Sárhida, 2016. január 14-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016. január 14. napján a
sárhidai Önkormányzat Hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1702
órai kezdéssel megtartott nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Németh Csaba települési képvisel – 1716 órától
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyz ,
- Kovács Lászlóné.
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
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekr l, a lejárt határidej
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseir l.
2. Kultúrház használati feltételeinek, házirendjének, leltárjának
igénybevételi díjainak a felülvizsgálata és megtárgyalása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

valamint

3. Beszámoló a 2015. évi kulturális, m vel dési, ismeretterjesztési és szabadid s
programokról valamint a Kultúrház kihasználtságáról.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
4. A 2016. évi el zetes program- és rendezvényterv megtárgyalása és elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
5. Az Önkormányzat 2016. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása.
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El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
6. A civil szervezetek 2016. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása és
elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
7. A Sportöltöz épületében található helyiségben büfészolgáltatás biztosítása
feltételeinek a meghatározása és elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
8. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységér l
szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
9. 2015. évi összefoglaló bels ellen rzési jelentés.
El terjeszt : Császár László jegyz .
10. Egyebek (Személyi változások a Hivatalban, Településgondnok és kulturális
közfoglalkoztatás, Tartós élelmiszer utalványok, Szalagkorlát ügy jelenlegi
állása).

A napirendek tárgyalása:
1. 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 1. számú melléklete szerinti tartalommal
ad tájékoztatást a lejárt határidej határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be a két ülés közötti munkáról.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
1/2016. (I. 14.) 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.
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2. Kultúrház használati feltételeinek, házirendjének, leltárjának
valamint igénybevételi díjainak a felülvizsgálata és megtárgyalása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. Köt dik ide a 3. napirend is. Kicsi módosítások
következtek be az anyagban annak megfelel en, amelyr l az el
ülésen váltottunk szót.
Nagy változások nincsenek, beépítésre került a leltár, illetve az anyag végén szerepl
megrendel lap lett új, illetve az is ki lett egészítve a leltárral. Már decemberben ennek
megfelel en dolgoztunk, a jöv ben szigorúbban kell venni az átadás-átvételt.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az árak maradnak a régiek?
Mázsa Ferenc polgármester: Ha úgy döntünk, nem változnak, lehet gondolkodni rajta.
Egyre több eszközünk van a kultúrban, nem mindegy, ha valaki igénybe kívánja venni az
épületet, milyen felszereltségre tart igényt. A bérl mindenért teljes felel sséggel tartozik,
de látni kell, mit akar használni. El kell gondolkodni a többletszolgáltatás díján.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Lehetne három ársáv attól függ en, hogy
széket, asztalt, abroszt, tányérokat, a hangosítást is igénybe kívánja-e venni a bérl .
Mázsa Ferenc polgármester: Humán er forrással nem vagyunk jól ellátva, kire bízzuk ezt
a feladatot? A polgármester nem fogja ezt kezelni. Az átadás-átvétel legalább egy rátekintést
igényel. Ezzel nem kevés munka jár. A mi áraink máshoz képest nagyon barátiak. Nem cél
elriasztani a lehetséges igénybevev ket, de vannak költségek, amelyeket a bérleti díjnak
fedeznie kell. Két árat kellene meghatározni, maradjon a 7.000,- Ft, illetve legyen 10.000,Ft, ha eszközt is igényel a bérl .
Németh Csaba települési képvisel – 1716 órakor megérkezett az ülésre,
így a képvisel -testület 5 f vel folytatta munkáját.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ha abroszt is használ a bérl , a mosatás
költsége elviszi a bérleti díjat. Lehetne téli-nyári díj is.
Mázsa Ferenc polgármester: Ha téli-nyári díj is van, akkor tényleg kell egy ember, aki
kezeli a kultúrt, bár ennek kellene lennie a célnak a jöv ben. Erre jelenleg nem tudunk
személyre szabottan felel st találni. Az árusok díja maradhat, mert nem használnak semmit,
a két középs árkategóriát kellene módosítani. Maradhat a mostani ár, és határozzunk meg
50 %-os felárat, ha eszközt, felszerelést vesznek igénybe.
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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2/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Kultúrház
igénybevételér l, a házirend és bérbeadás feltételeir l szóló
szabályzat IV. fejezet 3. pontjának módosításáról a következ k
szerint határoz:
Megnevezés
Ár
Bevételes rendezvény, program
3.500,- Ft/óra
és árubemutató (max. 3 óra)
Lakodalom, belép s bál
14.000,- Ft/alkalom
7.000,- Ft /alkalom
Családi-baráti összejövetel (csak 50 %-os felár eszköz, felszerelés
helyieknek) (max. 24 óra)
igénybevétele esetén (10.500,Ft/alkalom
Árusítás (max. 4 óra)
6.000,- Ft/alkalom
A Képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: A bevételes helyi civil rendezvények sem kellene, hogy
ebb l kiessenek, fizessenek k is bérleti díjat.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az óvoda, iskola és a Sportegyesület évente
legfeljebb egy-egy rendezvényt tart. Erre szerinte nem kellene díjat meghatározni.
Mázsa Ferenc polgármester: 24 évvel ezel tt helyi szervezet 1.000,- Ft-ot fizetett, majd
egy évre rá ezt 4.000,- Ft-ra emelte az akkori testület. A helyi, bevételes rendezvények ne
mentesüljenek a díjfizetési kötelezettség alól. Nem bevételes rendezvénynél természetesen
ne legyen díj.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Akkor évi egy rendezvény legyen ingyenes.
Németh Csaba települési képvisel : Az önkormányzat is részesüljön a rendezvény
eredményéb l.
Mázsa Ferenc polgármester: Kérdés, hogy van-e eredménye a rendezvénynek. Bevétele
biztosan van, az eredményességet nehéz mérni, ellen rizni.
Herczeg István települési képvisel : Egy ilyen bevételes rendezvény el kell, hogy bírja a
bérleti díjat.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az elvr l van szó, egy ingyenes rendezvény
beleférhet az önkormányzatnak. Ha bérleti díj van, a civil legfeljebb megkéri támogatásként
a díjat, az egyik zsebb l tesszük át a másikba a pénzt.
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Mázsa Ferenc polgármester: Kifejezetten bevételes, helyi szervezet és intézmény által
szervezett rendezvény díjmentességér l van szó.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Idegen és helyi is 14.000,- Ft-ot fizessen a
bérletért?
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a családi-baráti összejövetel kategóriába
kerüljön be a helyi szervezetek díjfizetési kötelezettsége – amennyiben kifejezetten
bevételes rendezvényr l van szó.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
3/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Kultúrház
igénybevételér l, a házirend és bérbeadás feltételeir l szóló
szabályzat IV. fejezet 3. pontjának módosításáról a következ k
szerint határoz:
Megnevezés
Ár
Bevételes rendezvény, program
3.500,- Ft/óra
és árubemutató (max. 3 óra)
Lakodalom, belép s bál
14.000,- Ft/alkalom
Családi-baráti összejövetel (csak
7.000,- Ft /alkalom
helyieknek) (max. 24 óra)
50 %-os felár eszköz, felszerelés
Kifejezetten bevételes, helyi
igénybevétele esetén (10.500,szervezet és intézmény által
Ft/alkalom
szervezett rendezvény
Árusítás (max. 4 óra)
6.000,- Ft/alkalom
A Képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a szabályzatot a fenti módosításokkal fogadja
el a testület.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
4/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Kultúrház
igénybevételér l, a házirend és bérbeadás feltételeir l szóló
szabályzatot a 2-3/2016. (I. 12.) képvisel -testületi határozatokkal
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módosítva jelen jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Beszámoló a 2015. évi kulturális, m vel dési, ismeretterjesztési és
szabadid s programokról valamint a Kultúrház kihasználtságáról.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. A kihasználtsági adatokról utólag, ma kapta meg a
tájékoztatót, de nem sikerült összehozni egy kezelhet táblázatot. Gyakran vannak
rendezvények, hála istennek. Holnap sor kerül az önkormányzat épületében a kultúr, hivatal,
iskola riasztórendszerének szétválasztására, ennek a forrását is meg kell keresni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
5/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a 2015. évi
kulturális,
m vel dési,
ismeretterjesztési
és
szabadid s
programokról, valamint a Kultúrház kihasználtságáról szóló
beszámolót tudomásul vette.

4. A 2016. évi el zetes program- és rendezvényterv megtárgyalása és
elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. A programoknak sok a humán vonatkozása. Felhívja rá a
figyelmet, hogy nincs olyan munkakör, hogy programszervez . Amelyik feladat az
önkormányzat felé lesz dedikálva, ott a képvisel -testület lesz a felel s szervezet. Egy
el zetes egyeztetés sajnos elmaradt. Az adott program megszervezését fel kell vállalnia az
érintetteknek. A programok száma csökkenhet, ne a mennyiségre, hanem a min ségre
törekedjünk. A bevált programok maradjanak, felmerülhetne új kezdeményezés is, pl.
Vince-nap, de nem volt, aki a szervezést felvállalja.
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Kovács Lászlóné: Megkereste az érintetteket, de e-mail-ben nem volt reagálás, egyeztetésre
még nem került sor.
Mázsa Ferenc polgármester: A jöv ben alaposabban össze kell gy jteni, hogy adott
rendezvénynek milyen költségvonzata van. Lehet akár küls s programszervez is. Ha
helyben nem lesz jelentkez a programok megszervezésére, felkérünk egy zalaegerszegi
programszervez t. A falunappal kapcsolatban a testület részér l kell egy képvisel , aki ki
lesz jelölve felel sként. A falunapra értékesebb programot kellene szervezni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
6/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a 2016. évi
el zetes program- és rendezvénytervet jelen jegyz könyv 6. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
A Képvisel -testület felkéri a szervez ket a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: programtervben feltüntetett szervez k.

5. Az Önkormányzat 2016. évi munkatervének megtárgyalása és
elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
7/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete testülete jelen
jegyz könyv 7. számú mellékletét képez tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2016. évi ülés és munkatervét.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
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6. A civil szervezetek 2016. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása
és elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. Nincs jelent sebb változás, csak a támogatási szerz désbe
került bele kiegészítésként, hogy a támogatott kérelmére történik meg a támogatások
átutalása. A pályázati felhívásban foglalt feltételek maradéktalan betartásához ragaszkodni
fog.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
8/2016. (I. 14.) 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 2016. évi támogatására jelen jegyz könyv 8. számú
mellékletében szerepl tartalommal pályázati felhívást tesz közzé.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc, polgármester.

7. A Sportöltöz épületében található helyiségben büfészolgáltatás
biztosítása feltételeinek a meghatározása és elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. Ezt a kérdést – bármi is lesz a végkifejlete – írásos
formában tisztázni kell.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : 1989-t l úgy történt a meccseken való
büfészolgáltatás, hogy a két vendégl a keletkezett nyereségb l felváltva vendégelte meg a
csapatot. Mióta az alsó kocsma nem m ködik, ezt teljes mértékben Nagy László látja el. Ha
lesz díj a büfészolgáltatás tekintetében, akkor nincs értelme az árusításnak, a kitelepülésnek,
kell keresni valaki mást, aki csinálja ezt.
Mázsa Ferenc polgármester: Az a lényeg, hogy írásban dokumentálásra kerüljön a
szolgáltatás. Az összeg más lapra tartozik, nem az a lényeg, hogy lesz-e díj, vagy nem. Azt
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elfogadja, hogy jóhiszem a szolgáltatás, lehet térítésmentesen is biztosítani a helyet, de
mindenképpen írásban kell szabályozni a kérdést. Az a fontos, hogy az önkormányzati
tulajdonú helyiség használatáról szerz déssel rendelkezzünk, nem a bevételszerzés a cél.
Javasolja, hogy a megállapodás 4.) pontja az alábbiak szerint szóljon: „A felek
megállapodnak, hogy a 2.) és 3.) pontban szabályozott tevékenység folytatását az
önkormányzat térítésmentesen biztosítja annak fejében, hogy a hazai csapatot a hazai
mérk zések után Nagy László vendégül látja a Sárhida, Béke u. 24. szám alatti vendéglátó
helyiségében”.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
9/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Sportöltöz
épületében található helyiségben büfészolgáltatás biztosítása
feltételeinek meghatározásáról szóló
megállapodást
jelen
jegyz könyv 10. számú mellékletében szerepl
tartalommal
jóváhagyja.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc, polgármester.

8. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi
tevékenységér l szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. A Társulás tekintetében nyögvenyel sen alakulnak az
ülések, 2016. december 31-ével várhatóan megsz nik a Társulás. Csak a kötelez fenntartási
feladatok miatt m ködik, kiüresedett, értelme nincsen. A kötelez fenntartással érintett
projektek dönt többségénél amúgy is Zalaegerszeg a kedvezményezett.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
10/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységér l, pénzügyi
helyzetér l, a társulási cél megvalósulásáról készített tájékoztatót
9
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jelen jegyz könyv 11. számú mellékletében szerepl tartalommal
elfogadja.

9. 2015. évi összefoglaló bels ellen rzési jelentés.
El terjeszt : Császár László jegyz .

Császár László jegyz : Jelen jegyz könyv 12. számú melléklete tartalommal került
kiküldésre a 2015. évi bels ellen rzésr l szóló összefoglaló jelentés. A bels szabályozó
rendszerr l szóló ellen rzési megállapításokhoz kapcsolódóan elmondja, hogy a
szabályzatok átdolgozása megkezd dött, hamarosan lezárul a folyamat. A szabadságok
nyilvántartásával, kiadásával kapcsolatos megállapítások helytállóak, de a hivatalon belül
nagy problémát okoz a kollegák helyettesítésének megoldása.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
11/2016. (I. 14.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete az „El terjesztés
a 2015. évi összefoglaló bels
ellen rzési jelentésr l" c.
el terjesztést megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:
A Képvisel -testület a 2015. évr l szóló, összefoglaló bels
ellen rzési jelentést elfogadta.

10. Egyebek (Személyi változások a Hivatalban, Településgondnok és
kulturális közfoglalkoztatás, Tartós élelmiszer utalványok, Szalagkorlát
ügy jelenlegi állása).
10.1. Személyi változások a Hivatalban
Mázsa Ferenc polgármester: Január 11-t l Lakatos Ferencné munkaviszonya közös
megegyezéssel megsz nt. A pályázati felhívás közzétételre került, jöv héten tervezzük a
hirdetés Zalai Hírlapban való megjelentetését is. Pro- és kontra is merültek fel észrevételek.
Amit mindig is szerettünk volna Sárhidán, ügyfélbarát, szolgáltató hivatalt, az példaérték en
megvalósult. Voltak hátulüt i is ennek. Remélhet leg február 5-ig tart az átmeneti id szak.
Az tény, hogy az új munkatárs részér l a munkaköri leírásban nem szerepl , szerepeltethet
feladatok okozhatnak hiányokat. Nem biztos, hogy azt a mélység szolgáltatási színvonalat
a jöv ben tudjuk biztosítani, amit a lakosság eddig megszokott. Sok feladat nem tartozott
szorosan az ügyintéz munkájához, de eddig nem mentek el elintézetlen üggyel a
10

Sárhida, 2016. január 14-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

megjelentek. Ennek valamilyen szintig a jöv ben határt kell szabni. Nincsen megfelel
humán er forrásunk, sok itteni, önkormányzati, más személyek feladatkörébe tartozó
munkát is elvégzett, felvállalt az ügyintéz . Az ügyfélszolgálat Bakról jelenleg is m ködik,
az átmeneti id szakban meg kell oldani a felmerül ügyek megoldását.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Miért született ez a döntés?
Császár László jegyz : Lakatos Ferencné az elmúlt hét elején kereste meg azzal, hogy
szeretné jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntetni január 11-ével. Polgármester Úrral
egyeztetett a kérdésben, aki nem emelt kifogást a jogviszony fenti határid vel való
megszüntetése ellen. Györgyi már az elmúlt évben is jelezte, hogy szándékában áll
lemondani, akkor még közös rábeszéléssel meg tudták változtatni a döntését, most azonban
eltökélt volt. Az tény, hogy voltak személyes konfliktusai. Az elmúlt id szakban a
munkakörbe szigorúan nem tartozó ügyek tekintetében a sárhidai ügyfelek helyzete sokkal
jobb volt, mint akár Bakon vagy Bocföldén. Amennyire lehetséges, ezt a helyzetet a jöv ben
is fenn szeretné tartani, de ehhez az új munkatárs hozzáállása is szükséges lesz.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A faluban azt beszélték, hogy alpolgármester
Asszonnyal felmerült konfliktusa állt a döntés mögött.
Takácsné Gál Andrea alpolgármester:
hallotta.

ugyanezt a polgármesterrel kapcsolatban

Mázsa Ferenc polgármester: Volt konfliktus itt is, a baki kollégákkal is. Györgyi nagyon
sok mindent felvállalt, amit nem kellett volna, dolgozott a karbantartó, a kulturális
közfoglalkoztatott helyett is jócskán.

10.2. Településgondnok és kulturális közfoglalkoztatás,
Mázsa Ferenc polgármester: A kulturális közfoglalkoztatás megy tovább, a jelenlegi
foglalkoztatott jogviszonya február 29-ig tart, várhatóan középfokú végzettség lesz az
el írás, ezért gondolkodni kell a pótlásról. Folyamatos lesz a különféle pályázatok kiírása,
ami sok egyeztetési feladatot feltételez. Sok feladat várható lesz, amelyben el bb-utóbb –
akár közösen, Bakkal, Bocföldével – olyan ember beállítására lesz szükség, aki ezeket
koordinálja.

10.3. Tartós élelmiszer utalványok
Mázsa Ferenc polgármester: A december 22-én hozott döntésünknek megfelel en
megtörtént az utalványok kiosztása, lezárult a folyamat.
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10.4. Szalagkorlát ügy jelenlegi állása
Mázsa Ferenc polgármester: A Pacsirta utcai szalagkorlát építése november eleje óta
húzódik. November-decemberben a feladat elvégzésére alkalmas Cég az M7-es autópályán
dolgozott, az év végén azt az ígéretet kapta, hogy ezzel kezdik 2016. évet. Többször kereste
ket telefonon – eddig eredménytelenül – nehogy ismét elmaradjon a munka elvégzése,
mert máshol vonulnak fel. Az tény, hogy még egy ilyen céggel nem találkozott. Minél el bb
meg kívánjuk valósítani a beruházást.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1915 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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