Sárhida, 2016. november 10-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. november 10. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1713 órai
kezdéssel megtartott nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Szekeres Zoltán körzeti megbízott,
- Császár László jegyz
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja,
hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési képvisel
l3
jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel, melyet a képvisel testület 3 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre – amelyet a
javaslattal egyetértve a testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbiak szerint fogad el:
1. Közbiztonsági beszámoló.
El terjeszt : Szekeres Zoltán körzeti megbízott.
2. Rendkívüli települési támogatások feltételeinek megállapítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
3. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
1. Közbiztonsági beszámoló.
El terjeszt : Szekeres Zoltán körzeti megbízott.

Mázsa Ferenc polgármester: A jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
csatolt beszámoló az egész térséget felöleli, kéri, hogy a helyi, minket érint kérdésekre
térjünk ki.
Szekeres Zoltán körzeti megbízott: Sárhidán a 2014. évben 5, a 2015. évben pedig 10
ncselekmény történt. Ha szigorúan nézzük, ez az adat azt jelenti, hogy a b ncselekmények
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száma a duplájára emelkedett. A b ncselekmények megoszlása: 1 könny , 1 súlyos testi
sértés, 4 lopás és 4 kiskorú veszélyeztetése. A településen a fa,- és terménylopás a jellemz ,
leggyakrabban a Zalaerd területén. Ha a kiskorú veszélyeztetését – amelyre a rend rségnek
nem sok ráhatása van – levesszük, stagnált a b ncselekmények száma. Szabálysértés a 2015.
évben 1 történt, amely 50.000,- Ft értéket el nem ér falopás volt. Betörés nem volt a
településen. Három anyagi káros baleset volt a település közigazgatási határán belül – a 74-es
úton, személyi sérülés nem történt. A közterületi jelenlét összefügg a migrációs helyzettel,
sajnos a Kapitányság személyi állományát elvezényelték Bács-Kiskun megyébe, ezért nem
tudnak annyit lenni a faluban, mint amennyit szeretnének és a korábban megszokott volt.
Talán javul a helyzet, ha feláll a határvadász egység. A fentiek miatt az elmúlt id szakban
csak havi egy-két napot tudott a településen tölteni. Rendezvénybiztosítás tárgykörben a
falunapon voltak jelen. Az iskolában volt b nmegel zési oktatás, zalaegerszegi el adó
részvételével. A 65+ program továbbra is m ködik, melynek keretében a 65 éven felülieket
otthonukban látogatja meg a körzeti megbízott az id skorúak sérelmére elkövetett
ncselekmények visszaszorítása érdekében. Összegzésként elmondja, hogy a kit zött célokat
teljesítették.
Mázsa Ferenc polgármester: Összességében nincs romlás a közbiztonsági helyzetben,
köszöni Szekeres Zoltán munkáját, a beszámolót javasolja elfogadásra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel testület egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
66/2016. (XI. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Zalaegerszegi
Rend rkapitányság Közrendvédelmi Osztály Gellénháza Rend rs
közrend- és közbiztonsági beszámolóját Sárhida település
vonatkozásában tudomásul vette.

A napirend tárgyalását követ en Szekeres Zoltán körzeti megbízott távozott a
testületi ülésr l.

2. Rendkívüli települési támogatások feltételeinek megállapítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Már tárgyaltuk a kérdést, amikor meghatároztuk a beiskolázási
támogatás feltételeit. Akkor 5.000,- Ft-os támogatásról beszéltünk az id sek részére, de meg
kellene emelni az összeget, mert magas az állami feladatfinanszírozás fennmaradó összege. A
65 év felettiek létszáma 132 f , a 18 év alattiaké 168 f . A beiskolázási támogatást megkapták
a jogosultak.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A 18 év alattiaknak 5.000,- Ft-nál nem adna
többet, az id sekét emelné csak meg. Ki kellene b víteni a jogosultak körét a rászoruló
egyedülállókkal, akik még nem töltötték be a 65. évüket.
Herczeg István települési képvisel : A baki busszal történ iskolás-szállítást ki fizeti?
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Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az hír terjeng a faluban, hogy a díjat a
szül knek kell kifizetni.
Mázsa Ferenc polgármester: A szállítást a KLIK rendelte meg a baki önkormányzattól és a
KLIK is fizeti, ahhoz a szül knek nem kell hozzájárulniuk. Ha az el bbi javaslat szerint
járunk el, majdnem megduplázzuk azt az összeget, amelyet tavaly juttattunk támogatásként.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A múltkori ülésen szó volt a házi gondozást és
a szociális étkezést igénybevev k térítési díjának átvállalásáról is.
Mázsa Ferenc polgármester: A szociális támogatás erre is igénybe vehet . Javasolja, hogy
az öregségi minimumnyugdíj kétszereséig terjed egy f re jutó jövedelem esetén teljes
összegben, ez felett pedig 50 %-ban vállaljuk át a díjat. Ez éves szinten 500-600 e Ft-ot
jelentene.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 8/2016. (XI.
14.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen jegyz könyv 2.
számú mellékletét képezi.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
67/2016. (XI. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális
igazgatásról és az egyes szociális formák szabályairól szóló 2/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelete 14. §-ában foglalt jogkörében eljárva
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (5) bekezdése alapján:
A 18 éven aluli jogosultak részére 5.000,- Ft;
A 65 éven felüli és szociálisan rászoruló egyedülálló
személyek részére 10.000,- Ft értékben természetbeni ellátást
(a helyi COOP Mini – Béke u. 24., valamint a MINI ABC –
Béke u. 85. élelmiszer vegyesboltokban tartós élelmiszerre
beváltható utalvány formájában) állapít meg.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert és a jegyz t a
megállapított ellátások folyósításához szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyz .
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3.

Egyebek

Mázsa Ferenc polgármester: Korábban döntöttünk a Dalkör és a Dynamit Dance
tánccsoport támogatásáról. A Dalkör CD-je elkészült, a díj kifizetésre került. A tánccsoport
még nem kért ajánlatot a tükörre.
Már sokszor beszéltünk a Gellénházi útról a Béke utcára bevezet szakaszról, ismét van 6-8
kátyú. Kérdés, hogy érdemes-e erre most 80-100 e Ft-ot elkölteni.
Herczeg István települési képvisel : Semmi értelme sincs.
Mázsa Ferenc polgármester: Komolyabb beavatkozás kellene az útra, jöv re jó lenne olyan
tételt a költségvetésbe beépíteni, ami elég egy alaposabb felújításra.
Jelzi, hogy az Önkormányzat 38 m3 mennyiség t zifa támogatást nyert el. Átnéztük a
vonatkozó rendeletet, nincs különösebb változtatásra szükség. A hirdetményt hamarosan
közzétesszük a faluban és december elején már el tudjuk bírálni az igényeket.
Tájékoztatja a testületet a jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti tartalmú, a baki
Iskolától érkezett kérelemr l. Ezt a projektort az iskola ide sem adta, k használták
folyamatosan. Javasolja, hogy azt a testület adja át az iskolának. Elmondja, hogy a hétf i
napon talán végre sor kerül a június óta húzódó – az iskola bezárásából, a vagyonkezelési
szerz dés megsz néséb l ered – átadás-átvételi eljárás lezárására.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
68/2016. (XI. 10.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul az
önkormányzat vagyonleltárában szerepl 1 db ACER típusú
projektornak a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola részére történ
térítésmentes átadásához.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1829 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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