Sárhida, 2014. 12. 11. rendkívüli nyílt ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. december 11. napján
a M vel dési Házban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1735 órai kezdéssel megtartott
rendkívüli nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyz
- Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott
- Kovács Lászlóné könyvtáros.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési
képvisel
l 4 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel, melyet a
képvisel -testület 4 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre.
Elmondja, hogy az egyebek napirendeken belül lesz egy ügy, amelyben döntést is kell hozni,
a ravatalozó hitel meghosszabbítása tárgyában. A javaslattal egyetértve napirendet a testület
4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
1. Kultúrház használati feltételeinek,
felülvizsgálata.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

házirendjének,

valamint

díjainak

2. Beszámoló a 2014. évi kulturális, m vel dési és ismeretterjesztési, valamint
szabadid s programokról és rendezvényekr l.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott,
Kovács Lászlóné könyvtáros
3. Civil szervezetek 2015. évi támogatási feltételeinek meghatározása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
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4. Utcabizalmi képviseleti rendszer, illetve
képvisel k között.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

szakterületi

feladat-leosztás

a

5. Polgármesteri jogállással kapcsolatos kérdések.
El adó: Császár László jegyz .
6. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:

1. Kultúrház használati feltételeinek, házirendjének, valamint díjainak
felülvizsgálata.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. Az anyagban aláhúzottal szerepelnek azok a javaslatok,
amelyeket újra kell tárgyalnunk.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A hétvégi, családi rendezvényeknél csak
hétf n lehet visszavenni az épületet. Ha szombaton van a rendezvény, akkor vasárnap lejár a
bérlet, van aki vasárnap átvegye az épületet? Ésszer bb lenne ha hétf n, hivatali id ben
kerülne átvételre az épület, de ha van rá kapacitás hét végén is, akkor semmi gond.
Mázsa Ferenc polgármester: Kellene egy kulcshasználati szabályzat is. Mivel az épület jó
állapotú és a technikai feltételek is adottak, lehetne hirdetni a használati lehet séget, pl.
workshopokra, kisebb rendezvényekre és el adásokra, stb. A vasárnapi átvételre kell lennie
kapacitásnak. Kérdés, hogy emeljük-e az árat?
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Kérdés, hogy milyen gyakori az igénybe
vétel. Ha eddig is kicsi volt az igénybevétel, áremelkedés után még kevesebb lesz.
Mázsa Ferenc polgármester: Csak javaslat volt. Cél, hogy nagyobb bevételt érjünk el.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ha nyitnak az emberek, akkor legyen
díjemelés. Nem kellene valami kauciót beépíteni?
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Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy az igénybevételi feltételek közül a helyiek
kerüljenek ki. Az esetleges károkozásra vonatkozó kitételek szerepelnek a szerz désben, a
bérl a Ptk. szerinti felel sséggel tartozik, ne legyen külön kaució vagy kötbér el írás.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A használat során gond, hogy mindig
futkosni kell a kulcsokért. Lehetne egy kulcs a kocsmában, nem kellene hét végén,
szombaton valakinek elmenni, visszamenni a kulccsal.
Mázsa Ferenc polgármester: Ezt nem támogatja. Hosszú id volt, mire sikerült a mostani
helyzetet elérni, ne lépjünk itt vissza. Ragaszkodik a mostani helyzethez, a vagyonvédelem
és t zrendészeti el írások betartása miatt is. Ha van konkrét javaslata a képvisel nek a
kérdést illet en, felteszi szavazásra.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A kulcsot csak akkor használnánk, ha
szükséges.
Mázsa Ferenc polgármester: Minden eszközzel ellene lesz ennek, javasolja, hogy a IV.
fejezet 7. pontja kerüljön kiemelésre az anyagból.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Szerinte a házirend 13. pontja betarthatatlan.
Szerinte úgy módosuljon az el írás, hogy „az intézményt ittas állapotban látogatni tilos. A
rendezvényeken er sen ittas ember nem vehet részt, szükség esetén – amennyiben a
rendezvényt zavarja – az eseményb l kizárható.”
Mázsa Ferenc polgármester: Nem támogatja a változtatást, de döntsön err l a testület,
felteszi szavazásra a javaslatot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
2 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
74/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Kultúrház
házirendje el terjesztésének 13. pontjában foglaltak módosítását nem
fogadja el.

Mázsa Ferenc polgármester: A januári ülésen visszatérhetünk erre a napirend tárgyalására.
Javasolja, hogy az el terjesztést azokkal a módosításokkal fogadja el a testület, amiben
konszenzus volt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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75/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testülete a Kultúrház
igénybevételi feltételeit, a házirendet és a bérbeadás feltételeit a jelen
jegyz könyv 2. számú mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

2. Beszámoló a 2014. évi kulturális, m vel dési és ismeretterjesztési,
valamint szabadid s programokról és rendezvényekr l.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott,
Kovács Lászlóné könyvtáros
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a beszámoló. Ezek az év elején elhatározott programok megvalósításáról
szólnak. A 2015. évi programok a tervek szerint a februári ülésen tárgyaljuk. Ha valakinek
ötlete van, kéri, küldje el e-mail-ben.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : November 1-jén, este 7 órakor volt az els ,
aki az iskola els igazgatójának sírján mécses gyújtott. Szerinte ez a testülett l, az
önkormányzattól megjárna.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
76/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testülete a 2014. évi
kulturális, m vel dési és ismeretterjesztési, valamint szabadid s
programokról és rendezvényekr l szóló beszámolót elfogadta.

3. Civil szervezetek 2015. évi támogatási feltételeinek meghatározása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. Három éve m ködik a településen a felhívás, amely a
vonatkozó önkormányzati rendelet alapján készült.
Császár László jegyz : Javasolja, hogy a felhívás 4. pont, ac) alpontja az alábbiak szerint
kerüljön kiegészítésre: „nem élt a számára megállapított támogatással”.
Mázsa Ferenc polgármester: A pályázati támogatás m ködésre vagy programra
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használható fel, azt nem lehet a következ évre átvinni.
Takácsné Gál Andrea alpolgármester: A 2. pont
dokumentumokat kell benyújtani?

mire vonatkozik? Milyen

Mázsa Ferenc polgármester: Többször polemizáltunk már azon, hogy az önszervez
közösségeket sem kellene kizárni a pályázati lehet ségb l, ezért az önálló bejegyzéssel nem
rendelkez önszervez
közösségek valamelyik bejegyzéssel, bankszámlával m köd civil
szervezeten keresztül pályázhatnak. Az is megoldás lehet, ha valamely, konkrét eseményre
az önkormányzat külön támogatást állapít meg valamelyik szervezetnek. A civil
szervezeteknek pályázati aktivitást kell mutatnia más irányba, más pályázat-kiírók felé is, ne
csak az önkormányzati támogatásra várjanak.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
77/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi
önszervez
közösségek pénzügyi támogatásának rendjér l szóló
2/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet alapján az önszervez
közösségek 2015. évi támogatására jelen jegyz könyv 4. számú
mellékletében szerepl tartalommal pályázati felhívást tesz közzé –
az alábbi módosítással: a 4. pont, ac) alpontja az alábbiak szerint
kerül kiegészítésre: „nem élt a számára megállapított támogatással”.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc, polgármester.

4. Utcabizalmi képviseleti rendszer, illetve szakterületi feladat-leosztás
a képvisel k között.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Nem egy fél utca, hanem a falu választotta
meg ket, ne kelljen a falu egy szakaszára korlátozódni. Nem tartja jó ötletnek, hogy
felosszuk a falut.
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Takácsné Gál Andrea alpolgármester: A felosztással egyetért. ugyan a Béke utcában
lakik, és a Pacsirta és Kossuth utcákat kapná, de felvállalja. Kérdés, hogy mit is takar
konkrétan a feladat.
Herczeg István települési képvisel : Szerinte felesleges ez a rendszer, mindenkivel
beszélget, utcától függetlenül.
Mázsa Ferenc polgármester: Ez arról szól, hogy id nként végig menne az utcáért felel s a
kijelölt utcán, meglátja a problémákat. Nem házalásról van szó, hanem az önkormányzat
által elvégzend munkákat kellene meglátni, jelezni a polgármester felé, amely az adott
utcában jelentkezik. Ahhoz, hogy egy adott területet jól ismerjen a képvisel , fel kell osztani
a falut, a képvisel jobban tud egy kisebb területre, mint az egész falura koncentrálni.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ez így is a mindennapjai része.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
1 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

78/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Sárhida
településen az „Utcabizalmi rendszer”, illetve szakterületi rendszer
kialakítására vonatkozó javaslatot elutasítja.

5. Polgármesteri jogállással kapcsolatos kérdések.
El adó: Császár László jegyz .

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. Nem kíván hozzátenni semmit, a napirend el adója a
jegyz , az ülés vezetését pedig átadja az alpolgármesternek.
Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott és Kovács Lászlóné könyvtáros 2035
órakor távoztak a testületi ülésr l.
Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a vonatkozó jogi szabályozást, a döntési alternatívákat.
Herczeg István települési képvisel : Ha f állású lesz a polgármester, az alpolgármester
díja is ennek arányában n ?
Császár László jegyz : Nem, az attól függetlenül a tiszteletdíjas polgármesteri illetmény
alapján kerül meghatározásra, tehát ett l az alpolgármester díja nem emelkedik.
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Herczeg István települési képvisel : Nincs egyéb véleménye.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ez az összeg a falu költségvetését terheli,
vagy van rá állami támogatás?
Császár László jegyz : Nincs állami támogatás, ezt az adott évi költségvetésb l kell
kigazdálkodni.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Bár nem ismeri számszer en a falu
költségvetését, de szerinte azt nem bírja el. Nem biztos, hogy polgármester Úrnak a f állását
célszer feladni, jobb a több lábon állás.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelzi személyes érintettségét, a testület döntését l függetlenül
tartózkodni fog a szavazástól. Egy bejelentéssel élt, az a feladat, hogy annak szükségességét
vizsgálja meg a testület. Els sorban nem a f állás mellett szól, nem örülne szívb l, de eddig
ezért megdolgozott. Zala megyében hasonló lakosságszámú települések esetében (1000 f
alatt) 43 településen f állású a polgármester. Csak egyet kért atestülett l: megítélni az eddigi
munkáját – elvonatkoztatva a személyes konfliktusoktól. Nem gyártja a konfliktusokat, de
nem is tér ki el lük. Tisztességesen ellátta ezt a munkát, megjelent mindenhol, máshoz
képest aránytalanul több energiát fordított a polgármesteri feladatok ellátására. A jöv ben
egy adott eredmény eléréséhez sokkal több energiára, munkára lesz szükség, mint eddig.
Nem akar olyan mértékben bent lenni a polgármesteri feladatokban, mint eddig. Még így is
több munkát fektet bele, mint sok más, f állású polgármester. Úgy is ellátható a
polgármesteri feladat, hogy pl. csak kedden meg csütörtökön megy be egy-két órára, de ezt
nem tudja megtenni, minden nap bejár a hivatalba. Egy Sárhida nagyságú települést csak
így lehet kiszolgálni.
Takácsné Gál Andrea alpolgármester: 1986-ban került Sárhidára, 1990. óta lakik itt, több
polgármesterrel dolgozott együtt. Nem akarja min síteni az el
polgármestereket, de látni
kell, hogy az elmúlt négy évben, amióta Mázsa Ferenc a polgármester, elkezd dött valami
pozitív dolog. Egyetért a polgármester által leírtakkal és amellett érvel, hogy f állású legyen
január 1-t l. Itt minden az munkájának eredménye, komoly célok állnak el ttünk, amihez
szükség van a mindennapos közrem ködésre. A jöv ben több munka vár a polgármesterre,
jól meg kell gondolni a döntést, mert a következ öt év nem lesz könny . Javasolja a
foglalkoztatási jogviszony módosítását 2015. január 1-t l.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
79/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete Mázsa Ferenc
polgármestert a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának
módosítása ügyében a döntéshozatalból – személyi érintettség miatt
– kizárja.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
1 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
80/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. §
(2) bekezdése alapján elutasítja Mázsa Ferenc polgármester azon
kérelmét, melyben azt kérelmezi, hogy f állású, teljes munkaid s
jogviszonyban lássa el feladatait.
A Képvisel -testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésr l a
polgármestert határozati kivonat megküldésével írásban is
tájékoztassa.
Határid : haladéktalanul.
Felel sök: Takácsné Gál Andrea alpolgármester
Császár László jegyz .
Mázsa Ferenc polgármester: Egy értékelést várt volna az elvégzett munkáról illetve az
el ttünk álló feladatokról. Ezt nem kapta meg, visszük tovább a dolgokat, de mindenkinek
több feladata lesz a jöv ben az új rendszerben.

6. Egyebek.
6.1. Ravatalozó hitel futamid módosítás
Császár László jegyz : A ravatalozó projektre két érvényes hitelszerz désünk van, egy az
elnyert pályázati összeg megel legezésére, egy pedig az öner re, ami az ÁFA összegével
megegyez . A támogatás megel legez hitel a támogatás MVH által kifizetését követ en
azonnal törl dik, ez jelenleg 2014. december 31-ig él. Várhatóan a kifizetést az MVH ezen
id pontig nem fogja teljesíteni, ezért ennek futamidejét 2015. június 30-ig meg kellene
hosszabbítani.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
81/2014. (XII. 11.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete testülete:
1. 26/2012. (IV. 25.) és 69/2013. (IX. 05.) számú
képvisel -testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„a hitel futamideje és lejárata: a hitel szerz dés megkötését l
számítva a támogatás teljes összegének megérkezését
követ en, de legkés bb 2015. június 30.”
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Az önkormányzat képvisel testülete felhatalmazást ad a
polgármesternek és a jegyz nek, hogy a hitelszerz dés módosítása
ügyében eljárjon és a hitelszerz dés módosítást az Önkormányzat
képviseletében a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettel megkösse.
Határid : 2014. december 31. és folyamatos
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyz

6.2. Egyéb felvetések.
Mázsa Ferenc polgármester: Felmerült a Dózsa és a Pacsirta utcáknál a nagy kanyaroknál
szalagkorlát felhelyezésének szükségessége. Kért ajánlatot, a bontott szalagkorlát is 4000,Ft/folyóméter. Kérdés, hogy nekifussunk-e, hozzávet leg 160.000,- Ft összköltséggel.
Herczeg István települési képvisel : Véleménye szerint miel bb meg kellene valósítani.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Tudomása szerint Bakon és Bocföldén is
kaptak jutalmat a karbantartók és a hivatali dolgozók. Az hallotta, hogy Sárhidán nem. Mi
ennek az oka?
Császár László jegyz : A hivatali dolgozók tekintetében – a polgármesterek egyetértésével
–
gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az önkormányzati alkalmazottak tekintetében a
polgármesteré ez a jog, így ez a polgármester jogköre.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Volt valami probléma a sárhidai karbantartó
munkájával, miért nem lett jutalmazva?
Mázsa Ferenc polgármester: Fel sem merült ez a kérdés, nem automatizmus a jutalmazás.
Jogos lehet, de el sem gondolkodott rajta.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A mi karbantartónk munkaid n kívül is
mindig igénybe vehet , ne tegyünk különbséget a társtelepülések között.
Mázsa Ferenc polgármester: A túlmunkának mindig megvan az ellentételezése.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az az elv, hogy közös ügyek, vannak, nem
gondolja, hogy a problémákat generálni kellene, szerinte valamilyen módon korrigáljuk ezt a
hiányt.
Mázsa Ferenc polgármester: Nem kívánja korrigálni. Naponta megköszöni a munkát, az
sara, hogy a karbantartó kimaradt a jutalmazásból, a további jó munkavégzés során találni
fogunk alkalmat ennek pótlására a jöv ben.
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Sárhida, 2014. 12. 11. rendkívüli nyílt ülés jegyz könyv.

Herczeg István települési képvisel : A t zifa kérelmek érkeznek?
Mázsa Ferenc polgármester: 12 vagy 14 kérelem érkezett már be. Az Erdészet
önhatalmúlag kiküldte a fát december 7-én, amit, ha átveszünk január közepéig rizni kellett
volna. Mivel senkivel nem egyeztették a szállítást, visszaküldte a fát. Ezt követ en telefonon
egyeztetett az Erdészettel, jelezte, hogy január 10-e körül lesz a rendkívüli ülés, amelyen
eldöntjük, hogy kik jogosultak a támogatásra, ezután, január 15-e körül hozhatják a fát.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 2122 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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