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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. szeptember 07.
napján az Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- 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 5 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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. A köznevelési intézmény mőködtetésének átvállalása
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.
2. A közös önkormányzati hivatal létrehozásának lehetıségei.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Napirendek tárgyalása:

1. A köznevelési intézmény mőködtetésének átvállalása
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A szeptember 11-i együttes ülésen tárgyaljuk az Általános
Iskola fenntartás jövı évi kérdéseit. A testület álláspontjának kialakítása érdekében
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szükséges a kérdésrıl tárgyalnunk. Mivel szeptember 30-ig elızetes szándéknyilatkozatot
kell adni, jó lenne ismerni az alapvetı jogszabályi elıírásokat, feltételeket, de sajnos jelen
pillanatban semmilyen érdemi információ nem áll rendelkezésre. Nem mindegy, hogy
milyen állami támogatási szint mellett milyen feladatokat kellene bevállalni. Véleménye
szerint felelısen nem lehet a köznevelési megállapodás megkötésével a „visszaüzemeltetés”
mellett dönteni ezek hiányában.
Pete Istvánné, települési képviselı: Úgy tőnik a jogalkotók elsısorban a városi
intézményekre összpontosítottak, olyan helyekre, ahol nem volt érdemi együttmőködés az
egyes oktatási intézmények, illetve az intézmények és az Önkormányzat között. A
legfontosabb célnak az állami ellenırzés kiépítése, illetve a pedagógus értékelési rendszer
kialakítása látszik. Az elızetes tervek szerint 3000 fı körüli közoktatási szakértıt fognak
kiképezni, akiknek feladata lesz az intézményvezetés, a pedagógusok, az oktatási munka
ellenırzése, illetve a szakfelügyeleti rendszer kialakítása.
Bakos Tibor, települési képviselı: Mi fog változni?
Pete Istvánné, települési képviselı: Differenciálják a pedagógusokat munka alapján, lehet,
hogy lesznek kiemelt és „sima” pedagógusok. Úgy érzi, nem tudja a jogalkotó, hogy mit
akar.
Császár László, körjegyzı: Ismerteti a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 6. számú
melléklete szerinti szándéknyilatkozat szövegezést.
Mázsa Ferenc, polgármester: Vizsgáljuk meg a szándéknyilatkozat szövegét, hogy igent,
vagy nemet akarunk-e. Egyre jobban kell az anyagi területet is vizsgálnunk, mindenképpen
térségben kell gondolkodni, a közlejövıre, a távolabbi jövıre tekintve, Bocföldéét is
bevonva. Bocfölde elızetesen közölte, hogy csatlakozni akar a közös önkormányzati
hivatalhoz, szerdán Bakon polgármesteri egyeztetés volt etárgyban. Az oktatási
intézményekben is gondolkodni kell, együtt. Ott nincs választási lehetısége Bocföldének.
İk az iskolát át akarják adni állami fenntartásba. Ha olyan gondolatok alakulnak, akkor a
négy településen az egész oktatási rendszert egyben kellene kezelni, annak tükrében, hogy
esetlegesen milyen együttmőködési lehetıségek alakulnak ki. Kételkedik abban, hogy
október végéig világos kép lesz. Ilyen vakrepülésben nem lehet bevállalni az oktatási
intézmények mőködtetését. Hogyan alakulnak a bevételek? Lesz-e elvonás, ha a mőködtetés
itt marad? Az a véleménye, hogy az állami átvételnek szabad utat kell adni. Nem lehet a
költségeket felvállalni, ha nem tudjuk, mit kapunk a másik oldalról. Jövıre kiszámíthatatlan
pénzügyi év lesz, semmilyen pluszt nem szabad felvállalni.
Pete Istvánné, települési képviselı: Az óvodák finanszírozásáról sincs több információ?
Császár László, körjegyzı: Ott sem ismertek a keretek, a feladatfinanszírozás elvei.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az a véleménye, hogy az együttes ülésen Sárhida az állami
fenntartás mellett tegye le a voksát.
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2. A közös önkormányzati hivatal létrehozásának lehetıségei.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Már januártól napirenden lévı téma, amelyen többször
gondolkodtunk. Bakon együttes ülésen egy baki képviselı által felvetésre is került, hogy jó
lenne beszélni a közös jövı lehetıségérıl. Akkor az a hír merült fel, hogy Bocfölde-CsatárSárhida szeretne közös hivatalt létrehozni. Azon a véleményen volt, hogy szeptember elejéig
kellett volna már errıl beszélni. Több megkeresés ment ki a környezı falvak felé, a Bak
székhellyel létrehozandó közös hivatal ügyében. Jelenleg ez tőnik reális alternatívának, Bak,
Bocfölde és Sárhida részvételével. Sajnos a feladatfinanszírozás elvei itt sem ismertek, nem
tudni az állami milyen feltételekkel, milyen apparátust szándékozik finanszírozni. Bár a
helyben maradó feladatok köre már körvonalazódik, az megállapítható, hogy közel sem
annyi feladat kerül a községi hivataloktól a járáshoz, mint amennyirıl elıször szó volt.
A körjegyzı elıtt jelentıs feladatok állnak a közeljövıben. Le kell vezényelnie a
körjegyzıség, mint szervezet kivezetését és az új hivatal létrehozását, humán és technikai
oldalról is.
A baki polgármesterrel együttesen kiküldött megkeresésre augusztus 10-ig kértünk választ,
illetve képviselı-testületi határozattal kinyilvánított véleményt. Augusztus végén jött
Bocföldérıl a polgármestertıl szándéknyilatkozat. Szerdán tartottunk polgármesteri
egyeztetést, várhatóan jövı csütörtökön lesz testületi ülés Bocföldén, ahol a formális döntés
is megszületik. Ezt követıen kezdıdhetnek el az érdemi tárgyalások.
Zalatárnokról semmilyen hír nem érkezett. Személyes véleménye, hogy nem kell Zalatárnok
után kapaszkodni. Bak-Bocfölde-Sárhida részvételével el kell kezdeni a közös hivatal
felépítését, ha Zalatárnok esetleg késıbb csatlakozni kíván, akkor fogadja el a kész
feltételeket.
Véleménye szerint mivel Zalatárnok van lépéskényszerben, elvárható lenne, hogy a fogadási
megkeresésre legalább választ adjon.
Bocfölde 2013. január 1. napjával tervezi a közös hivatalhoz való csatlakozást.
Az a véleménye, hogy nem tesszük ugyan patikamérlegre a létszámokat, de a közös
finanszírozásból legalább 1 fıt Sárhidán kell foglalkoztatni a közös hivatal köztisztviselıi
közül.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 1830 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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