Sárhida, 2017. december 6-i, nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 6. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1704 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
4 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseiről.
2. Települési Arculati Kézikönyv, településkép védelméről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.
3. Fogorvosi ügyeleti megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
4. Egyebek.
4.1.
4.2.
4.3.

ASP szerződés elfogadása.
Zalaegerszeg és Térsége
megszüntetés.
Egyéb felvetések.

Többcélú

Kistérségi

Társulás
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A napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben tett intézkedéseiről.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti az átruházott hatáskörben tett intézkedéseket. A két ülés közötti munkáról jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal ad tájékoztatást szerint ad tájékoztatást:
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
57/2017. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a polgármester
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatást és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

2. Települési Arculati Kézikönyv, településkép védelméről szóló rendelet
elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a Településkép védelméről szóló rendelet tervezete, jelen jegyzőkönyv 5.
számú melléklete szerinti tartalommal pedig a Települési Arculati Kézikönyv. A településképi
rendelet tervezete alapvetően a törvényi szabályozások alapján készült el, van néhány pont,
amit az adott településre vonatkozóan viszonylag szabadon lehet szabályozni, ennek
ismertetésére megkéri a jegyzőt.

Császár László jegyző: A Településkép védelméről szóló rendelet tervezetével kapcsolatos,
eldöntendő kérdések:
 A tervezet 8. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott támogatási lehetőségeket kívánja-e
szabályozni a testület, legyen-e ilyen jellegű támogatási lehetőség;
 A 10 § (2) bekezdése szerint a tetőfedések anyaga szabályozásra kerüljön-e;
 12. § (2) bekezdésében szabályozva legyen-e, hogy maximum 2 méteres kerítés
épülhessen, illetve a kerítések anyaghasználata előírásra kerüljön-e;
 A 12. § (1) bekezdésében szabályozva legyen-e az építhető épületek magassága;
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A 12. § (5) és (6) bekezdésében szabályozva legyen-e az egységes zöld növényzet
előírása, illetve kapubejárók egységesítése;
Ugyanezen kérdések merülnek fel a 13-15. §-okban is.

Mázsa Ferenc polgármester: A jegyző javaslatai szerint módosított tervezetet javasolja
elfogadásra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 10/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendeletét a
településkép védelméről, amely jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét
képezi.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a Települési Arculati Kézikönyvet is.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
58/2017. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jelen jegyzőkönyv 5. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja Sárhida község Települési
Arculati Kézikönyvét.

3. Fogorvosi ügyeleti megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a Pallós-Dentál Bt beadványát.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a szerződés módosítás tervezetét.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
59/2017. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
7. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Pallós-Dentál
Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Pécs, Fülemüle u. 41.) egészségügyi
szolgáltatóval a fogorvosi ügyeleti ellátásra megkötött ellátási
szerződés módosítását.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Egyebek.

4.1.

Képviselői felvetések

Mázsa Ferenc polgármester: A jövő márciusában a dajkák nyugdíjba mennek. Javaslata, hogy
gondolkodjunk azon, hogy a hosszú szolgálati időt elismerve jutalomban részesítsük Őket. A
2018. évi költségvetés tárgyalása során térjünk vissza a kérdésre.
A Digitális Jólét Program keretébe kerültek át az e-Magyarország pontok. Ez nem jelentős
változás, de talán lesz forrás a meglévő pontok fejlesztésére. Kiírásra került egy pályázati
lehetőség, amelyen mindenképpen részt kellene vennünk a technikai feltételek, az eszközök
fejlesztése érdekében.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
60/2017. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-3.3.1-16.
felhívás alapján pályázatot kíván benyújtani a Sárhidai e-Magyarország
pont technikai feltételeinek, eszközeinek fejlesztésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a kistelepülési önkormányzatok kisösszegű
támogatási felhívására benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, az óvoda
tetőszerkezetének felújítására 1,250 m Ft-ot nyert el az önkormányzat.
Több panasz érkezett hozzá, ezért személyesen is meg kívánt győződni arról, hogy mennyi és
kinek a kutyája kóborol a faluban. Gecseg László, Dömötörék és Kőváriék kutyájára érkezett
panasz. A napokban egy kistestű barna kutyát látott szabadon, amely elmenekült előle.
Császár László jegyző: Gecseg László kutyája ellen hozzá is érkezett már több panasz. Kéri,
hogy akivel szemben fenyegetőleg lép fel a kutya, készítsen fényképfelvételt és a múltkor
elfogadott rendelet alapján eljár az ebtartóval szemben. A két másik ebtartó részére küldünk
felszólítást.
Mázsa Ferenc polgármester: Aláírásra került az ivóvíz-hálózat korszerűsítésére létrehozott
konzorcium megállapodása. Ez már valamivel kecsegtet, hogy 2019. végére elkészülhet az
ivóvíz-hálózat felújítása.
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4.2.

ASP szerződés elfogadása.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a 2018. január 1. napjától bevezetendő ASP rendszer használatára a Magyar Államkincstárral
kötendő Szolgáltatási Szerződés tervezetét.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a szerződés tervezetét.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
61/2017. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
8. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzati
ASP rendszer használatára a Magyar Államkincstárral kötendő
Szolgáltatási Szerződés tervezetét. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a rendszer kiépítéséhez, beüzemeléséhez, bevezetéséhez,
a migrációs feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi megbízási,
vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4.3.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
megszüntetés.

Császár László jegyző: Több alkalommal felmerült, illetve született már döntés a Zalaegerszeg
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése tárgykörben. A társulási tanács a
november 30-i ülésén meghozta a szükséges döntéseket a társulási vagyon értékesítése
ügyében, így a megszüntetésnek nincsen már akadálya. Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete
szerinti tartalommal ismerteti a Társulás megkeresését.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
62/2017. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetését,
illetve elfogadja a fenti Társulás megszüntető megállapodását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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4.4.

Egyéb felvetések.

Mázsa Ferenc polgármester: Megkeresték a Kis-Balaton, Déli-Pannonhát című, településeket
bemutató könyv szerkesztői, hogy tervezik egy Zalaegerszegtől déli, nyugati irányban
elhelyezkedő településeket bemutató kiadvány megjelentetését. A könyvben 1 oldal terjedelmű
megjelenés 40.000,- Ft-ba kerül, amihez 20 könyv is jár. Szánjuk rá ezt a pénzt a kiadványban
való megjelenésre.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
63/2017. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
költségvetése terhére 40.000,- Ft összeget biztosít térségi
ismeretterjesztő kiadványban való megjelenésre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1804 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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