ajtó csere, amely elızetesen nem került tervezésre.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Miért pont a Pilhoffer Kft. lenne a kivitelezı?
Megkerestünk mást is?
Mázsa Ferenc, polgármester: Most nem kért mástól ajánlatot, de ennek nincs akadálya.
Gyorsan akarta tájékoztatni a testületet, az idıhiány miatt nem került bekérésre több ajánlat.
A kivitelezı eddig viszonylag rugalmasan, normálisan állt a feladathoz. Megnézette az általa
beadott ajánlatot szakértıvel, reálisnak, korrektnek ítélte az árajánlatot.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: İ is megnézette az árajánlatot, korrektnek ítélték. A
Pilhoffer Kft. mellett szól, hogy be lehet vonni saját dolgozókat is.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ha az általunk elvégzett munkákat leszámítjuk, elég lesz a
költségvetésben szereplı elıirányzat. Ha esetlegesen nem lesz elegendı a fedezet, a
következı ülésen át lehet tekinteni, hogy más átcsoportosítással hogyan lehet fedezetet
biztosítani.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Egyetért a felújítással, csak a Pilhoffer Kft-tıl
idegenkedik, a Sportöltözı miatti tapasztalatok okán.
Pete Istvánné, települési képviselı: Mikorra várható a munkák befejezése? Nem
akadályozza a szüreti rendezvényt?
Mázsa Ferenc, polgármester: Tervei szerint október 31. lenne a kivitelezési határidı. De
mivel most úgyis alkalmas az idıjárás, a munkák ütemezését lehet úgy szervezni, hogy a
rendezvényt a kivitelezési munkák ne zavarják.
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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:
50/2012 (IX. 04.). számú képviselı-testületi határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évi
költségvetésében szereplı karbantartási, felújítási elıirányzat terhére
a költségvetésben szereplı elıirányzat erejéig elrendeli az
önkormányzati hivatal két helyisége és a Kultúrház külsı homlokzati
karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzését. A képviselıtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

8.

Egyebek (tájékoztatók a LEADER-pályázatok állásáról, KMB-hálózat
átalakításáról testületi állásfoglalás, tájékoztató a világháborús emlékmő
felújításáról, önkormányzati kintlévıségek behajtása (adóhátralékosok listájának
közzététele),
volt
CKÖ
iroda
használati
ügye,
együttmőködési
megállapodás/bérleti szerzıdés a Sportegyesülettel, szociális célú tőzifa juttatás
ügye, képviselıi területfelosztás és utcabizalmi rendszer, tájékoztató a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról).

8.1. LEADER-pályázatok
Mázsa Ferenc, polgármester: A Sportöltözı pályázat lezárult, a támogatási összeg
megérkezett, a kultúrház belsı felújítására benyújtott pályázat 5 mFt-os támogatást nyert el.
Ez a projekt 2013-ban indul. Az Együtt Sárhidáért Alapítvány komplex hangosítási
berendezésre benyújtott pályázata szintén nyert, 1 mFt összegben.
Biró Katalin pénzügyi elıadó: Jelen jegyzıkönyv 11. számú melléklete szerinti
tartalommal tájékoztatja a testületet a ravatalozó-pályázat helyzetérıl. Az önerı biztosítására
kedvezményes kamatozású hitel igénybevételérıl döntött a testület, a hitelkérelmet
benyújtottuk. Az ismertetett nehézségek miatt célszerő döntést hozni arról, hogy a
kedvezményes kamatozású hitel meghiúsulása esetén piaci kamatozású hitelt vesz igénybe
az Önkormányzat.
A Sportöltözıre felvett hitel esetén pedig dönteni kellene arról, hogy október 31. napjáig
meghosszabbításra kerüljön a hitel.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Lehet tudni, miért nem kaptuk meg a Sportöltözıre a
teljes támogatást?
Biró Katalin pénzügyi elıadó: Nem azok az anyagok kerültek beépítésre, amelyek a
számlarészletezıben feltüntetésre kerültek.
7
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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:
51/2012 (IX. 04.). számú képviselı-testületi határozat
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a 28/2011.
számú határozatának a.) pontja, második mondatát a következık
szerint módosítja: „a hitel futamideje és lejárata: a hitel szerzıdés
megkötésétıl számítva a támogatás teljes összegének megérkezését
követıen, de legkésıbb 2012. október 31.
A képviselı-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek és a
Körjegyzınek, hogy a hitel módosítás ügyében eljárjon, és a
hitelszerzıdés módosítását az Önkormányzat képviseletében a
Bankkal megkösse.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester, 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:
52/2012 (IX. 04.). számú képviselı-testületi határozat
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a 27/2012 (IV.
25.). számú képviselı-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti
ki: amennyiben az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Program 7. célja keretében hitel felvétele nem lehetséges, a projekt
önerejének finanszírozására a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettıl
(8945 Bak, Széchenyi tér 2.) 1.325.045 Ft összegő piaci kamatozású
infrastruktúrafejlesztési hitelt vesz fel.
A képviselı-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek és a
Körjegyzınek, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a
hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal
megkösse.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı

8.2. KMB-hálózat átalakításáról testületi állásfoglalás
Mázsa Ferenc, polgármester: Elmondja, hogy a Csatár és Bocfölde a zalaegerszegi
rendırkapitánysághoz, Sárhida pedig a gellénházi Rendırırshöz került. A kapitány Úr kéri,
hogy a képviselı-testület a döntést vegye tudomásul. Tájékoztatja a testületet, hogy az
illetékes kmb-s minden hónap 2. keddjén fogadóórát fog tartani a településen. Ez az
információ a honlapon is elérhetı lesz.
8

Sárhida, 2012. szeptember 04-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

A képviselı-testület a rendırırs területének módosításával kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul vette.
8.3. Tájékoztató a világháborús emlékmő felújításáról
Mázsa Ferenc, polgármester: A világháborús emlékmő felújításra, letisztításra került. 20
év után, 30 eFt összegbıl került sor a karbantartási feladat elvégzésére.
8.4. önkormányzati
közzététele)

kintlévıségek

behajtása

(adóhátralékosok

listájának

Mázsa Ferenc, polgármester: Az elmúlt ülésen volt szó arról, hogy az önkormányzati
kintlévıségek behajtására ki kell találni olyan megoldási módot, amely kedvezıbb behajtási
arányt tesz lehetıvé. Felvetıdtek lehetıségek, pl. az adótartozás összegének megfizetése
esetén a késedelmi pótlék elengedése, illetve az adósok listájának közzététele. Kérdés, hogy
ezt a megtegyük-e, segít-e ez a kedvezıbb arányú teljesítésben?
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Egyetért ezzel, mindenkire egyformán vonatkoznak a
szabályok.
Mázsa Ferenc, polgármester: Meg kell vizsgálni, van-e olyan eszköz, amely még nem
került alkalmazásra. A következı ülésre lépésenként meghatározva be kell terjeszteni a
feladatokat, összegszerően meghatározva, kik kerüljenek fel a listára, illetıleg milyen
teljesítési határidıt mulasztókra terjedjen ki a kör.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Elızetesen tájékoztatni kell az adósokat, hogy nem
teljesítés esetén nyilvánosságra kerül a lista.

8.5. volt CKÖ iroda használati ügye
Mázsa Ferenc, polgármester: Több ízben tárgyaltunk és jutottunk arra következtetésre,
hogy a Nemzetiségi Önkormányzat nem tudta az irodaépületet teljesen kihasználni. Ennek
következtében került az Együttmőködési Megállapodásban szabályozásra, hogy az
önkormányzati hivatal, illetve a Kultúrház épületét veszik igénybe a jövıben. A volt CKÖ
iroda hasznosítási lehetıségének felkutatása a cél. A Polgárırség bejelentette használati
igényét. A hatályos 9/2004. határozatot vissza kellene vonni, illetve a további hasznosításról
dönteni.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Javasolja, hogy a Polgárırség használatába adják a
helyiséget.
Faragó Tamás, Polgárırség titkár: Ezúton hivatalosan bejelenti a Polgárırség igényét a
helyiség használatára. Pályázati úton beszerzésre került 2 db kerékpár, ezeket, illetve az
Egyesület ingóságait szeretnék a helyiségben tárolni. A Polgárırség járırszolgálatáról
készített dokumentumok is az irodában kerülnének elhelyezésre, ezek ott szabadon
hozzáférhetık, bárki érdeklıdı azokat megtekintheti.
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Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ezzel İ is egyetért, de az Önkormányzatnál
dolgozóknak is jó lenne egy helyiség.
Mázsa Ferenc, polgármester: Más érdeklıdı, aki igényét be is jelentette volna, nem volt.
A tavasz folyamán ugyan a sárhidai Fiatalok Klubja egyszer felvetette, hogy szükségük
lenne helyiségre, de azóta nem jelentkeztek. A használatról megállapodást, bérleti szerzıdést
kell kötni a felek között, ennek tervezetét elızetesen megküldjük a Polgárırségnek, a
jóváhagyó vélemény után pedig a következı ülésen dönthet a testület is.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
53/2012 (IX. 04.). számú képviselı-testületi határozat
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a 9/2004. számú
képviselı-testületi határozatát visszavonja és felkéri a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a volt CKÖ iroda épületét 2012.
szeptember 15. napjáig kiürítve átadja az Önkormányzat
képviselıjének.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: 2012. szeptember 15.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

8.6. együttmőködési megállapodás/bérleti szerzıdés a Sportegyesülettel
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a körjegyzı által összeállított tervezet, amely egy irányvonalat tőz ki. Ezt
mindenképpen rendezni kell, jogilag tisztázni kell az épület használatára vonatkozó
szabályokat. Régen készültek a valós helyzetet tükrözı leltárak, tiszta lappal kell, hogy
induljanak az önkormányzathoz tartozó intézmények, szervezetek. Hamarosan pontosításra
került a Sportöltözınél is a leltár. Rendezni kell a felelısségi szabályokat, ezért javasolja,
hogy a következı ülésen konkrét megállapodás megkötésére kerüljön sor a
Sportegyesülettel.

8.7. szociális célú tőzifa juttatás ügye
Császár László, körjegyzı: A Zalaerdı Zrt-tıl Pintér Csaba Úr jelezte, hogy lehetıség
lenne az erdészeti közfoglalkoztatottak által szedett ágfából 3.500,- Ft/m3 áron vásárolni. Ez
az ár helyszínre szállítva értendı.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ennek az elosztása a tavaszihoz hasonlóan történne?
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Mázsa Ferenc, polgármester: Átmeneti segélyként, természetbeni ellátás formájában
terveztük, ami polgármesteri hatáskör, de nem kíván egyedül dönteni. 20 m3 tüzifát javasol
beszerezni.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Nem ért egyet a tüzifa beszerzéssel, okulva a tavaszi
tapasztalatokból is. A tárolás is gondot okoz.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Nem biztos, hogy jó célt szolgálnak vele. Az biztos
azonban, hogy 3.500,- Ft-ért 1 m3 fát nem lehet beszerezni, de az is elıfordulhat, hogy az
eladásra kerül.
Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község
Önkormányzati Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
54/2012 (IX. 04.). számú képviselı-testületi határozat
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete szociális céllal
20 m3 tüzifa vásárlását rendeli el 3.500,- Ft/ m3 áron.
A tüzifa vásárlás fedezetéül az átmeneti segély elıirányzat szolgál.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

8.8. képviselıi területfelosztás és utcabizalmi rendszer
Mázsa Ferenc, polgármester: A kezdeményezés lényege az információ-áramlás.
Mindenkit Sárhida választópolgárai emelték a képviselıi helyekre, van azonban néhány
olyan helyzet, maikor szükség lehet a falu végig járására. Ehhez jó kiinduló pont lehet a
település felosztása a képviselık között, a kapott területre, utcákra összpontosítva. Az
utcabizalmi rendszer lényege, hogy a képviselı megkeres, megbíz néhány segítıt, aki
munkáját támogatja.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Nem gondolja, hogy bárkit ki kellene emelni.
Mázsa Ferenc, polgármester: A tájékoztatót elızetes gondolatébresztınek szánta,
javasolja, hogy a képviselık gondolkozzanak el a lehetıségen.

8.9. tájékoztató a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Mázsa
Ferenc,
polgármester:
Megfontolandó,
hogy
Sárhida
tegyen-e
szándéknyilatkozatot, hogy Bakkal akar közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Mi
befogadók vagyunk más települések irányába is, annak ellenére, hogy Bakkal közösen a
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2000-es népességszám-határt átlépjük. Bocfölde jelezte csatlakozási szándékát. Az esetleges
tárgyalások során érdekeinket erıteljesen kell képviselni. Sok ugyan a bizonytalanság, de a
témával már kellett volna foglalkozni attól függetlenül, hogy mely tényezıket nem
ismerünk.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ez a téma akár még egy teljes ülést is megérne.
Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy 7-én, pénteken 1700 órai kezdettel tartson
ülést a testület.
A képviselı-testület a fentiekkel egyetértett.

8.10. Egyéb felvetések
Balogh Tiborné, települési képviselı: İsszel kezdıdik a hagyományos torna. Kéri a
polgármestert, hogy kapjanak kulcsot a Kultúrházhoz.
Mázsa Ferenc, polgármester: Külön kulcsot adni nem tarja jó ötletnek, kéri, hogy az
Egyesület valamely ráérı tagja az napközben vegye át a Hivatalban és a következı napon
adja le.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 2010 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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