Sárhida, 2016. október 27-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016. október 27. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1803 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli 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
- Szabó Istvánné.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja,
hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési képvisel
l4
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 eltelt id szak fontosabb eseményeir l, a lejárt
határidej határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseir l.
2. A TÁMASZ Tófeji Szociális Társulás és Alapszolgáltatási Intézmény alapító
okirata módosításának elfogadása (el terjesztési anyag a mennyisége miatt emailen kiküldve !)
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
3. Beszámoló a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény keretében a Sárhida
községben végzett házi segítségnyújtási valamint család- és gyermekjóléti
szolgáltatásokról
El terjeszt k: Mázsa Ferenc polgármester, Szabó Istvánné gondozón , Virga János
család- és gyermekjóléti el adó
4. Id sek Napja rendezvényre meghívottak korhatárának meghatározása
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
5. A 2016. évi közmeghallgatás id pontjára javaslatok és döntés
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
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6. Egyebek

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
számol be két ülés közötti munkáról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel testület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
62/2016. (X. 27.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a két ülés közötti
id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolót és a polgármester
átruházott hatáskörben tett intézkedéseit tudomásul vette.

2. A TÁMASZ Tófeji Szociális Társulás és Alapszolgáltatási Intézmény
alapító okirata módosításának elfogadása (el terjesztési anyag a mennyisége miatt
emailen kiküldve !)
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az el terjesztés. A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy október 28-ig a
Szociális Társulást érint en kell meghozni valamennyi településnek a vonatkozó döntését
ahhoz, hogy január 1-t l élhessenek a módosítások. A jöv re nézve nagyobb horderej
változás, hogy Tófejr l Söjtörre költözik a Társulás, amelynek az az oka, hogy Tófej nem
jogosult állami hozzájárulást igényelni. A mi összeköltözésünk, azaz a Közös Hivatal b vítése
ügyében sem biztosak a dolgok. Amit l féltünk, itt kopogtat az ajtón: elment a tavasz, a nyár,
az sz, novemberben járunk és sehol sem vagyunk. Ha mégis megvalósulna a Hivatal
vítése, novemberben el kellene fogadni az alapdokumentumokat.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
63/2016. (X. 27.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete az alábbiak szerint
határoz:
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Söjtör község gesztori feladatellátását támogatja.
A Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás (jöv ben Söjtöri
Szociális Intézményfenntartó Társulás) jelen ülésen ismertetett
Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja, annak aláírására
felhatalmazza a település Polgármesterét.
A Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás költségvetési
szervének 2017. 01.01. napjától hatályos, módosított:
1. alapító okiratát megismerte, elfogadja.
2. megismerte és elfogadja az Alapszolgáltatási Intézmény
ismertetett Szervezeti és M ködési Szabályzatát, Szakmai
programját, Házirendjét.
3. megismerte és elfogadja Zalaszentgyörgy településsel kötött
feladat ellátási szerz dést.
Kéri – a Társulási Tanács döntését támogatva, annak nyomán – a
társulás képvisel jét, Elnökét, a módosítás kapcsán szükséges vált
törzskönyvi és m ködési engedélyt érint módosítások iránti kérelem
benyújtására.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Határid : folyamatos.

3. Beszámoló a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény keretében a
Sárhida községben végzett házi segítségnyújtási valamint család- és
gyermekjóléti szolgáltatásokról
El terjeszt k: Mázsa Ferenc polgármester, Szabó Istvánné gondozón , Virga János
család- és gyermekjóléti el adó

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a beszámoló. Köszönti Szabó Istvánnét, Marikát, a gondozón t. Ha
összejöttünk a TÁMASZ miatt, indokolt egy-két speciális információt megosztani a
képvisel kkel a házi segítségnyújtás és a család- és gyermekjóléti szolgáltatás m ködésér l.
A következ évben biztosan lesznek változások a területen. Az, hogy az Intézmény egyes
részei hogyan változnak, még nem látható. 2017-ben lesznek változások, amelyek anyagilag
érintik mind az önkormányzatot, mind az igénybevev ket. Nem várható az állami
finanszírozás emelkedése, közelítünk arra felé, hogy az adott ellátás teljes bekerülési költségét
az igénybevev k fizessék.
Szabó Istvánné: Hivatalosan fél 8-tól fél 5-ig van a munkaideje, de ez rugalmas, lehet, hogy
2-kor otthon van, de 4-kor, 5-kor is elindul, ha szükséges. Sokszor a hét végén is be kell
ugrani az ellátottakhoz. A faluban nagy az érdekl dés az ellátások iránt. Amikor másfél éve
idejött, kevesebb volt a létszám, 1-1,5 hónap alatt 10-11 f re emelkedett. Azt tudni kell, hogy
az ellátható létszám véges. Akik meghalnak, helyettük lépnek be újak a rendszerbe,
folyamatosan van igény a belépésre. Már rendelkezik információkkal a jöv év tekintetében,
amelyr l tájékoztatta az igénybevev ket és a hozzátartozókat is. Bár többet kell jöv re fizetni
az ellátásért, akik eddig kérték, jöv re is igénybe szeretnék venni az ellátást.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Forintálisan mint jelent a változás?
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Szabó Istvánné: Sávhatárok vannak a térítési díj tekintetében. 35 e Ft-os jövedelemig
ingyenes, a legmagasabb összeg az 350,- Ft/óra, sávosan emelkedik a jövedelem
függvényében a fizetend díj. Ha több az igény, plusz embert nem vesz fel az Intézmény, más
településr l fog átdolgozni egy gondozón .
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Mi van akkor, ha több lesz az igény?
Mázsa Ferenc polgármester: Itt a finanszírozás a legnagyobb gond.
Szabó Istvánné: 70-80 e Ft-os havi jövedelemnél kb. 5.000,- Ft a havi térítési díj.
Mázsa Ferenc polgármester: A szociális állami feladatfinanszírozás tekintetében
gondolkodni kellene arról, hogy az önkormányzat esetleg átvállalhatná a térítési díjakat. Ez is
bekerülhetne a szociális rendeletbe.
Szabó Istvánné: Az összes ellátott tekintetében a szeptemberi térítési díj 68 e Ft volt.
Mázsa Ferenc polgármester: Ha éves szinten az összes költség 65-70 %-át átvállalná az
önkormányzat, az hozzávet legesen 500 e Ft-os éves összeget jelentene. Az is eszébe jutott,
hogy a megpályázott 72 m3 t zifa mellé meg biztosíthatnánk további mennyiséget.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Inkább legyen a tavalyihoz hasonlóan
utalványos ellátás, a t zifából mindig konfliktus van a faluban.
Mázsa Ferenc polgármester: Soha nem volt annak a híve, hogy az ellátottnak semmit sem
kell tennie azért, hogy kap valamit. Legalább egy kérelmet töltsön ki, igazolást nyújtson be. A
következ ülésen döntenünk kell a fennmaradó szociális feladatfinanszírozási hozzájárulás
kiosztásáról.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Gyógyszer támogatásra is kérnének, de ezt
mindenképpen igazoláshoz kellene kötni.
Szabó Istvánné: A tavalyi, utalványos megoldással az id sek nagyon elégedettek voltak.
Mázsa Ferenc polgármester: November közepéig mindenki gondolkozzon el azon, hogy
milyen ellátási formák jöhetnének még szóba.

4. Id sek
Napja
meghatározása.

rendezvényre

meghívottak

korhatárának

El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelenleg 58 év a korhatár a rendezvény tekintetében, akár
dolgozik még valaki, akár nem, kap meghívót az id sek napjára. Ez egy kicsit skizofrén
állapotot is el idéz, ezért azt javasolja, hogy vagy a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár,
vagy 65 év legyen a határ.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Furán venné ki magát, hogy valakit tavaly
meghívtunk, idén meg nem kap meghívót.
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Mázsa Ferenc polgármester: Tavaly közel 100 f t hívtunk, kb. 90 f jött el a rendezvényre.
Herczeg István települési képvisel : Legyen 60 év a határ.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Szerinte vagy maradjon az 58 év, vagy legyen
65.
Mázsa Ferenc polgármester: Csak egy ötlet volt a korhatár módosítása, felteszi a jelenlegi,
58 éves korhatárt szavazásra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület 3
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
64/2016. (X. 27.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete az Id sek Napja
rendezvényre meghívandó vendégek életkorát az alábbiak szerint
határozza meg: a tárgyévben betöltött 58. életév.

5. A 2016. évi közmeghallgatás id pontjára javaslatok és döntés.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Mindenképpen kell tartani közmeghallgatást az idei évben.
Javasolja, hogy erre december 15-tel bezárólag kerüljön sor.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
65/2016. (X. 27.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete a 2016. évi
közmeghallgatást 2016. december 15-ig kívánja megtartani.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Határid : 2016. 12. 15-ig.

6. Egyebek
Mázsa Ferenc polgármester: A m ködésképtelenné vált önkormányzatok kiegészít
támogatására benyújtott pályázatunk eredményes volt, 3,5 m Ft-ot nyert el a település.
A hangosítást javítani kellett, 105 e Ft volt ennek a költsége. Az iskola megsz nésével
megsz nt a Sulinet, így a könyvtár irányába b víteni kellett a WIFI hálózatot. Két árajánlatot
kértünk be. A Tarr Kft. 105 e Ft + ÁFA, + 20 e Ft kiszállás + 110,- Ft/km útiköltség díjra tett
ajánlatot. A Prime Kft. mindösszesen bruttó 60 e Ft díjért elvégezte a munkát.
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Kaszás Dóra megkereste az Arany János utcából amiatt, hogy az udvart és a kocsibejárót le
szeretnék térköveztetni. Az utcában a vízelvezet árok csak nyomaiban látszik, ezért
egyeztetést kezdeményezett az út tulajdonosával, a MOL Nyrt-vel. Sok helyen nincs meg az
árok az utcában, fent bal oldalon lenne, K váriéknál jönne át a jobb oldalra. A MOL-tól
kijöttek, ígérték, hogy árajánlatot kérnek be és még novemberben – egyel re – Ruzsicsék
házától Soós László házáig készül el az árok.
A programokkal kapcsolatban elmondja, hogy november 5-t l új kezdeményezésre,
filmvetítésre fog sor kerülni.
A régi iskola berendezése befejez dött, retro hangulatú lett. A jöv re nézve oda is lehetne
programokat szervezni.
A KLIK-t l végre megkeresték, elismerték, hogy eddig náluk pattogott a labda. Abban
maradtak, hogy az eredetihez képest módosított átadás-átvételi jegyz könyv készítésére kerül
sor, és végre le lesz papírozva az átadás-átvétel.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1919 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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