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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 05. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1710 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
                             - Gáspár Lászlóné, alpolgármester

  - Balogh Tiborné, települési képviselő
  - Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:  Császár László, jegyző
Biró Katalin pénzügyi előadó.

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,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása. A
javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

4.  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési terve.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

5. Megállapodás az Önkormányzat valamint az Együtt Sárhidáért Alapítvány között a
LEADER-programban elnyert 1 millió Ft-os hangosítási berendezés beszerzésére
vonatkozóan.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

6.  Beszámoló a 2012. évi közművelődési tevékenységről

 Előadó: Pete Istvánné tagintézmény vezető.

7.  Az Önkormányzat 2013. évi munkaterve.
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 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

8.  Orvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

9.  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

10. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének elfogadása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

11. Háztartási szennyvíz szállítás és kezelés díjának megállapítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

12. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
számolt be a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, illetve jelen jegyzőkönyv
2. számú melléklete szerinti tartalommal adott tájékoztatást az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekről.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

5/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés ülés
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót és a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
beszámolót tudomásul vette.

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.
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Biró Katalin pénzügyi előadó: Ez az anyag a 2012. évi költségvetés utolsó módosítása. A
központi támogatások, valamint a saját hatáskörű módosítások kerülnek átvezetésre, a
tényleges felhasználásnak megfelelően.

Mázsa Ferenc, polgármester: A rendelet-tervezet 5. §-ában feltüntett 3 fő létszámkeret
hogyan alakul?

Biró Katalin pénzügyi előadó: Az  adatot  elírta,  az  ténylegesen  4  fő.  A  létszám  éves
átlaglétszám, volt amikor 5-7 fő közfoglalkoztatott került alkalmazásra, volt amikor egy
sem, így jön ki az átlagos létszám.

Mázsa Ferenc, polgármester: A Munkaügyi Központ illetékesével folytatott megbeszélés
alapján február végén, március elején indul a 2013. évi közfoglalkoztatás. Az ígéretek
szerint a tavalyi létszám és a támogatási összeg tartható lesz.

Mivel a napirenddel kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 1/2013. (II. 11.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv
4. számú mellékletét képezi.

4.  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési terve.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés, amely a jelenleg ismert információkra épül, a helyzet
lényegét illetően jól összefoglalva. Nem tudunk a nagy munka alól szabadulni, a tényleges,
számadatokkal feltöltött dokumentáció összeállításra vár. Ez a költségvetés tárgyalásának
első fordulója csupán. A közismert hírekből is kitűnik, hogy jelentős mértékű elvonással kell
számolni a 2013. évben. Nem fog kiegyenlítődni az átkerülő feladatokból eredő
megtakarítás és a finanszírozási elvonás közötti különbség. Ezek az arányok negatívba
fordulnak át. A híradásokból hallotta, hogy egy kistelepülésnél, ahol 2012-ben 56 mFt volt
az állami támogatás, ez csupán 33 mFt lesz az idei évben. Nálunk is valószínűleg ugyanezek
az arányok fognak megjelenni. Reméljük, hogy az önkormányzatok nem fognak csődbe
menni. Az állami hozzájárulás összege nagyon kevés. A talajterhelési díjra csupán 300 eFt
került tervezésre, holott ez személyenként milliós tételt is jelenthetne a 3.600,- Ft/m3 díj
alapján. Kérdés lesz az önkormányzat hozzáállása a kérdéshez, mit tudunk majd tenni a
fizetési kötelezettségek ügyében.
A közös hivatal működési támogatási összege hogyan jött ki?

Biró Katalin pénzügyi előadó: A kiszámítás módját a Kincstár sem tudja megmondani,
központilag került leközlése ennek mértéke.

Mázsa Ferenc, polgármester: Kérni fogja településekre lebontva kimutatni a hivatali
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támogatás összegét.

Biró Katalin pénzügyi előadó: A táblázat A. és B. pontjaiban feltüntetett összeg bruttó, ez
csökken a C. pontban lévő összeggel. A Kincstár nem tudja megmondani, milyen arányban
csökkentik a beszámítás összegével az egyes támogatási jogcímek összegeit. A költségvetési
törvény alapján 47 mFt támogatást kapunk a hivatal működésére a három település
vonatkozásában.

Mázsa Ferenc, polgármester: A támogatási összeget településekre lebontva kell kimutatni.
Javaslatokat fog tenni írásban a közös hivatal működtetésére vonatkozóan.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Várható-e, hogy 2-3 hét elteltével lesznek konkrét
számadatok?

Biró Katalin pénzügyi előadó: A költségvetés elfogadásához feltétlenül szükséges, hogy
számszaki adatok álljanak rendelkezésre.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Évről-évre görcsölünk, de semmit nem tudunk a
költségvetés tervezésekor. Ha bármilyen ügyben, amelynek anyagi kihatása van, lépni
szeretne az önkormányzat, nem tud, mert patthelyzet van, nem áll rendelkezésre megfelelő
mennyiségű adat.

A képviselő-testület egybehangzó 4 igen szavazattal egyetértett az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásának a következő ülésre
való elnapolásával.

5. Megállapodás az Önkormányzat valamint az Együtt Sárhidáért Alapítvány között a
LEADER-programban elnyert 1 millió Ft-os hangosítási berendezés beszerzésére
vonatkozóan.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Az Alapítvány 2011-ben benyújtott pályázata alapján
nyert el 1 mFt-ot hangosítási berendezés beszerzésére.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Ha megszavazzuk a beszerzés támogatását, mikorra
tervezi az Alapítvány a beszerzést, illetve a támogatás visszafizetését?

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A megállapodás tervezet 5/b. pontja alapján, a
támogatási összeg beérkezését követően azonnal.

Mázsa Ferenc, polgármester: Egyeztetett a bagodi Syncopa Bt-vel az eszközök szállítása
ügyében. Azt a felvilágosítást kapta, hogy a 2011-es árak tartása ugyan kérdéses, de
lehetséges, ha mielőbb elküldjük a megrendelést. A tervek szerint még februárban
megtörténik tehát a beszerzés. A visszafizetés az MVH ügymenete alapján valósulhat meg,
amely lehet július, szeptember is, ezt nem lehet előre tudni. De a kifizetési kérelem
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haladéktalanul benyújtásra kerül az eszközök beszerzését követően.

Pete Istvánné, települési képviselő: Ezek szerint ez a projekt is utófinanszírozott.

Biró Katalin pénzügyi előadó: A támogató döntés keltétől  számított  9 hónapon belül kell
kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz.

Mázsa Ferenc, polgármester: A pályázati dokumentációban szereplő kb. 990 eFt lehet a
pályázat szerinti, de néhány tízezer forinttal több is.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

6/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező tartalommal az Együtt
Sárhidáért Alapítvánnyal kötendő visszatérítendő támogatás
nyújtására vonatkozó megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

6.  Beszámoló a 2012. évi közművelődési tevékenységről

 Előadó: Pete Istvánné tagintézmény vezető.

Pete Istvánné, települési képviselő: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti
tartalommal számol be a 2012. évi közművelődési tevékenységről.

Mázsa Ferenc, polgármester: Köszöni a tartalmas beszámolót. Az elmúlt egy év
tapasztalataira építeni kell a jövőben is. A közművelődési tevékenység formáját az
elkövetkező időszakban újra ki kell alakítani, mivel a jelen jegyzőkönyv 8. számú
mellékleteként csatolt dokumentum szerint az ÁMK felmondta a megállapodást. A 2013-as
tervek megbeszélését a hivatkozott megállapodás alapján december 10-ig kellett volna
megejteni. A jövőt meg kell vitatni, önkormányzati rendezvénytervet kell összeállítani, ami
kifejezetten az önkormányzatra vonatkozik. Maximum 5-6 programot tud elképzelni. Ezek
köre a következő ülés témája lesz. Ha valamelyik civil szervezetnek ezen túlmenő ötlete
van, azt társítsuk ahhoz a szervezethez, vagy intézményhez, aki felvállalja annak
lebonyolítását. Az egyes programok mögül hiányzik a komoly pályázati háttér.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

7/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
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Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót jelen jegyzőkönyv
7. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja.

7.  Az Önkormányzat 2013. évi munkaterve.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A tervezet egy váz, elsősorban a jogszabályi előírások
határozzák meg a testület tennivalóit.

Pete Istvánné, települési képviselő: A közmeghallgatást nem lehetne novemberben
megtartani? A december elég zsúfolt.

Mázsa Ferenc, polgármester: Lehetséges novemberben is, az utolsó hetekben. Nem
ragaszkodik a decemberi időponthoz, azért célszerű decemberben tartani a
közmeghallgatást, hogy lehessen érdemben tájékoztatni a lakosságot a következő évi
tervekről, lehetőségekről, hiszen a koncepciót is november végén fogadja el a testület.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

8/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete jelen
jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2013. évi ülés és munkatervét.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

8.  Orvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

9/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
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háziorvosi tevékenység ellátásra vonatkozó szerződés módosítását a
dr. Tóthbán és Társa Házorvosi Kft. (8945 Bak, Fenyősalja u. 27.)
háziorvosi szolgáltatóval.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

10/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
fogorvosi tevékenység ellátásra vonatkozó szerződés módosítását a
Milvius Dental Bt. (8945 Bak, Rózsa u. 1/A.) fogorvosi
szolgáltatóval.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

9.  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Elsősorban a hivatali szervezeti változások miatt
szükséges a megállapodást módosítani.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az RNÖ kedden tárgyalta a megállapodást, Ők változtatás
nélkül elfogadták, javasolja, a testület is döntsön így.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

11/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
az Önkormányzat és a Sárhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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10. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének elfogadása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

12/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
1./ Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. örvény 9. § (1) bekezdés alapján
az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013. - 2016. évekre:
a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás)
céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet
határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt
feladatok hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. Használatba adása, bérbeadása
3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység
folytatása
1. A vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször
módosított 14/2004. (VI. 29.) Önkormányzati rendelet, valamint a
magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni,
figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős
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módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó
bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek
törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt
kell csökkenteni.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján
nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás
az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak
olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati
vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatok
ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve
a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a
felesleges vagyontárgyak értékesítésére.
e) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon
követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-
nyilvántartás aktualizálására.
f) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a
munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület
biztosításával.
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2021. évekre:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv
érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak
(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az
energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése
érdekében - elsősorban pályázati források igénybevételével -
korszerűsíteni kell. Ehhez az önkormányzati feladat változásokat
követően kialakult vagyonelemekre évekre lebontott tervet kell
készíteni.
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a
kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne
vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente
felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon
hasznosítható vagyonelemeket.
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a
vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásra kell
fordítani.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
a vagyongazdálkodási szerv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
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Felelős: Mázsa Ferenc polgármester
Határidő:  folyamatos.

11. Háztartási szennyvíz szállítás és kezelés díjának megállapítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2013. (II. 11.) önkormányzati
rendeletét a háztartási szennyvíz szállítás és kezelés díjának megállapításáról, mely
jelen jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.

12. Egyebek.

Mázsa Ferenc, polgármester: A múlt kedden megbeszélést folytattunk a Tankerületnél az
önkormányzat és a KIK közötti vagyonkezelési szerződés ügyében. Az alapvető
feltételekben sikerült megegyezni, várhatóan a következő ülésen napirendre kerül a
szerződés.

Császár László, jegyző: Elmondja, hogy a szociális törvény, illetve a végrehajtási rendelete
alapján a lakásfenntartási támogatás ellátásoknál a jogalkotó az ellátás természetbeni
kifizetésére helyezi a fő hangsúlyt, vagyis elsősorban a közmű szolgáltatók felé javasolt a
megállapított támogatási összeg biztosítása a közmű költségek átvállalása vagy az azokhoz
való hozzájárulás érdekében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megállapított
lakásfenntartási támogatás összegét a Hivatal a szolgáltató felé utalja át. A támogatási
összeg nagyságának függvénye, hogy a lakásfenntartási támogatás összege fedezi-e a közmű
költséget, vagy nem. Az ellátás természetben való nyújtásának feltétele, hogy az
Önkormányzat szerződést kössön az E.On Energiaszolgáltató Kft-vel.

  A képviselő-testület a fenti tájékoztatásokat tudomásul vette.

Császár László, jegyző: A Zala Megyei Kormányhivataltól megkeresés érkezett annak
érdekében, hogy a járási ügysegédek ügyfélfogadási feladatainak ellátását szolgáló
helyiségek használatára jutó költségeket a helyiséget biztosító önkormányzat vállalja át.
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Mázsa Ferenc, polgármester: A járási hivatal által biztosított ügysegéd kedves, segítőkész.
A sárhidai kirendeltségen az ügyfélfogadás rendjét az ügysegéd szerda délelőtti
ügyfélfogadásához igazítva Scuhné kedden délután tart ügyfélfogadást igazgatási ügyekben.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

13/2013. (II. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 15. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Zala Megyei Kormányhivatallal a járási ügysegéd elhelyezésének
időtartamára jutó költségek megosztásával kapcsolatos
megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az Arany János utcai szennyvízbekötések ügyében a Zalavíz
50 %-os kedvezmény biztosítása mellett ingatlanonként nettó 22.200,- Ft/ bekötés díjért
vállalná a tervezési munkák elvégzését. Az érintettek tájékoztatásra kerültek, kéri a
szükséges nyilatkozat mielőbbi visszaküldését.

Szilágyi Zoltánné: A tájékoztatást az érintettek részére a holnapi napon eljuttatja, de
minden családnál az a gond, hogy nem tudják a tervezési díj összegét előteremteni. Ha a
szükséges gyógyszerek költségeinek előteremtése is gondot jelent, természetes, hogy a
szennyvízhálózat tervezési költségei fokozott gondot okoznak. Véleménye szerint az
érintettek esetén a részletfizetés is megoldást jelenthetne.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ha a bruttó 28 eFt is sok az érintett háztartások számára, mi
lesz a kivitelezési díjjal. Ez csak a tervezési díj, ha a tervezési díjat sem tudják kifizetni, a
tényleges kivitelezési díj még nagyobb problémát fog jelenteni. Ha a tervezési díj
finanszírozására kapnának is segítséget az érintettek, a kivitelezéshez biztosan nem lenne
forrás. Az is példaértékű, ami segítséget Sárhida önkormányzata adott a talajterhelési díj és a
közműfejlesztési díj tekinttében.

Szilágyi Zoltánné: Az érintettek rácsatlakoztak volna a szennyvízhálózatra, ha lenne
leágazás a gerinc vezetékről.

Mázsa Ferenc, polgármester: 1999-ben keletkezett ez a probléma, arra már ma nem lehet
visszatekinteni. Az önkormányzat a kivitelezési díj tekintetében nem tud szerepet vállalni,
hiszen egy segéd-vezetéket kellene kiépíteni, mivel máshogy nem lehet a gerincvezetékre
csatlakozni. Beszél a Zalavíz-zel, mi lenne az Ő részükről a további ügymenet, mi a várható
tényleges költség és időigény, ha a tervezés ügyében pozitív is lesz a visszajelzés.
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Császár László, jegyző: Tájékoztatja  a képviselő-testületet, hogy a képviselői
vagyonnyilatkozatot határidőre leadásra kerültek, az illetékes önkormányzati Bizottság
részéről az átadás-átvétel megtörtént.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1935 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


