Sárhida, 2018. szeptember 26-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26. napján
az önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott 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.
A napirendet a testület 4 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. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
3. Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázati rendszerhez való csatlakozás.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
6. Egyebek.
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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
számol be két ülés közötti munkáról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
57/2018. (IX. 26.) 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. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Az SZMSZ még arról rendelkezik, hogy a településen nemzetiségi
önkormányzat működik. Az RNÖ megszűnt, ezért az azzal való kapcsolattartás szabályozása
okafogyottá vált.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 9/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.
(VI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, amely jelen
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

3. Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
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Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a testületi tagok számára a Társulási Tanács szeptember 18-i ülésén
jóváhagyott Megállapodás. Ahogy az előterjesztésben szerepel, a Társulás neve is mutatja, hogy
szorosabb lesz a jövőben a kapcsolat a Társulással, Bak lesz a gesztor 2019. január 1-től.
Meglátjuk, miként alakulnak a Társulás működési feltételei az új ciklusban. A tervezetben a
módosítások kiemelten láthatók, ezek főként technikai jellegű változtatások. A Társulás
működik, szakmailag nincsenek különösebb problémák. A jelenlegi felállás számunkra
kedvező, nálunk jól működik a rendszer. Kötelező feladatok ellátásáról van szó, felmerült, hogy
kisebb körben látnánk el ezeket, de ez szakmailag és a finanszírozás oldaláról is nehezebb lenne.
Korábban voltak kisebb-nagyobb gondok a társulási hozzájárulások befizetése, illetve a
települések képviselőinek Társulási Tanácsi ülésen való részvétele szempontjából. Minden
második, harmadik ülés határozatképtelen volt, illetve nem időben érkeztek vissza a testületek
részéről a szükséges elfogadó dokumentumok. Az új Megállapodás és az SZMSZ tartalmaz
olyan rendelkezéseket, amelyek abba az irányba hatnak, hogy komolyabban vegyék a
települések a működést.
Császár László jegyző: Söjtör község Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2018. (VI. 27.)
képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy 2018. december 31. napjával kiválik a
Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulásból. Az eltelt időszakban több egyeztető
tárgyalásra került sor, amelynek eredményeként a Társulási Tagok döntő többsége azt az
álláspontot fogalmazta meg, hogy a Társulásból kilépni nem kíván, illetve a kilépési szándékot
megfogalmazó testületi döntés a Társulás részére – a törvényi határidő leteltéig – nem érkezett.
Amennyiben 2019. január 1. napjával nem lesz gesztora a Társulásnak, mind a Társulás, mind
a Társulás Intézménye, a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény (a továbbiakban: TÁMASZ)
megszüntetéséről kell a Társulást Tagoknak döntenie.
A TÁMASZ vezetője több egyeztetést kezdeményezett a gesztori szerepkört a jogszabály
alapján betölthető önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel. A hat szóba jöhető
Önkormányzat polgármesterei közül az első egyeztetés során nem volt olyan, aki a gesztori
szerep 2019. január 1. napjától való ellátását felvállalta volna.
Ezt követően a TÁMASZ Intézményvezetője személyes egyeztetést kezdeményezett Bak
község Önkormányzatával, amely megbeszélésen a Társulás, illetve az Intézmény szakmai,
pénzügyi, személyügyi, stb. helyzete részletes ismertetésre került.
A megbeszélést követően megfogalmazott megállapítások:
· Amennyiben a Társulás és a TÁMASZ megszüntetésre kerül, a kötelező feladatok
visszaszállnak az Önkormányzatokra, illetve a gyermekjóléti feladatok körében a Közös
Hivatali székhely Önkormányzatokra.
· A jövőbeni feladatellátás módját illetően vagy újabb Társulás, vagy az önálló
feladatellátás merül fel.
Jelentős kérdést vet fel az önálló feladatellátás esetén a kapott feladatfinanszírozási
támogatás és a feladat összehangolása (biztosít-e fedezetet az állami támogatás,
figyelembe véve a táppénzeket, szabadságokat, helyettesítéseket, stb.), illetve biztosított
lesz-e az új formában a megfelelően felkészült személyzet és szakmai tudással
rendelkező közös hivatali apparátus biztosítása.
· Új Társulás és a hozzákapcsolódó új Intézmény esetén a volt Társulási Tagok milyen
köre hozza létre az új Társulást, mekkora az az ideális üzemméret, amely hatékony,
gazdaságos és megfelelő szakmai hátteret biztosít a feladatok ellátásához.
· A meglévő Társulás és Intézmény további fenntartását követően:
o
kiküszöbölhetőek-e, ha igen milyen módon azok a működési anomáliák,
amelyek Könyves Gábor elnök Úr által megfogalmazásra kerültek, a jelenlegi
aktivitással van-e értelme a további együttműködésnek, lehetnek-e olyan a
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Társulási Megállapodásban megfogalmazódó garanciák/szankciók, amelyek
biztosíthatják a működőképességet (Társulási Tanácsi ülések megtartása,
határozatképesség);
milyen szakmai és anyagi háttérrel lehet felelősen felvállalni a gesztori feladatokat.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a dokumentumot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
58/2018. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Söjtöri Szociális
Intézményfenntartó Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási
megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a testületi tagok számára a Program tervezete.
Császár László jegyző: Jogszabályi előírás folytán kötelező 5 évenként új Helyi
Esélyegyenlőségi Program megalkotása. Elkészült az új dokumentum, de véleménye szerint a
településen kevés lehetőség van érdemben javítani a hátrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségét, amire látszik lehetőség, az bekerült a Programba.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a dokumentumot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
59/2018. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 20182013. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a jelen
jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Program
érvényesülésének figyelemmel kísérésére, a szükséges korrekciók
előkészítésére, a módosítási javaslatok megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázati rendszerhez való
csatlakozás.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a pályázati felhívás. A korábbi évekhez képest változások nincsenek, ez a
program már hosszú ideje megy nálunk. Eddig havi 4.000,- Ft/fő volt a támogatási összeg, nincs
különösebb alap, hogy ezen változtassunk, ez az összeg kigazdálkodható. Javasolja, hogy a
település a következő tanévre is csatlakozzon a pályázati rendszerhez.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
60/2018. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat:
1.
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi pályázati fordulójához.
2.
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a
beérkezett
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól
bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem álnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: Lakatos Ferencné.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

6. Egyebek.

Mázsa Ferenc polgármester: az alábbi tájékoztatásokat adja a testületi tagok részére:
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1. Hét végén kerül sor a templom avatására, újra szentelésére, az önkormányzat nevében
mindenkit szeretettel vár a programra.
2. A téli rezsicsökkentésre vonatkozó támogatási lehetőség alapján folyamatosan gyűlnek
a kérelmek, a technikai lebonyolításról még nincs ismeretünk, de sajnos a TÖOSZ
javaslatát, amely a jogosultak részére a támogatás egyszerűbb módjára vonatkozott,
lesöpörték.
3. A Közútkezelő kátyúzott, elvitték az árokból kitermelt földet a Béke utcából, volt egy
helyszíni bejárás a Béke u. 101. számú ház kocsibejárója ügyében.
4. A Zala-Depo képviselői voltak kint a Béke utca alsó részének kátyúzása ügyében, kb. 2
tonna anyag kell oda, 280-300 e Ft+ÁFA lesz a várható költség, de mindenképpen meg
kell csinálni a tél előtt. A Pacsirta utca elejét is megnéztük, ott át kellene vágni az utat,
rácsos folyókát beépíteni és az első 3-4 háznál terelő vályúk beépítésével megoldani a
vízelvezetést. Várjuk az ajánlatot.
5. Ellenőrzésre került a községi sziréna, kiderült, hogy nem működik, valószínűleg
valamelyik vihar során sérült meg. Egy árajánlat már beérkezett, várjuk a másik
ajánlatot. A biztosítóhoz benyújtjuk az igényt.
6. A Zalai Hírlap megyei ismertető kiadványára 20 db-os igényt tüntetett fel előzetesen,
várhatóan a jövő év II-III. negyedévében készül el a könyv.
7. A Menőállomások folyamatosan keresik az önkormányzatot támogatási igénnyel,
javasolja, hogy ezekre térjünk vissza jövőre a település anyagi helyzete miatt.
8. A mozgóárus jelenleg szünetelteti a településen való ellátást, állítólag gondjai voltak a
járművekkel. Balogh Ferenc a Korona pékség nevében – várhatóan október 1-től – viszi
tovább a szolgáltatást.
9. Valaki nagyon elszemtelenedett a faluban és a szelektív szigeten az üveges konténert
gépkocsi alkatrészekkel rakta tele, ezért a múlt pénteken nem ürítették az edényt. Sajnos
nincs lelakatolva a teteje, ezért tudta az alkatrészeket belerakni.
Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Jelzi, hogy október 6-ára tervezték a szüreti
felvonulást – ha az nem jelent problémát. A rendezvény lebonyolítását szervezi. A boltot
bezárja, a dohányboltot pedig felköltöztetik a kocsmába.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1830 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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