Sárhida, 2013. március 12-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 12. napján
az Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1710 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő
- Balogh Tiborné, települési képviselő
- Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal: Császár László, jegyző
Biró Katalin pénzügyi előadó
Takácsné Gál Andrea vezető óvónő
Faragó Tamás Polgárőr és Szabadidő egyesület titkár
Lakatos Ferencné pénzügyi előadó.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóhoz képest – mivel a költségvetést érinti – egyes napirendek
felcserélésével történjen az ügyek tárgyalása:
A javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről
3. Civil támogatások elszámolási tapasztalatai a 2008-2012. évek közötti időszakban.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
4. Civil támogatások elszámolása (2012. évre vonatkozóan)
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
5. Civil támogatási igények megtárgyalása (2013. évre vonatkozóan)
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
6. Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület kérelme helyiség használatára.
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Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
7. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
8. 2013. évi tervezett közművelődési program.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2013. évre.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
10. Anyakönyvi rendelet
Előterjesztő: Császár László jegyző.
11. Egyebek
Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
számolt be a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, illetve jelen jegyzőkönyv
2. számú melléklete szerinti tartalommal adott tájékoztatást az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekről.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
21/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
tudomásul vette.

3. Civil támogatások elszámolási tapasztalatai a 2008-2012. évek közötti
időszakban.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A testület a februári ülésén szokta tárgyalni a megelőző
években a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos ügyeket, de az idei évben a
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feladatfinanszírozás tekintetében új helyzet állt elő, nem voltak ismertek az önkormányzat
gazdasági lehetőségei. Több önkormányzat módosította a települési civil szervezetek
támogatásáról szóló szabályozását, gyakori, hogy egyedi döntést hoznak ezen szervezetek
támogatásáról, mert a feladatfinanszírozás keretében az önként vállalt feladatok ellátása
meghaladja az önkormányzatok gazdasági lehetőségeit. A helyi szervezetek támogatásáról
szóló rendeletét az önkormányzat 2010-ben alkotta meg. Most az előző évek támogatási
struktúrájának, tapasztalati adatainak bemutatásával a következő évi támogatási feltételeinek
kialakítása a cél.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
22/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008-2012.
évek közötti időszakban a helyi civil szervezetek támogatásának
elszámolási tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

4. Civil támogatások elszámolása (2012. évre vonatkozóan)
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
Mázsa Ferenc, polgármester: Szintén a jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal került kiküldésre az előterjesztés, e napirend anyagát is az előző előterjesztés
tartalmazza.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Az Együtt Sárhidáért Alapítvány az anyag alapján
célként jelölte meg az új munkahelyek teremtését. Ebből mi valósult meg? Hogyan akarja
ezt a célt az Alapítvány megvalósítani? Ha a cél nem valósult meg, hogyan lehet teljes
mellszélességgel támogatni a beszámolót?
Mázsa Ferenc, polgármester: Az Alapító Okiratban hat fő, elérendő célt fogalmazott meg
az Alapítvány, a munkahelyteremtés csupán egy cél ebből. Hat fő cél került nevesítésre,
amelyből legalább négy cél megvalósult, amely a testület részéről itt kevéssé hangsúlyozott.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha a Teleház az Alapítvány keretében megvalósult
volna, akkor a foglalkoztatás bővítését, mint célt meg lehetett volna valósítani. Lehet, a
következő években pályázati forrás igénybevételével lesz lehetőség ezen cél megvalósítására
is.
Mázsa Ferenc, polgármester: 1999. január 21-én, az Alapító Okirat elfogadásakor és most
sem tudjuk, hogyan tudjuk a foglalkoztatás bővítését, mint célt megvalósítani, nincs erre
kidolgozott stratégia. Az önkéntes foglalkoztatási körbe mindenképpen felvetetjük az idei
évben az Alapítványt. Hiányolja a testület részéről a pozitív szemléletet. Az alapcélokból
legalább ötöt folyamatosan megvalósít az Alapítvány. Többször éri Őt az a vád, hogy nem
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köszön meg semmit, de tessék mondani, ha az Alapítvány folyamatosan sok célt megvalósít,
akkor miért nem kap ezért köszönetet?
Balogh Tiborné, települési képviselő: Nem kötözködési cél vezérelte, csupán egy felvetés
volt a részéről a kérdés.
Mázsa Ferenc, polgármester: Elvárja, hogy a testület is értékelje az Alapítvány
tevékenységét. A vitát lezárva elmondja, hogy a kérdéssel érintett cél elérésére nincs terv.
Bakos képviselőtársát kéri, hogy a Sportkör részéről az elmúlt évet zárjuk le. A tavalyi
évben a Sportkör részére 400 eFt támogatás került megállapításra, amely júniusban 300 eFtra lett módosítva. A Sportkör eleget tett a döntésről szóló határozatban foglalt feltételeknek?
Bakos Tibor, települési képviselő: Eleget tudott volna tenni a Sportkör a feltételeknek, de a
polgármester már előre megüzente, hogy nem írja alá a támogatási szerződést. A
polgármester önkényesen eldöntötte, hiába teljesíti a Sportkör a feltételeket, akkor sem írja
alá a kifizetési kérelmet.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nincsenek rendben az Egyesület ügyei. Ha ezeket rendbe
teszik, akkor lehet továbblépni. A pályázati kiírásban benne van, aki nem számol el a
támogatási összeggel, vagy nem veszi igénybe a megállapított támogatást, az nem jogosult a
következő évben támogatásra.
Bakos Tibor, települési képviselő: Egy meg sem kapott összeggel minek számoljon el?
Mázsa Ferenc, polgármester: Ismerteti a testület júniusi ülésén hozott döntését, a pályázati
felhívás érintett részét. A támogatás során az is kizáró ok, ha a támogatás nem került
felhasználásra. Egyáltalán nem örül annak, hogy az Egyesület nem vette igénybe a számára
megállapított támogatást, az lenne a cél, hogy a testület által meghatározott keretek,
szabályok alapján történjen mind a támogatások folyósítása, mind azok elszámolása. Ha
valamely szervezet támogatást igényel, legalább vegye a fáradságot, hogy felkészül, átnézi a
vonatkozó feltételeket.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
23/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi civil
szervezeti támogatások vonatkozásában a támogatott szervezetek
beszámolóját, a benyújtott elszámolásokat elfogadja.
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5. Civil támogatási igények megtárgyalása (2013. évre vonatkozóan)
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
Mázsa Ferenc, polgármester: Szintén a jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
előterjesztés tartalmazza a 2013. évi igényeket. Úgy gondolja, nem fölösleges arról beszélni,
hogy a Sportegyesület minden évben belecsúszik abba, hogy nem számolt el az előző évi
támogatással szabályszerűen. Amikor a Sportegyesület elnöke a 2011. évi elszámolási
csomagot levitte Bakra, az nem az, amiről a testület a júniusi ülésén döntött. Június 30-ig
letétbe kellett volna helyezni az illetékes bírói szervnél a szervezet beszámolóját, az elnök
november végén vitte le az anyagot a pénzügyi előadónak.
Bakos Tibor, települési képviselő: Rendbe lett volna téve az anyag.
Mázsa Ferenc, polgármester: 2011-ben többször futottunk neki a pályázati kiírás
megszövegezésének, azt a testület egyhangúlag fogadta el. Benne volt a kiírásban, hogy aki
nem számol el, az két évre kizárja magát a támogatási lehetőségből. A kiírás azt is
tartalmazta, hogy aki nem számol el, vagy nem használja fel a támogatást, szintén kizáró ok.
Bakos Tibor, települési képviselő: Visszamondhatta volna a 2012. évi támogatási igényt.
Mázsa Ferenc, polgármester: Valóban visszamondhatta volna, de ez nem történt meg. Itt
van két igény, az Együtt Sárhidáért Alapítványé és a Sportegyesületé. Az a véleménye, hogy
a pályázati kiírás megváltoztatása szükséges ahhoz, hogy a Sportegyesület támogatható
legyen.
Pete Istvánné, települési képviselő: Nem a Sportegyesületet, hanem a futballozni akaró
fiatalokat kellene támogatni.
Mázsa Ferenc, polgármester: Legyen önkritika a Sportegyesület részéről. Soha nem
lesznek rendben az Egyesület ügyei, elszámolásai, beszámolói, ha valahol nem kezdjük el
azok rendbetételét.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Nem az ülésen kellene ezen vitatkozni, ezeket az
ügyeket a polgármesternek és az Egyesület vezetőjének le kellett volna rendeznie.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ő több ízben felajánlotta segítségét, Bakos Tibor nem
kereste meg őt ezügyben. Ha május 31-ig nem lesz meg az Egyesület beszámolója, az idei
évben is kizárja magát az SZJA 1 %-ának felajánlási lehetőségéből. Hiába lesz meg a 2011.
évi elszámolás, ha a 2010-es beszámoló nem kerül pótlásra, továbbra sem lesz jogosult a
Sportegyesület a támogatásra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
24/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt
Sárhidáért Alapítvány részére 100.000,- Ft összegű támogatást
állapít meg a 2013. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapított
támogatási összeg folyósítására vonatkozó támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
25/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhidai
Sportegyesület részére: 400.000,- Ft összegű támogatást állapít meg
a 2013. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapított
támogatási összeg folyósítására vonatkozó támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.
Császár László, jegyző: A testület fenti döntése nem felel meg a testület által
meghatározott, a civil szervezetek támogatásának igénylésére vonatkozó feltételeknek. Vagy
módosítani kell a pályázati kiírásról szóló döntést, vagy felmentést kell adni a
Sportegyesületnek azon feltételek teljesítése alól.
Pete Istvánné, települési képviselő: Felajánlja segítségét a Sportegyesület számára az
elszámolási kérdések rendezése ügyében.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem piszkálódni akar, de két év telt el és nem kerültek
rendezésre az Egyesület dolgai. Ezekért az elnök a felelős. Többször felajánlotta segítségét a
dolgok rendezésére, de az Egyesület ezt a fajta támogatást soha nem igényelte. Véleménye
szerint határidőt kellene szabni arra, hogy az Egyesület meddig nyújtsa be pótlólagosan a
bírósági letétbe helyezésről szóló igazolást.
1752 órakor megérkezett Faragó Tamás a Sárhidai Polgárőr és Szabadidő
Egyesület titkára.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül mellett az alábbi határozatot
hozza:
26/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhidai
Sportegyesület részére megállapított 2013. évi működési támogatás
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folyósítása érdekében felmentést ad a 66/2011. számú határozatában
megállapított, a Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati
felhívásban foglalt, az előző évi működési támogatás
igénybevételének elmulasztása miatti kizáró feltétel alól.

6. Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület kérelme helyiség használatára.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az Egyesület írásban benyújtott kérelme.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ezt az ügyet korábbi ülésünkön már érintettük.
Korábban felvetette, hogy a karbantartónak, a közhasznú munkásoknak van-e valamilyen
pihenési, melegedési lehetőség. Mivel ez nem megoldott, el kellene gondolkodni a helyiség
közös használatán az Önkormányzat és a Polgárőrség által. További lehetőséget jelenthet a
régi iskola épülete.
Faragó Tamás, titkár: Az Egyesület kimondottan a volt CKÖ irodát szeretné használatba
kapni. Tavaly októberben vett részt testületi ülésen, ahol ezt az ügyet felvetette, azóta eltelt
fél év, de nem történt semmi.
Mázsa Ferenc, polgármester: Valóban elgondolkodtató a közös használat ügye. Jelenleg
az önkormányzat használja a helyiséget, különféle eszközök, bútorok vannak ott elhelyezve.
Elsődleges kell, legyen az önkormányzat szempontja, érdeke a hasznosítás tekintetében. A
közfoglalkoztatottak, önkéntes munkások melegedőjeként, önkormányzati felszerelések
elhelyezésére ideális a helyiség. A volt iskola jó állapotban van, akár pályázati forrással
fedezetet lehetne teremteni a szükséges felújítások elvégzésére. Gratulál a Polgárőrsének az
elnyert pályázatokhoz, megköszöni az Egyesület munkáját. Azt szeretné, ha elsősorban a
régi iskola birtokba vételét preferálná az Egyesület.
Faragó Tamás, titkár: A volt iskola nem központi helyen fekszik, általános tapasztalat,
hogy a települési polgárőr szervezeteknek az önkormányzatok a települések központi részén
elhelyezkedő ingatlan használatot biztosítottak. Az az érzésük, hogy eddig, amíg a
kisebbségi önkormányzat birtokában volt a helyiség, nem volt arra szüksége az
önkormányzatnak, most, hogy a Polgárőrség igényli, egyből kell az.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Nem ért egyet a polgármester ötletével, a régi iskolát
rendbe kellene hozni, kiesik a központból, ott a vagyonvédelem sem biztosított.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Úgy véli, jogos az Egyesület kérelme, a közös használat
megoldást jelenthetne.
Faragó Tamás, titkár: Számukra a Művelődési Ház első helyisége is megfelelő lenne, ahol
a rendezvényeken italt szoktak mérni.
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Balogh Tiborné, települési képviselő: A jelzett helyiségben csak a torna szőnyegek
vannak. Ha az előtérbe kerülne egy zárható szekrény, ki lehetne üríteni a helyiséget, azt
megkaphatná a Polgárőrség.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nincs külön öltöző. Ha a helyiségbe a Polgárőrség
beköltözik, meg kell oldani, hogy bármilyen fellépésnél az öltöző hiánya ne okozzon
gondot.
Faragó Tamás, titkár: Véleménye szerint ez nem jelent problémát.
Pete Istvánné, települési képviselő: Ha a helyiségbe bekerülnek a Polgárőrség eszközei,
számítógépe, az a vagyonvédelem miatt gond lenne, mert ki vállalna azokért felelősséget, ha
oda a fellépések során bárki bemenne?
Mázsa Ferenc, polgármester: Ha önkormányzati érdeket néz, ezt nem tudja támogatni.
Pete Istvánné, települési képviselő: El lehetne különíteni az eszközök elhelyezését. A
hivatalban kialakított új helyiséget használhatnák a civil szervezetek közösen, hiszen úgyis
közösségi szolgáltató iroda létrehozása volt a felújítás célja. A volt CKÖ irodát lehetne
használni melegedőként a Polgárőrség és az önkormányzat részéről egyaránt.
Faragó Tamás, titkár: Nem szeretne az Egyesület közösködni senkivel, kizárólagos
használatot szeretnének. Nem érti, hogy miért kell egy épületet raktárnak használni,
egyszerűbb lenne egy rácsos, zárható szekrény, tároló. Ha a vázolt megoldások közül egyik
sem megfelelő az önkormányzatnak, akkor az Egyesület keres más megoldást. Csak akkor
kellett a helyiség az önkormányzatnak, amikor a polgárőrök benyújtották rá az igényüket.
Mázsa Ferenc, polgármester: Már lényegesen korábban felvetette, hogy a CKÖ nem
használja a helyiséget, arra az önkormányzatnak szüksége lenne.
1817 órakor Faragó Tamás a Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület titkára
távozott a testületi ülésről.
Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy a testület halassza el a döntést, vizsgálja meg
a lehetőségeket. Az is egy lehetőséget jelentene, ha a Polgárőrség pályázna egy 16 m2-es
konténerre.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett,
a döntést a következő testületi ülésre napolta el.

7. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A költségvetést soha ilyen későn nem tárgyaltuk. Ennek
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oka a jelentős, az önkormányzatok finanszírozását érintő jogszabályi változás. A
költségvetés viszonylag kiegyensúlyozottnak tekinthető. Nagy kiesést jelent a gépjárműadó
60 %-ának elvesztése. Hiába van feladatfinanszírozás, a központi támogatás nem elegendő,
idén is hozzá kell járulni az államtól kapott támogatásokhoz. Az idei beruházási célok: a
ravatalozó és a Művelődési Ház felújítása.
Biró Katalin, pénzügyi előadó: A szociális segélyek az idei évben is jelentős összeget
tesznek ki. Igaz, hogy ezek egy része visszaigényelhető, de 2013-ban lényegesen nagyobb
saját erőt kell ezekhez biztosítania az önkormányzatnak. A bevételi oldalról az SZJA
helyben maradó része is nagyon hiányzik.

Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 3/2013. (III. 18.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, mely
jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
27/2013. (III. 12.) számú határozat
Sárhida
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
az
önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Megnevezés
Sorszá
m

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

tárgyév

2013. év
01 4 600
02
201
03
400
04

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
2014. év 2015. év 2016. év
4 400
0
380

4 500
0
400

4 400
0
380

05
06
07
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08 5 201
Saját bevételek (01+... +07)
4 780
4 900
4 780
09 2 600
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
2 390
2 450
2 390
10
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
0
883
442
0
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
11
0
883
442
0
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
12
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13
Adott váltó
14
Pénzügyi lízing
15
Halasztott fizetés
16
Kezességvállalásból eredő fizetési
17
kötelezettség
18
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
0
450
897
0
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
19
0
450
897
0
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
20
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
Adott váltó
22
Pénzügyi lízing
23
Halasztott fizetés
24
Kezességvállalásból eredő fizetési
25
kötelezettség
26
0
1 333
1 339
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
27 2 600
1 057
1 111
2 390
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel
a kötelezettségvállalások teljesítését és erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület részére.
Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

8. 2013. évi tervezett közművelődési program.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a tervezet. Ezt valamennyi helyi szervezet megkapta, kérte az egyéb
ötleteket. A tervezet nem kötelező érvényű, az iskola részvételét kiindulásként írta bele.
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Pete Istvánné, települési képviselő: A március 15-i programban egyértelmű az iskola
részvétele. A falunaphoz az ÁMK által elnyert NKA-s pályázat keretében Sárhidán
megvalósuló rendezvényt kellene kapcsolni.
Mázsa Ferenc, polgármester: A falunapi programok megszervezéséhez, lebonyolításához
mind pénzügyi, mint tartalmi szempontból szervezői csapatra lesz szükség.
Pete Istvánné, települési képviselő: Az augusztus 20-i programban az iskola nem kíván
részt venni, október 23-i fellépéstől, ha igény van rá, a baki 8. osztály biztosan nem zárkózik
el.
Mázsa Ferenc, polgármester: Legalább az alapvető három nemzeti ünnep kerüljön
megünneplésre programmal. Az adventi vasárnapok hagyományát folytatni kellene. Az
Alapítvány „Faluakadémia” címmel előadássorozat megtartását tervezi.
1844 órakor Gáspár Lászlóné alpolgármester távozott a testületi ülésről, így a
testület négy fővel folytatta munkáját.

Takácsné Gál Andrea, vezető óvónő: Október első, vagy második hétvégéjén, szombati
napon kerül megtartásra az óvoda 35 éves fennállásának évfordulója.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
28/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2013.
évi közművelődési programját jelen jegyzőkönyv 7. számú
melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidő: folyamatos.

9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2013. évre.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés és a 2013. évi megállapodás tervezet.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
29/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
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Sárhida
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jelen
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel a
2013. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződést. Felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

10. Anyakönyvi rendelet
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 4/2013. (III. 18.)
önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről, mely jelen
jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.

11. Egyebek
11.1. Zalaegerszegi Rendőrkapitány kinevezéséhez vélemény
Császár László, jegyző: Megkeresés érkezett a Zala Megyei Rendőr-főkapitánytól a
Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kapitányának kinevezése tárgyában. A Főkapitány Úr dr.
Farkas Tibor r. alezredest kívánja kinevezni, ehhez a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
Törvény 8. § (2) bekezdése értelmében ki kell kérni a rendőrség illetékességi területén
működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
30/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr.
Farkas Tibor r. alezredes kinevezését a Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság vezetőjévé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a
döntésről Zala Megye Rendőrfőkapitányát.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester
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11.2. Művelődési Ház felújítás – árajánlatok bekérése.
Császár László, jegyző: A Művelődési Ház felújítás ügyében a kivitelezési határidő tartása
érdekében szükséges lenne kivitelezői és a műszaki ellenőri árajánlatok bekérésre – a
pályázati dokumentációban szereplő műszaki tartalommal.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
31/2013. (III. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Művelődési Ház felújításához kivitelezői és műszaki ellenőri
árajánlatok kerüljenek bekérésre. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.
11.3. Egyéb felvetés.
Mázsa Ferenc, polgármester: Lassan érkezik a tavaszi időszak, a jelenleg hatályos
önkormányzati rendelet értelmében május 1-től szeptember 30-ig van kerti hulladék égetésre
vonatkozó tilalom. El kellene gondolkodni, hogy az égetésre biztosított csütörtöki és
szombati nap megfelelő-e, illetve van-e igény a településen a tűzgyújtási tilalmi időszak
csökkentésére. Kéri, hogy a testületi tagok is erőteljesen hívják fel a lakosság figyelmét a
fenti rendelet betartásának szükségességére, valamint az ingatlanok előtti árkok, átereszek
tisztítására. Célszerű lenne felhívást kibocsátani e tárgyban.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1935 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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