Sárhida, 2018. január 30-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Németh Csaba 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 5
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
5 igen szavazattal elfogadott.
Elmondja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez képest további anyagok
kerültek kiosztásra, az egyik a 2018. évi tervezett programokról, a másik a 2018. évi
költségvetési előzetes tervezési anyag. A költségvetés tekintetében döntést most nem kell hozni,
több ok miatt nem tudjuk azt most elfogadni, de előzetesen a főbb irányvonalakat
megtárgyalnánk.
A napirendet a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről.
2. A civil szervezetek 2018. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
3. Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Császár László jegyző.
4. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
5. Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
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Előterjesztő: Császár László jegyző.
6. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
7. Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló törvény hatálybalépése miatt
szükséges önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Császár László jegyző.
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.
Előadó: Császár László jegyző.
9. Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
10. 2018. évi költségvetés tárgyalása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
11. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be két ülés közötti munkáról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Mit jelent az, hogy a január 25-i polgármesteri
egyeztetés kevés sikerrel zárult?
Mázsa Ferenc polgármester: A Közös Hivatal költségvetését illetően elvi megállapodás
kellett volna a Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodásban szereplő 7 m Ft tárgyában, de ez
megakasztott mindent. A Baki fenntartói kör a 7 m Ft-os hozzájáruláson nem kíván változtatni,
kijelentette, hogy Ő személy szerint nem fog máshogyan szavazni erről a kérdésről. A Baki és
a Tófeji kör részéről ez elfogadható, Zalatárnok küldött egy vitaindító javaslatot, amely alapján
megpróbálunk egy együttes ülést összehívni, hátha sikerül Zalatárnokról három képviselőt
biztosítani az ülésre. Úgy tűnik, nem zökkenőmentesen indult az év.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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1/2018. (I. 30.) 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. A civil szervezetek 2018. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása és
elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Elfeledkeztünk az elmúlt év decemberében a pályázati
felhívás évente megújuló részének a megtárgyalásáról. Érdemi változtatásokat nem javasol,
csak a pályázati igények és az előző évi beszámoló benyújtási határidejét javasolja február 15ére módosítani.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
2/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
2/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet alapján az önszerveződő
közösségek 2018. évi támogatására jelen jegyzőkönyv 4. számú
mellékletében szereplő tartalommal pályázati felhívást tesz közzé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

3. Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a beszámoló. Látjuk, hogy 6 m Ft körüli összeg éves szinten az elmúlt évek
átlaga alapján a településen a helyi adó. Jó lenne, de nem egyszerű a vállalkozókat ide vonzani,
bővíteni az adózói kört. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
3/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a
2017. évi adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g)
pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár László jegyző.

4. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre a beszámoló.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
4/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhely
környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt
tartalommal tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került a 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
5/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Előterjesztés a
2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről" c. előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:
A Képviselő-testület a 2017. évről szóló, összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést elfogadta.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.
Határidő: értelemszerűen.
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6. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a 2018. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az ellenőrzési tervet.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
6/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2018. belső ellenőrzési tervét megtárgyalva:
· Humánerőforrás gazdálkodás vizsgálata,
· Vagyongazdálkodás
ellenőrzési területeket fogadja el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

7. Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló törvény hatálybalépése
miatt szükséges önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Elmondja, hogy a korábbi időszakban jogszabályi felhatalmazás
alapján önkormányzati rendelet kizárhatta az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az egységes
elektronikus közigazgatási rendszer kialakításáról szóló jogszabályi változások miatt erre már
nincs lehetőség, ezért a vonatkozó, 14/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése szükséges.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a jegyző javaslatát.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 1/2018.
(I. 31.) önkormányzati rendeletét a közigazgatási hatósági eljárásban
az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005. (X. 28.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről, amely jelen jegyzőkönyv 9.
számú mellékletét képezi.
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8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
Zalavíz Zrt. megkeresését, illetve a közszolgáltatási szerződés tervezetét.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a vonatkozó rendelet és a szerződés
tervezetét.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2018.
(I. 31.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló közszolgáltatásról, amely jelen jegyzőkönyv 11. számú
mellékletét képezi.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
7/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
10. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Észak-Zala
Víz- és Csatornamű Zrt-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

9. Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás
módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztés. Már többször tárgyaltunk a
megállapodást, most az ismételt elfogadást követően talán a végére tudunk járni az ügynek.
Javasolja elfogadásra a társulási megállapodás módosítását.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
8/2018. (I. 30.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Söjtöri Szociális
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: Haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

10. 2018. évi költségvetés tárgyalása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiosztásra a költségvetési munkaanyag. Ma volt Bakon a Közép-Zala Gyöngyszemei
Vidékfejlesztési Egyesület vezetőjével egy egyeztetés a LEADER pályázatokkal kapcsolatban,
amely forrásból a játszóteret és az urnafalat kívánjuk megvalósítani. A pénzügyi részletek, a
benyújtandó dokumentumok kerültek egyeztetésre. Február 5-én fog sor kerülni egy fórumra
Felsőrajkon, ahol a pályázati felülettel kapcsolatban lesz tájékoztató. Február 5. után lehet
benyújtani a pályázatokat. Egészségesen kell a két projekt között megosztani a rendelkezésre
álló 6,2 m Ft-ot, véleménye szerint 1 m Ft sem kell az urnafalra. A tervezet már tartalmazza az
emlékmű és a hadisír felújítására elnyert közel 1 m Ft összegű támogatást, illetve a Kossuth
utcai járda felújítására elnyert 12,5 m Ft-os összeget. A járdához közel 3 m Ft saját forrás
szükséges. A pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításáról alaposan el kell gondolkodnunk.
A templom felújítására az egyházközség által elnyert pályázati összeg nem lesz elegendő, illene
az önkormányzatnak is ehhez hozzájárulnia. A kultúrház udvari ablakait ki kellene cserélni. Az
óvodai tető felújítására elnyert pályázati támogatáshoz még legalább 1,2 m Ft-ot kell
hozzátenni. A karbantartó jelezte, hogy kellene vásárolni egy új motorfűrészt. A Baki
faluházban lecserélt székekből a könyvtárba jól lenne 15-20 db-ot megvásárolni.
Császár László jegyző: Elmondja, hogy a költségvetések tervezése jelentős csúszásban van,
mivel mind az ÁMK-nál, mint a Közös Hivatalnál – amely intézmények költségvetése jelentős
hatással van az önkormányzati költségvetésekre – nem igazán sikerült előrelépést elérni. Az
ÁMK-ba tartozó Csatári tagóvoda állami hozzájárulásának mértékében vannak eltérő
vélemények az Egervári Közös Önkormányzati Hivatallal, a hivatal költségvetési problémáira
pedig polgármester Úr már kitért.
Mázsa Ferenc polgármester: A hivatalhoz tavaly teljesített 800 e Ft-os összegű
hozzájárulásnak máshol is lenne helye. A köztisztviselők illetményemelésének is itt lenne az
ideje, de miből?
Császár László jegyző: Idén mind a hivatalhoz, mind az óvodához lényegesen nagyobb
önkormányzati hozzájárulást kell hozzárendelni. Az az alapvető probléma, hogy a
feladatfinanszírozási rendszer 2013-as bevezetése óta nem változott az állami hozzájárulások
mértéke.
Mázsa Ferenc polgármester: A hivatalnál jelentős bérfeszültség figyelhető meg a székhely
hivatal és a kirendeltségek között, a kirendeltségek javára, ami robbanást okozhat.
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag – határozathozatal nélkül –
egyetértett az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a soron következő
rendes ülésre való elnapolásával.

11. Egyebek
11.1. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételről.
Császár László jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester és a települési
képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tettek, a Bizottság a
vagyonnyilatkozatokat megőrzésre átvette.

11.2. 2018. évi programterv.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 14. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiosztásra az előzetes terv. Várja a javaslatokat, észrevételeket.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1810 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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