Sárhida, 2013. november 04-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 04. napján
az Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1640 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Balogh Tiborné, települési képviselő.

Igazoltan távol: Pete Istvánné, települési képviselő.
Igazolatlanul távol: Bakos Tibor, települési képviselő.
Tanácskozási joggal: Császár László, jegyző
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó
Szekeres Zoltán r. zászlós (1. és 2. napirend tárgyalása során),
Jámbor Jenő r. zászlós (1. és 2. napirend tárgyalása során),
Kristó Gábor tű. alezredes (1. és 2. napirend tárgyalása során).

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 3 fő jelen van. Külön köszönti a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Gellénházi
Rendőrőrsének képviselőit, illetve a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
képviselőjét.
Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, javaslatot tesz, hogy a kiküldött
meghívó szerint történjen az ügyek tárgyalása:
A javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1. Beszámoló Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Zalaegerszeg Rendőrkapitányság illetékese.
2. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének tájékoztatója
Előadó: Kristó Gábor alezredes.
3. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
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4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.
5. 2013. háromnegyedévi költségvetési beszámoló.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.
6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.
7. Beszámoló az adóztatás helyzetéről.
Előterjesztő: Bali András adóügyi előadó.
8. A Nemzetiségi Önkormányzattal
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László jegyző.

kötött

együttműködési

megállapodás

9. Közmeghallgatás időpontjának egyeztetése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
10. ZALAISPA – KEOP pályázati projekt.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
11. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása, a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
12. Egyebek
12.1. Sárhidai TSZ Sportegyesület jövője (elektromos hálózat felújítása a
Sportöltözőben, automata mosógép vásárlása) ;
12.2. Alapítvány-Önkormányzat pénzeszköz átadási megállapodás jóváhagyása;
12.3.Könyvtáros megbízási szerződés;
12.4. Rendezvény asztalok vásárlása;
12.5. Támogatás kérése – OMSZ Alapítvány;
12.6. Mindenki Keresztje felújítási munkái a templomkertben, kátyúzási munkák a
Magyar Közút Kht. Részéről, hó eltakarítás – síkosságmentesítés;
12.7. Téli közfoglalkoztatás jellemzői;
12.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása;
12.9. Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel a 2011. évi CCIX. törvény szerinti
vagyonátadásról szóló megállapodás.
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Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló Sárhida község közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Zalaegerszeg Rendőrkapitányság illetékese.
Szekeres Zoltán r. zászlós: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
számolt be a település közbiztonsági helyzetéről. Elmondja, hogy 2013-ban 13
bűncselekményt követtek el a településen, zömmel lopások voltak ezek, döntő többségében
a MOL terhére trafó olaj és fémlopások történtek.
Mázsa Ferenc, polgármester: Minden hónap harmadik szerdáján tart a körzeti megbízott
fogadóórát a településen. A látogatottság gyér, de minden érdeklődőt várunk.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Lehet, hogy két zsák krumpli eltulajdonítása nem tűnik
nagy dolognak, az nem éri el a bűncselekményi kategóriát, de aki a terménnyel dolgozott,
annak ez jelentős tétel. Javasolja, hogy vasárnaponként fél 12 és fél 1 között a GellénházaSárhida, Arany János utcai szakaszon folytasson ellenőrzést a körzeti megbízott.
Szekeres Zoltán r. zászlós: A terménylopásokkal kapcsolatban tudni kell, hogy akár két
darab paprika eltulajdonítása is bűncselekmény lehet, ha a terület körbe van kerítve, mert
értékhatártól függetlenül bűncselekménynek minősül a lopás, ha kerítés van. Bármilyen kis
súlyú bűncselekmény elkövetését célszerű felé jelezni, kéri is ezt. A falopásokkal
kapcsolatban elmondja, hogy minden fa szállító járművet igazoltatnak. A Btk. módosítása
miatt egy fa kivágása is bűncselekményt valósít meg, ha azt eltulajdonítás céljából vágták ki.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
79/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Sárhida település
vonatkozásában közrend- és közbiztonsági beszámolóját tudomásul
vette.

2. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója

Zalaegerszegi

Előadó: Kristó Gábor tűzoltó alezredes.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen tájékoztatónak különös aktualitást ad, hogy 1998.
november 14. napján volt a gázkitörés Sárhida határában. A lakosság részére hasznos
információkat nyújthat alezredes úr tájékoztatója.
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Kristó Gábor, tűzoltó alezredes: A sárhidai gázkitörés nem az első volt Magyarországon,
de ez volt az első tűz nélküli, széndioxid kitörés. Itt nem következett be égés. A késői
észlelés, a lakott területtől relatív távoli kitörési hely külön problémát jelentett. A 282/A NL
jelű kút tört ki, emberi mulasztás miatt. A karbantartási munkákat végzők hibájából
következett be a kitörés. A tűzoltók a MOL-tól kaptak riasztást, I-es fokozatú, kiemelt
riasztás volt. A gáz koncentrációját, annak veszélyességét a MOL szakemberei állapították
meg. A kitörés helyének megközelítése jelentős gondot okozott amellett, hogy a déli
légáramlat Sárhida és Bak felé sodorta a gázt, melyben széndioxid és kénhidrogén volt
jelentős koncentrációban. Közel 3000 embert kellett a térségből kitelepíteni, amely feladatot
az illetékesek két óra alatt oldottak meg a Zala Volán segítségével. A kármentés során
jelentős nehézséget okozott a -30 fok, a folyamatos jegesedés, emellett a széndioxid miatt a
benzinmotorok sem működtek. A zajhatás, a hatalmas robaj szintén gondot okozott. A MOL
120 tonnás daruja, és 10 fős kármentő egysége segítségével cementdugót juttattak a
kitermelő csőbe, így sikerült a gázkitörést megszüntetni. A jövőre nézve megfogalmazott
javaslatokban szerepel, hogy szivárgásérzékelőket kellene telepíteni és gyakorlatokat kellene
tartani, de sajnos az anyagi lehetőségek ezeket nem teszik lehetővé.
Mázsa Ferenc, polgármester: A 15 évvel ezelőtti 83 óráról szinte mindenkinek van
tapasztalata a településen. Erőteljes meglepetést okozott a hajnali órákban a szkafanderes
emberek megjelenése. Nekünk is van PV szervezetünk jelenleg is a településen, amely úgy
működne jól, ha lenne lehetőség gyakorlatozni. Mit vár a járás a helyi szervezetektől az új
jogszabályi előírások tükrében?
Kristó Gábor, tűzoltó alezredes: Járási és megyei mentőszervezetek álltak fel. A helyi
szervezetek felé nem jelentősek az elvárások, de vannak előnyei egy ilyen szervezetnek,
hiszen a helyismeret sok esetben nagyon fontos lehet, ha kéznél vannak, akár a hivatásosok
megérkezése előtt megoldhatnak bizonyos lokális, helyi problémát. A megyei szervezetnek
12 órás a készenlétbe helyezési ideje, így jó esetben az Ő kiérkezésükig a helyi PV szervezet
eredményesen léphet fel egy konkrét eset idején. Legalább évi 6 órás felkészítő gyakorlat
kellene a helyi PV szervezetek tagjai számára, de neki 132 településen kell a PV feladatokat
ellátni, így látható, hogy nem sok esély van – az anyagi eszközök hiánya mellett – a
gyakorlatok megszervezésére.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
A napirend tárgyalását követően Szekeres Zoltán r. zászlós, Jámbor Jenő r.
zászlós és Kristó Gábor tű. alezredes távozott a testületi ülésről.

3. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számolt be a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a 3. számú melléklet
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szerint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a 4. számú melléklete szerinti
tartalommal adott tájékoztatást az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
80/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
tudomásul vette.

5. 2013. háromnegyedévi költségvetési beszámoló.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
81/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jelen
jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Önkormányzat
2013.
harmadik
negyedévi
költségvetési
beszámolóját.

6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Pontos számszaki leírás nincs, mert adatok nem állnak
rendelkezésre. Az első változat szerint április 30-ig kellett volna koncepciót készíteni, még a
határidő módosítás után sincs elég információnk. Nem látszik még a vég, amelyből
széleskörű következtetést lehetne levonni, hogyan alakul át jövőre a feladatfinanszírozás
rendszere. A tapasztalatok nem egyértelműen pozitívak, várhatók további változások is a
feladatfinanszírozás rendszerében. Vannak tervek 2014-re, melyek azok a célok, amelyeket
meg szeretnénk valósítani, pl. a ravatalozó felújítása, az óvoda egy részének külső felújítása.
Ugyanakkor a pályázati kiírásokat is várjuk.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
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egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
82/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jelen
jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési koncepció
adatait a 2014. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

7. Beszámoló az adóztatás helyzetéről.
Előterjesztő: Bali András adóügyi előadó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Sok érdekes adat van a beszámolóban. Ha új lehetőségeket
tudnánk felvonultatni az adózási morál javítása érdekében, máris kevesebb anyagi gondja
lenne az önkormányzatnak. Sok pályázat önerejére nyújthatna fedezetet az a bevétel, amely
nem folyik itt be. El kellene gondolkozni azon, hogy mit kellene még tenni.
Császár László, jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzati adóhatóságnak a NAV-hoz
hasonló jogköre van az adók behajtása terén. Évről-évre növekvő számban jellemző a
késedelmes adófizetés. A gépjárműadó vonatkozásában a gépjárművek forgalomból való
kivonásának lehetősége következtében általában befizetik a kötelezettek a kivetett adót. Az
adók módjára behajtandó köztartozások számának nagymérvű növekedése is jelentős
tendencia. Sárhidán speciális problémát jelent a talajterhelési díj ügye, hiszen jelentős azok
száma, akik nem csatlakoztak a települési szennyvíz hálózatra. A Zalavíz-től kapott
kimutatás szerint 3,4 mFt bevétel származhatna a talajterhelési díjból, de az adózói kört
ismerve ez irreális, hiszen végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek, ha pedig az
adóhatóság élne az ingó és ingatlan végrehajtás eszközével, az adózók azonnal
jelentkeznének az önkormányzatnál elhelyezési igénnyel.
Mázsa Ferenc, polgármester: Ez a 22-es csapdája. Hiába emelte a jogalkotó tízszeresére a
talajterhelési díjat, és hiába adott lehetőséget egyéb adók bevezetésére, nem lehet azokkal
élni, hiszen ez visszaüt az önkormányzatokra. Idegesítő, hogy 6-8 mFt lóg a levegőben,
amelyből sok mindent meg lehetne oldani a településen. Pozitívabb irányba kellene
elmozdulni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
83/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a
2013. évi adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g)
pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár László jegyző

8. A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László, jegyző: A tervezet jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került, azt az RNÖ változatlan tartalommal el is fogadta.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
84/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhidai Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást
felülvizsgálva az Megállapodást a jelen jegyzőkönyv 8. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mázsa Ferenc polgármestert az
Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

9. Közmeghallgatás időpontjának egyeztetése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A közmeghallgatást december 9. és 13. között kellene
megtartani, javasolja a december 10-i időpontot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
85/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
7
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alapján a közmeghallgatás időpontjául 2013. december 10. napját
tűzi ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

10.

ZALAISPA – KEOP pályázati projekt.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A Társulási Tanács 284 település képviseletében elfogadta a
pályázat benyújtását, most csupán formálisan kell döntenünk.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ahogy látja, kell önerő a pályázathoz. Ki biztosítja ezt?
Mázsa Ferenc, polgármester: Az önkormányzatoknak anyagilag nem kell hozzájárulni a
projekthez, az önerő a ZALAISPA-nál rendelkezésre áll.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
86/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
KEOP-1.1.1/C/13.
pályázat
benyújtását.
Sárhida
község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon”
kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen
határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági
Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat
ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban,
támogatási konstrukcióban az adott
projekthez,
illetve
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.

11. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, a Tófeji Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Itt is elsősorban kötelezettségeknek való megfelelésről van
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szó.
Császár László, jegyző: Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került. A Többcélú Társulásból szinte minden feladat kikerül, csak a
futó pályázatok miatt marad fenn az a jövőben. Gyakorlatilag a mostani módosítás
összefügg a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásával, mivel a szociális
feladat ellátása kikerül a Kistérségi Társulásból és átkerül az újonnan, 45 település
részvételével létrejövő Társulásba. A szociális feladatok ellátása kötelező önkormányzati
feladat, azt mindenképpen el kell látnunk. Jelenleg a legcélravezetőbbnek és a
leggazdaságosabbnak a társulási forma tűnik. A Társuláshoz mindenképpen csatlakoznunk
kell, hogy a kötelező szociális feladathoz állami finanszírozást is kapjunk.
Mázsa Ferenc, polgármester: Meg kell oldani a 2014. évi átmeneti finanszírozási
problémát. A tag önkormányzatoknak a jövő év januárjában várhatóan meg kell
előlegezniük az első havi állami támogatást, nagyjából 1.000,- Ft/fő összegben. Ez a tagok
döntő többségének megoldhatatlan feladatot fog jelenteni, ezért a forrás megszerzésére
alternatív megoldások keresése is folyamatban van. Az alap hozzájárulás várhatóan 200
Ft/fő összegű lesz. Külön probléma, hogy a Többcélú Kistérségnél el akarják érni, hogy a
TÁMASZ-t továbbvivő önkormányzatok biztosítsák már a decemberi finanszírozást is, ezért
az elmúlt Társulási Tanácsi ülést el is kellett napolni, mert e napirend tárgyalása során
többen elhagyták az üléstermet. Az új Társulásban 45 önkormányzat vesz részt, de az
alakuló ülésre is csak 27-en mentek el. Most kellene egységesen fellépve eredményeket
elérni, az érintett 45 települési polgármester minél nagyobb számban való megjelenését
elérni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
87/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására,
és felkéri, hogy a döntésről a Társulást tájékoztassa.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
88/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete
alapszolgáltatási, gyermekjóléti alapellátási feladatok
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
törvény 87-92. §-ában foglalt rendelkezéseinek

a szociális
ellátására a
CLXXXIX.
megfelelőn
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létrehozott Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodását a Társulási Tanács 2013. október 15-én tartott ülésén
elfogadott tartalommal jóváhagyja.
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tófeji Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába Mázsa Ferenc
polgármestert,
állandó
helyetteseként
Gáspár
Lászlóné
alpolgármestert delegálja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mázsa Ferenc polgármestert a
Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

12. Egyebek
12.1. Sárhidai TSZ Sportegyesület jövője (elektromos hálózat felújítása a
Sportöltözőben, automata mosógép vásárlása)
Mázsa Ferenc, polgármester: Ezt a napirendet nem tudjuk most megoldani, mert Bakos
Tibor képviselő, Sportegyesületi elnök nem jött el az ülésre. Október 21-én megbeszéltünk
dolgokat, most pedig nem vesz részt az ülésen. A testület a március 12-i ülésen a
Sportegyesület részére 400 e Ft összegű támogatást állapított meg. A megbeszélésén arról
volt szó, hogy jelentős változások állnak küszöbön az Egyesület tekintetében, emiatt az
elnök az idei évi támogatásról nyilatkozatban mondott volna le. Abban maradtunk az
október 21-i megbeszélésen, hogy Bakos Tibor felveszi a kapcsolatot a Polgárőrséggel a
Sportegyesület további sorsát illetően, hiszen lehetséges alternatívaként felmerült a jelenlegi
egyesület megszüntetése, illetve a Polgárőrségbe való beolvadás is. Tudomása szerint Bakos
Tibor nem vette kereste a Polgárőrség vezetőségét ezügyben. Az tény, hogy a
Sportegyesület működése jelenleg teljesen szabálytalan. Nem egyezik az alapszabály
szerinti, a bírósági nyilvántartási, a számlavezető pénzintézeti név, cím, évek óta nem
ülésezett a tagság, az elnökség, nem nyújtott be beszámolókat a Sportegyesület. Az
önkormányzat szabálytalanul működő Egyesületnek támogatást nem nyújthat, így az idei
támogatás nem kerülhet kifizetésre.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha Bakos Tibor szóban úgy nyilatkozott, hogy lemond
a támogatási összegről, akkor a megmaradó támogatásból meg lehet vásárolni azokat az
eszközöket, amelyek feltétlenül szükségesek a Sportegyesület működéséhez.
Mázsa Ferenc, polgármester: A hatályos használati szerződés szerint a takarítás és a mosás
tekintetében akkor terheli kötelezettség az önkormányzatot, ha legalább négy ember áll
közfoglalkoztatottként rendelkezésre. A szolgáltatást eddig is biztosítottuk, holott ez a
feltétel nem állt fenn, de már nem enged le önkormányzati dolgozót, mert nem biztonságos a
mosógép. Az ki kell cserélni, illetve a jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti
árajánlaton szereplő villanyszerelési munkákat feltétlenül el kell végezni a biztonságos
működés érdekében. Javasolja, hogy az alpolgármester javaslatát fogadja el a testület.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
89/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhidai TSZ
Sportegyesület részére a 2013. évre megállapított 400.000,- Ft
összegű működési támogatási előirányzat terhére jóváhagyja a jelen
jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti árajánlat alapján a
sportöltöző épület belső villamos rendszerének felújítását 63.000,Ft+ÁFA összegben, illetve 1 db automata mosógép vásárlását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására, a mosógép megvásárlására.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
12.2. Alapítvány-Önkormányzat pénzeszköz átadási megállapodás jóváhagyása;
Mázsa Ferenc, polgármester: A tervezet jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
90/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
jelen jegyzőkönyv 12 számú melléklete szerinti tartalmú
megállapodást az Együtt Sárhidáért Alapítvánnyal. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás
aláírására.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

12.3.Könyvtáros megbízási szerződés
Mázsa Ferenc, polgármester: A tervezet jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került. A Deák Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás
keretében működtetjük a sárhidai könyvtárat. A megállapodás alapján kisebb berendezések,
polcok, állványok, különféle rendezvény szervezési költségek, illetve könyvtárosi megbízási
díj számolható el. A tervezet szerint heti hat órában, nemcsak könyvtárosi feladatokat látna
el a vállalkozó, hanem különféle ismeretterjesztő, kulturális programok megszervezésében is
részt venne. A megállapodást határozatlan időre, havi 15.000,- Ft vállalkozási díjért kötnénk
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meg. A megállapodást minden év március 31-ig, az adott évi költségvetési lehetőségek
függvényében vizsgálnánk felül.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
91/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal a
könyvtárosi feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. november 10.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

12.4. Rendezvény asztalok vásárlása
Mázsa Ferenc, polgármester: A beérkezett árajánlatok jelen jegyzőkönyv 14. számú
melléklete szerinti tartalommal kiküldésre kerültek. Az asztalok különféle rendezvényekre
lennének használhatók, mivel jelenleg 35 embert sem tudunk leültetni, mivel a rendelkezésre
álló asztalok többsége eltérő magasságú. Az ajánlatokban szereplő asztalok sörasztal
jellegűek, minőségibb kivitelben, így 60-80 ember egyidejű elhelyezése is megoldhatóvá
válna. A beszerzés fedezetét az Együtt Sárhidáért Alapítványtól átvett pénzeszköz és a
közművelődési normatíva biztosítaná.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Helyi vállalkozó nem lett volna?
Mázsa Ferenc, polgármester: Ha helyi vállalkozó kedvezőbb, vagy hasonló, esetleg kicsit
drágább áron, azonos minőségben és határidőre elkészíti az asztalokat, nincs akadálya, hogy
Ő csinálja meg azokat.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Legalább próbáljunk meg keresni vállalkozót.
Mázsa Ferenc, polgármester: A helyi vállalkozó jelentkezzen be az önkormányzatnál,
érdeklődjön, keresse a lehetőségeket, a kapcsolódási pontokat. Javasolja, hogy hasonló
ajánlat esetén a helyi vállalkozó kapjon kedvezőbb elbírálást.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
92/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 15 db
összecsukható asztal beszerzését látja szükségesnek. Amennyiben
sárhidai vállalkozó két napon belül benyújtott árajánlata alapján a
12
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jelen jegyzőkönyv 14. számú melléklete szerinti árajánlatok
közelében lévő árajánlat kerül benyújtásra 2013. november 30-i
szállítási határidővel, akkor a helyi vállalkozó ajánlatát kell
elfogadni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
12.5. Támogatás kérése – OMSZ Alapítvány
Mázsa Ferenc, polgármester: Az OMSZ jelen jegyzőkönyv 15. számú melléklete szerinti
levéllel kereste meg az önkormányzatot. Jelképes, 20 e Ft összegű támogatást javasol.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
93/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány részére a jelen jegyzőkönyv 15. számú
melléklete szerinti kérelme alapján 20.000,- Ft összegű támogatást
állapít meg költségvetése terhére a zalaegerszegi mentőállomás
mentőautói felszerelésének bővítésére. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

12.6. Mindenki Keresztje felújítási munkái a templomkertben, kátyúzási munkák a
Magyar Közút Kht. Részéről, hó eltakarítás – síkosságmentesítés
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 16. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre kerültek az elmúlt időszak anyagi kihatással járó intézkedései. Kéri a testület
jóváhagyását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
94/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
jegyzőkönyv 16. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja:
 A Templomkerti homokkő kereszt felújítását 117.500,- Ft +
ÁFA értékben;
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A Béke utca kátyúzási munkáit 59.500,- Ft + ÁFA értékben;
A hótolási munkák elvégzésre vonatkozó megállapodást.

12.7. Téli közfoglalkoztatás jellemzői
Mázsa Ferenc, polgármester: Elvileg novembertől indul a téli közmunka-program.
Szépséghiba, hogy ténylegesen csak novemberben és áprilisban dolgoznának a
foglalkoztatottak, a köztes időben pedig alapkompetencia képzésen vesznek részt.
Novemberben még nincs, áprilisban már nincs hó, így a tényleges téli közfoglalkoztatásnak
nem sok értelme van, vagyis a közfoglalkoztatás változatlanul nem megoldott.
12.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Császár László, jegyző: a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint
egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően szükséges a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása,
érvényesítve a 10 %-os mértékű lakossági fogyasztókra vonatkozó rezsicsökkentési
előírásokat. Erről a múltkori ülésén döntött ugyan a testület, de a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a kedvezményt július 1. napjától kell érvényesíteni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült
fel, Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 12/2013. (X. 11.)
önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2013. (II. 11.)
ÖR módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.

12.9. Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel a 2011. évi CCIX. törvény szerinti
vagyonátadásról szóló megállapodás.
Császár László, jegyző: Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. megkereste az
önkormányzatot a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
kapcsán szükségessé váló vagyonátadás kapcsán. A jogszabály szerint nem lehet
vagyonelem a szolgáltató társaság tulajdonában, csak a Cégben tulajdonos
önkormányzatokéban, ezért ezek a vagyonelemek átadásra kerülnek az önkormányzatok
részére. Sárhida tulajdoni hányada 0,4 %, a vagyoni érték 91.649, Ft. Ezt a vagyont a
Zalavíz átadja a tulajdonos önkormányzatoknak, azok pedig üzemeltetésre visszaadják a
Társaságnak.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
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egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
95/2013. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel a 2011. évi CCIX. törvény
szerinti vagyonátadásról szóló megállapodást. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1915 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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