Sárhida, 2018. december 11-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 11. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Soós József települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 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. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek egészüljenek ki a
2017. évi közbiztonsági beszámolóval. Bár rendkívüli ülés lévén nem tartalmazza a meghívó a
két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatást, jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete
szerinti tartalommal összefoglalta ennek a közel egy hónapnak a fontosabb történéseit.
A napirendet a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:
1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

megszegésének

2. Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői megbízása.
Előadó: Császár László jegyző.
3. Szociális célú tűzifa rendelet módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.
4. Közbiztonsági beszámoló.
5. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
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1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az előterjesztés
Mázsa Ferenc polgármester: A közterületek tekintetében nem igazán panaszkodhatunk,
éppen a közelmúltban kaptunk dicséretet. A szelektív hulladékgyűjtő környékén is alakul a
rend, elismerés illeti a kommunális területen dolgozókat és az önkéntes segítőket. Javasolja
elfogadásra a módosítást.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 12/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendeletét a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló 9/2017. (XI. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

2. Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői megbízása.
Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: A november 20. napján tartott Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulás Társulási Tanácsi ülésén a tanács tagjai egyhangúlag támogatták a
vezetői megbízatás meghosszabbítását.
Császár László jegyző: A Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetőjének vezetői
megbízatása 2019. január 31. napjával lejár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 67. § (7) bekezdése alapján az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján
történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a
nevelőtestület egyetért. A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és az Intézmény Szülő
Munkaközössége is egyetért az ismételt megbízással, azt a Társulási Tanács is támogatta. A
Társulási Megállapodás alapján a fenntartó önkormányzatoknak is jóvá kell hagyniuk a vezetői
megbízást, ezért kerül a jelen ülésen tárgyalásra a kérdés. Tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy a Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás ülésén Vizsiné Kalugyer Gyöngyi
igazgató nem kérte zárt ülés tartását a vezetői megbízás tárgyalása során.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
70/2018. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése
alapján, a nevelőtestület egyetértő véleménye alapján Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019.
február 1-től 5 év időtartamra Vizsiné Kalugyer Gyöngyit megbízásával
egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Szociális célú tűzifa rendelet módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Elkészült a vonatkozó hirdetmény, az abban megfogalmazottak
nagyrészt a tavalyi feltételeknek megfelelőek, ezek az idei évben is állnak. Nehéz csodát tenni,
újdonságokról tudunk szót váltani. Körülnéztünk itt-ott, más települések mit határoztak meg.
Lényeges kérdés a felhasználás ellenőrzése, annak vizsgálata, hogy ténylegesen hazaérkezik-e
a fa. A nyomon követésre gyér lehetőségek állnak rendelkezésre.
Császár László jegyző: Elmondja, hogy a Zalaerdő Zrt. fogja szállítani a szociális célú tűzifát.
A szállító még nem küldte vissza a szállítási szerződést, a szállítás várhatóan csak januárban
fog megtörténni, ezért nem lehetett korábban közhírré tenni az igények benyújtását. A
vonatkozó önkormányzati rendeletben november 30. volt a kérelmek benyújtási határideje, ezt
kellene módosítani december 31-re.
Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a téli rezsicsökkentésre jóváhagyott 12.000,Ft/igénylő támogatás vonatkozásában megérkezett a támogatói okirat. Javasolja elfogadásra a
módosítást.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 13/2018.
(XII. 13.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatási
ellátás helyi szabályairól szóló 8/2015. (XI. 20.) önkormányzati
rendelete módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét
képezi.

4. Közbiztonsági beszámoló.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya Gellénháza Rendőrőrs
által készített beszámolót, javasolja elfogadásra azt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
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egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
71/2018. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Gellénháza Rendőrőrs
közrend- és közbiztonsági beszámolóját Sárhida település
vonatkozásában tudomásul vette.

4. Egyebek.
Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: A Petőfi utcából megkereste egy lakó, hogy az
ingatlanára való behajtásra szolgáló terület az önkormányzat tulajdona. Kérdezi, hogy
lekavicsozhatja-e?
Mázsa Ferenc polgármester: Örülünk neki. Elmondja, hogy az utalványok kiosztása
folyamatban van. Az egyedülállók száma 20 fő. Ez nem jelent plusz igényt, kalkuláltunk ezzel.
A héten lezajlik a kiosztás. Ma megkeresett bennünket egy lakos, hogy meddig, mikortól jár az
ellátás. Egyeztettünk, az ellátás a határozat meghozatalának napjától él, nem a határozat
meghozatala évében születettekre vonatkozik. Átnéztük az adatokat, 4 fő született később, mint
a határozat meghozatalának napja, ebből hárman tudomásul vették, hogy nem jogosultak az
ellátásra. A gyerekeknél ez 8-10 pluszt jelentene. A panaszos jelezte, hogy a Zala Hírlaphoz
fog fordulni, ha nem kapja meg az utalványt. Ő nem támogatja, hogy kivételt tegyünk.
Herczeg István települési képviselő: Az kap utalványt, aki a határozat meghozatala előtt
töltötte be a meghatározott életkort.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1735 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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