Sárhida, 2014. November 26-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 26. napján
az Önkormányzat hivatali helyiségében (8943 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai
kezdéssel megtartott nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Németh Csaba települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Horváth Szabolcs rnagy a Zalaegerszegi Hivatásos T zoltóság parancsnoka
- Császár László jegyz .

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti Horváth
Szabolcs rnagy Urat a Zalaegerszegi Hivatásos T zoltóság parancsnokát. A polgármester
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési
képvisel
l 5 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel, melyet a
képvisel -testület 5 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. Beszámoló a t zvédelmi tevékenységr l.
El adó: Horváth Szabolcs rnagy.
2. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l, a lejárt
határidej
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörében tett intézkedéseir l.
3. Szociális célú t zifa juttatásról szóló rendelet megalkotása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
4. A temet kr l és a temetkezésr l szóló önkormányzati rendelet módosítása.
El terjeszt : Császár László jegyz .
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5. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
El adó: Császár László jegyz .
6. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Társulási Megállapodás módosítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
7. A közmeghallgatás id pontjának egyeztetése.
El adó: Mázsa Ferenc polgármester.
8. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésér l,
tájékoztatás a hó-eltakarítási feladatokról, tájékoztatás a Béke u. 22. szám alatti
ingatlan tulajdonjogának megszerzése ügyében, tájékoztatás az induló eb
összeírásról, információk a LEADER pályázati ötlet-adatlapok kitöltésér l).

A napirend tárgyalása:
1. Beszámoló a t zvédelmi tevékenységr l.
El adó: Horváth Szabolcs rnagy.

Horváth Szabolcs rnagy: Elmondja, hogy 2012-t l tölti be pozícióját, gratulál a
megválasztott képvisel knek. Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint számol be a
zvédelmi tevékenységr l.
Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Az óvoda képviseletében a laktanya látogatás
rendjér l kér felvilágosítást.
Horváth Szabolcs rnagy: Elegend e-mail-ben felvenni a kapcsolatot a Parancsnoksággal.
Célszer a látogatás id pontját egyeztetni, hogy a beosztást ennek megfelel en tudják
szervezni.
Németh Csaba települési képvisel : Az id sek számára célszer lenne az önkormányzat
közrem ködésével a Katasztrófavédelemnek el adásokat, tájékoztatókat szervezni,
felvilágosítást adni a t zjelz k, füstjelz k használatának el nyeir l.
Horváth Szabolcs rnagy: Általában a közbiztonsági referenseken keresztül tartják a
kapcsolatot az önkormányzatokkal, több tájékoztatót küldtek ki. Az a tapasztalat, hogy az
id sek nem igazán vesznek részt a fórumokon. Velük a fiatalokon keresztül (gyermek,
unoka) lehet felvenni a kapcsolatot. Célszer propagálni a szén-monoxid mér használat
el nyeit, ebb l jó min ség készüléket vásárolni.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az újságban is fel lehetne hívni a lakosság
figyelmét ennek fontosságára.
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Mázsa Ferenc polgármester: Ez már megtörtént, a honlapon is került elhelyezésre
tájékoztatás.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
66/2014. (XI. 26.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Zalaegerszegi
Hivatásos
T zoltóparancsnokság
2014.
évi
t zvédelmi
tevékenységér l szóló beszámolót elfogadja.
A beszámolót követ en 1725 órakor Horváth Szabolcs rnagy távozott a testületi
ülésr l.

2. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l, a
lejárt határidej határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseir l.
Mázsa Ferenc polgármester jelen jegyz könyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be a két ülés közötti munkáról, és a 3. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidej határozatokról és a 4. számú melléklet szerint számol be az
átruházott hatáskörben tett intézkedésekr l.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
67/2014. (XI. 26.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a két ülés közötti
id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolót és a lejárt
határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

3. Szociális célú t zifa juttatásról szóló rendelet megalkotása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester jelen jegyz könyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a rendelet-tervezet. Ezen a téren van múltunk, jelenünk és valószín leg
jöv nk is lesz. Ez egy országos akció, a BM-nél lehetett pályázni. Volt olyan id szak,
amikor 100 m3 is volt a juttatás. A t zifa elosztásáról a testület fog dönteni, az egyedi
igények alapján. Ki lehet találni valami újat az elosztás ügyében, itt van erre a lehet ség. A
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kapott 42 m3 fával nem lehet megváltani a világot, szem el tt kell tartani a kérelmez k
mindennapi életvitelét, úgy kell dönteni, hogy minden objektív körülményt mérlegeljünk.
Azt javasolja, hogy minimum 2 m3 fát adjunk igényl nként egységesen. Ez 21 f t jelent,
akik részesülhetnek az ellátásból. Tény, hogy ez nagyon kevés, minimum ennek a duplája
lenne szükséges. A rendelet elfogadása után hirdetményben tájékoztatjuk a Lakosságot az
igények beadásának lehet ségér l, a benyújtási feltételekr l. Az osztást jó lenne januárban
lezárni, javasolja, hogy december 15-ig lehessen a kérelmeket benyújtani.
Németh Csaba települési képvisel : Nem lehetne a fa helyett brikettet juttatni?
Mázsa Ferenc, polgármester: A pályázat egyértelm en t zifára szól, emellett a t zhelyek
nagyobb része fára van kalibrálva.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 10/2014. (XII. 03.)
önkormányzati rendeletét a szociális célú t zifa támogatás ellátás helyi
szabályairól, mely jelen jegyz könyv 6. számú mellékletét képezi.

4. A temet kr l és a temetkezésr l szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
El terjeszt : Császár László jegyz .

Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 7. számú melléklete tartalommal került
kiküldésre az el terjesztés. El kell döntenie a testületnek, hogy a temet melyik részén jelöli
ki a szociális sírhelyeket. Ez lehet a kialakítandó út temet i részen, de a régi, elhagyatott
síremlékek helyén, vagy akár folytatólagosan a soron következ sírhelyen is.
Mázsa Ferenc polgármester: Nagy valószín séggel véglegesen lekerül a napirendr l a
szociális temetés kérdése, de mivel jogszabályi kötelezés van még, alkossuk meg a
rendeletet. Egyébként nincs nagy valószín sége, hogy Sárhidán ez a temetkezési forma nagy
kelet és népszer dolog lesz. Az Egyházközségnél is meg kell futtatni a dolgot a rendelet
elfogadását követ en. A döntést azonban a képvisel -testületnek kell meghoznia, mivel a
temet kezel je az önkormányzat. A díjak változtatását nem javasolja. A temet
vonatkozásában elmondja, hogy folyamatban van a komplex temet i kataszter kialakítása.
Ezt kell majd összevetni a Bakon lév nyilvántartással, a temetkezési helyek kezel inek
egyeztetése érdekében annak megállapításához, hogy a megváltási díjak felülvizsgálata
megtörténhessen. Azt javasolja, hogy a szociális parcella 5 sírhellyel a ravatalozó oldalán, az
iskola alatti erd s részen kerüljön kialakításra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 11/2014. (XII. 03.)
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önkormányzati rendeletét a temet kr l és a temetkezésr l szóló 10/2000. (IX.
21.) önkormányzat rendelet módosításáról, mely jelen jegyz könyv 8. számú
mellékletét képezi.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
68/2014. (XI. 26.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a
köztemet re vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata tárgyú
el terjesztést és az alábbi döntést hozta:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a temet kr l és a
temetkezésekr l szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése
alapján felülvizsgálta a köztemet re vonatkozó díjak mértékét és
akként határoz, hogy a díjak mértékén a 2015. évben nem változtat.

5. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
El adó: Császár László jegyz .
Császár László jegyz : A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult,
amelynek összegét a képvisel -testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
70-90%-a közötti összegben állapítja meg (Mötv. 80. § (2) bek.). Mindezek alapján
Bocföldén, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az alábbiak szerint
határozandó meg:
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: 149.580 Ft
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a : 104.706,- 134.622,- Ft.
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészér l vagy meghatározott
részér l lemondhat a képvisel -testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2)
bek.). Az írásbeli nyilatkozat az ülés jegyz könyvéhez csatolható.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összeg költségtérítésre jogosult (Mötv. 80. § (3) bek.)
Mázsa Ferenc polgármester: Az ügy megtárgyalása kötelez . Az alpolgármester által
ellátandó feladatok köre még nem került általa meghatározásra, de ez a közeljöv ben meg
fog történni.
70 %-os mértéket javasol. Az alpolgármesteri feladatok eddig tiszteletdíj
meghatározása nélkül is ellátásra kerültek.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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69/2014. (XI. 26.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete Takácsné Gál
Andrea alpolgármester:
Tiszteletdíját
104.706,- Ft.
Költségtérítését:
15.710,- Ft-ban határozza meg.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: A megállapított tiszteletdíj 50 %-áról, és a
költségtérítés összegér l le kíván mondani. (A vonatkozó nyilatkozat jelen jegyz könyv 9.
számú melléklete tartalommal csatolva.)
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
70/2014. (XI. 26.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete Takácsné Gál
Andrea alpolgármester tiszteletdíjának 50 %-áról, valamint
költségtérítésér l való lemondását tudomásul veszi.
A képvisel -testület felkéri a jegyz t a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Császár László jegyz .

6. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Társulási Megállapodás
módosítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester jelen jegyz könyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Társulási Megállapodás módosításának tervezete. A Társulási Tanács a
módosításokat már jóváhagyta. Lényeges kérdés, hogy a gyepmesteri feladatok ellátása
eddig szünetelt, a feladat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulástól kikerült, a
zalaegerszegi gyepmester azóta nem mehet ki a környez
településekre. Az
önkormányzatoknak át kell venni a feladatot, amelyet a Tófeji Szociális Társulás keretein
belül m köd TÁMASZ intézményen keresztül látunk el a jöv ben. Az intézménynek nem
ez a profilja, de a tevékenységei körébe ezt is be lehet illeszteni. Valószín leg 170 Ft/f lesz
lakosonként az évi hozzájárulás.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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71/2014. (XI. 26.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális
alapfeladatok ellátására, 2014. január 1-én létrejött Tófeji Szociális
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2014. november
19. napján módosított - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
– jegyz könyvhöz mellékelt - társulási megállapodást elfogadja.
A képvisel -testület felhatalmazza Mázsa Ferenc polgármestert a
társulási megállapodás aláírására.
Határid : 2014. november 30.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

7. A közmeghallgatás id pontjának egyeztetése.
El adó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy december 11. napján, 1730 órai kezdéssel
legyen megtartva a közmeghallgatás, majd azt követ en, 1830 órai kezdéssel képvisel testületi ülést kíván összehívni.
A javaslattal a képvisel -testület határozathozatal nélkül egyetértett.

8. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
teljesítésér l, tájékoztatás a hó-eltakarítási feladatokról, tájékoztatás
a Béke u. 22. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése
ügyében, tájékoztatás az induló eb összeírásról, információk a
LEADER pályázati ötlet-adatlapok kitöltésér l).
8.1. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésér l.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Mint az illetékes önkormányzati bizottság
elnöke tájékoztatja a képvisel -testületet, hogy a polgármester és a települési képvisel k a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tettek, a Bizottság a vagyonnyilatkozatokat
meg rzésre átvette.

8.2. Tájékoztató a hó-eltakarítási feladatokról.
Mázsa Ferenc polgármester: jelen jegyz könyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a szerz dés tervezetet. A szolgáltatás 2014. december 1-t l 2015. március 31-ig
ködne.
7
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Németh Csaba települési képvisel : A felsorolásból hiányolja a Hunyadi utcát.
Mázsa Ferenc polgármester: A Hunyadi utcával kiegészítjük a megállapodást, jelezzük a
vállalkozó felé a feladatot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
72/2014. (XI. 26.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a település hóeltakarítási munkáinak elvégzésére 2014. december 1. napjától a
2015. március 31. napjáig terjed id szakra vonatkozóban Kovács
Tamás (8944 Sárhida, Kossuth u. 31.) egyéni vállalkozóval kíván
szerz dést kötni.
A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

8.3. Tájékoztató Béke u. 22. szám alatti ingatlan tulajdonjogának
megszerzése ügyében.
Mázsa Ferenc polgármester: A Béke u. 22. szám alatti, Szilágyi Eszter tulajdonát képez
ingatlan tulajdonjogának önkormányzat által való megszerzése régóta folyamatban lév ügy.
Az a cél, hogy a házat az önkormányzat megvásárolja a Rendezési Tervben foglalt közpark
megvalósítása érdekében. A terület övezeti besorolása alapján oda építési engedély
lakóingatlanra vonatkozóan nem adható ki. Év eleje húzódik az ügy. Megtörtént a ház
szakért általi felértékelése, 800 e Ft forgalmi érték került meghatározásra. A tavasz
folyamán aláírtunk egy szándéknyilatkozatot a ház megvásárlására. Az adásvételt
megnehezíti, hogy sok a teher a házon, ezeket jelenleg ügyvéd vizsgálja a tehermentesítés
érdekében.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A költségvetésre a vásárlás hogyan hat?
Mázsa Ferenc polgármester: A tehermentesítést és a vételárat ki tudjuk fizetni, de a telek
fejlesztésére nincs forrás. Az adásvételt kizárólag saját forrásból tudjuk fedezni. Az
eladónak az önkormányzat felé is tetemes, mintegy 150-160 e Ft összeg , jelenleg
behajthatatlannak t
tartozása van, de ennek a sorsáról majd a testületnek kell döntenie.
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Sárhida, 2014. November 26-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

8.4. Tájékoztató az induló eb összeírásról.
Mázsa Ferenc polgármester: A felhívás elkészült, a napokban kerül ki a faluba a
tájékoztató anyag a kérd ívvel együtt.

8.4. információk a LEADER pályázati ötlet-adatlapok kitöltésér l.
Mázsa Ferenc polgármester: Az adatlapok kiküldésre kerültek a képvisel k részére, kéri
az ötleteket mind az önkormányzat, mind a civil szervezetek vonatkozásában. Sajnos a
következ tervezési ciklusban jelent sen besz kül forrásokkal lehet számolni.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1850 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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