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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. június 13. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1708 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
  - Gáspár Lászlóné, alpolgármester
  - Bakos Tiborné, települési képviselő
  - Balogh Tiborné, települési képviselő
  - Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:  Császár László, jegyző
Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető
Lakatos Ferencné pénzügyi előadó.

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. Külön köszönti Takácsné Gál Andreát és Lakatos Ferencnét.
Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, javaslatot tesz, hogy a kiküldött
meghívó szerint történjen az ügyek tárgyalása:

A javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. Beszámoló a 2012-2013.évi tanévről illetve a 2013-2014.tanév várható
jellegzetességeiről és az önkormányzatot illető feladatokról.
Előadó: Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető, Pete Istvánné tagintézmény vezető.
2. Az Önkormányzat és a Sárhidai Polgárőr- és Szabadidő Egyesület
együttműködési megállapodása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Nagy László Elnök
3. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program (előterjesztés e-mail-ben kerül kiküldésre!).
Előterjesztő: Császár László jegyző.
6. Vagyonkezelési szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
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7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának
módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
8. Sárhida település 2013.évi vízi-közmű fejlesztési terve.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
9. Az Önkormányzat SZMSZ-e.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
10. A Válicka-völgye Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás
megszüutetése.
Előte.tjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
11. Háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
12. Beszámoló a 2012.évi gyámhatósági tevékenységről.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
13. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a 2012-2013.évi tanévről illetve a 2013-2014.tanév várható
jellegzetességeiről és az önkormányzatot illető feladatokról.
Előadó: Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető, Pete Istvánné tagintézmény vezető.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1-2. számú melléklete szerinti
tartalommal került kiküldésre az intézményvezetők beszámolója.

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: A jövő tanévről még nem
ismertek részletes információk, mert a vonatkozó miniszteri rendelet még nem jelent meg, a
KLIK-től pedig nem érkezett iránymutatás. A sárhidai Tagintézmény első osztályába
beiratkozott Sárhidáról 2 fő, Zalaegerszegről pedig 1 fő. A beiratkozottak közül 1 fő SNI-s,
azaz 3 főt jelent a statisztika szempontjából, tehát marad az idei létszám a következő
tanévben is.

Mázsa Ferenc, polgármester: Sok tekintetben hasonló a jövő tanév az ideihez. Az
intézmény – a beszámoló szerint is – oktatni, nevelni próbál, de ez a törekvés helyben és a
társadalomban is elakad.

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: Helyi  szinten  az  a  legnagyobb
probléma, hogy a cigány tanulók főként a másik cigány tanulókat nem viselik el. Otthon
nincs probléma a gyerekekkel, de az iskolában van, a közösséget nem tudják kezelni. Az
órákon nincs probléma, de ahogy kimennek szünetre, megszűnik a rend, a fegyelem. Ehhez
elég két gyerek és mindig van ilyen helyzet.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ezzel nem tudunk mit kezdeni, sajnos jellemző társadalmi
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sajátosság. A nemzetiségi arányok a következő tanévben sem fognak változni.

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: Ez a helyzet határozza meg,
hogy  milyen  irányba  megy  az  iskola.  A  nevelés  viszi  el  a  legtöbb  energiát.  Nincs  igény  a
különféle rendezvényekre, programokra. Csak olyan – tanórán kívüli – programok kerülnek
megrendezésre, amelyeket a pályázati lehetőségek megengednek.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ez  az  év  vízválasztó  lesz.  Meglátjuk,  hogyan  alakul  az  új
rendszer, a következő tanév biztosan sok kérdésre választ ad majd.

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: A mindennapi munkában a
KLIK szerepét, beavatkozását nem lehetett érezni. Arról, hogy szeptembertől lesz-e
változás, még nincs információ.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Elég jól rálát mindkét intézményre, mindkettőben
maximálisan helytállnak a pedagógusok. Az intézményeknek a falu felé irányuló kapcsolata
nyitottnak látszik.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jó lenne, ha nyugvópontra kerülne az a kérdés, hogy miért
nem a helyi iskolát választják az óvodát befejező gyermekek szülei. Véleménye szerint
ennek a szülői háttér az oka. Tudjuk meg, ismertessük a problémát a potenciális
érintettekkel.

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: Ez ellen a helyzet ellen a szabad
iskolaválasztás miatt nem lehet mit tenni. Felkínálják az érintettek részére az iskola
lehetőségét a szülőkre bízva, hogy melyik iskolát választják.

Mázsa Ferenc, polgármester: Névtelenül is lehet érdeklődni, melyek azok az indokok,
amelyek ezt okozzák. Legyen már felmérés anonim módon, hogy mi az a probléma, amely
ezt okozza. Lehetnek praktikus indokok, de ezeket meg kell tudni.

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: A szülők által megfogalmazott
okok az összevont osztály és a cigány tanulók magas számaránya. Eddig ez azért nem volt
gond, mert mindig volt követendő minta, példa a gyerekek előtt. Sajnos egyre inkább a
negatív magatartás kezdi átvenni a fő szerepet.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

42/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-2013. évi
tanévről, illetve a 2013-2014. tanév várható jellegzetességeiről és az
önkormányzatot illető feladatokról szóló beszámolót tudomásul
vette.
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2. Az Önkormányzat és a Sárhidai Polgárőr- és Szabadidő Egyesület
együttműködési megállapodása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Nagy László Elnök

Mázsa Ferenc, polgármester: Azért került az első napirendek közé a Polgárőrséggel
kötendő megállapodás ügye, mert bízott benne, hogy az Egyesület képviseletében
megjelenik az elnök vagy a titkár. A megállapodás tervezete jelen jegyzőkönyv 3. számú
melléklete szerinti tartalommal került kiküldésre. Az elmúlt héten leültek az elnökkel és a
titkárral, átbeszélték a tervezetet, mindenben egyetértettek annak tartalmát illetően. A
Polgárőrségnek rendelkeznie kell az önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodással, az önkormányzatnak is érdeke, hogy legyen ilyen megállapodás, ismerve,
felfektetve a felek feladatait, egymással szemben megfogalmazott elvárásait. Probléma,
hogy kevés a taglétszám, ami a gyakorlatban is megjelenik, például a múltkori temetés
alkalmával, amikor az Egyesület nem tudott a forgalom irányítására polgárőrt biztosítani nap
közben. Emiatt is cél idősebbek bevonása is, akik hadra foghatók, amikor a többiek a
munkahelyükön tartózkodnak. A település honlapján is kellene megjelenés, tájékoztató a
Polgárőrség részéről, ismertető – elsősorban az idősebbeknek – a közbiztonság és saját
biztonságuk ügyében.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

43/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhidai
Polgárőr és Szabadidő Egyesülettel jelen jegyzőkönyv 3. számú
melléklete szerinti tartalommal Együttműködési Megállapodást kíván
kötni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

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

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4-5. számú melléklete szerinti
tartalommal számolt be a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti
tartalommal adott tájékoztatást az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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44/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
tudomásul vette.

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program (előterjesztés e-mail-ben kerül
kiküldésre!).
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester: Emberes anyag került összeállításra. A program összeállítása
jogszabályi előírások miatt kötelező, július 1-től Európai Uniós és LEADER pályázatok sem
nyújthatók be e nélkül.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az iskola történeténél Némethy Miklós nevét meg
kellene jegyezni. A grafikonok nehezen értelmezhetők.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ezzel  a  programmal  sajnos  a  gyakorlatban  messze  nem
jutunk el, a helyi sajátosságok, problémák kezelésére bőven elég lett volna egy maximum 10
oldalas dokumentum. Ez a program eklatáns példája annak, hogy megcsinálunk valamit, de
sok értelme annak nincs.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

45/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a település Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a 2013-2018. évekre elfogadja. 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.

6. Vagyonkezelési szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Kiküldésre került a Vagyonkezelési szerződés tervezete.
Január óta beszélünk erről, több egyeztetésen, előkészítő tárgyaláson vagyunk túl, bízik
abban, hogy ez záros határidőn belül aláírásra kerül a Tankerület részéről is, hiszen a
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szerződésben megjelölt negyedéves elszámolási határidőkön is jócskán túlhaladt az idő.
Június végéig le kell számlázni a KLIK felé az önkormányzat által kiegyenlített
közszolgáltatási összegeket. A KLIK az intézmény üzemeltetését átvette, a szakmai
feladatok, a működtetés tekintetében a KLIK-nek van kötelezettsége. Az önkormányzat
vállalta, hogy biztosítja a tervezet 5. pontjában foglaltakat. Javasolja, hogy az 5/d.) pont
módosításra kerüljön atekintetben, hogy a gondnoksági feladatok körében a hó eltakarítás,
fűnyírás elől a például megjelölés kiemelésre kerüljön, nehogy a későbbiekben féleértésre
adjon az okot és a KLIK a gesztusértékű feladatokon túlmutató követeléseket, például a
termek felcsiszolását is az önkormányzatra akarja hárítani. Mivel a KLIK a működtető az
intézmény tekintetében, nem marad minden a régiben, alkalmazkodjuk az új helyzethez. A
mindennapok során bármi elromolhat. Tudomása szerint minden intézmény tekintetében
jóváhagyásra került egy karbantartási keretösszeg Kérdezi a tagintézmény vezetőt, hogyan
van ez a gyakorlatban leszabályozva?

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: Szerencsére idén még nem
merült fel ilyen helyzet. Mivel a sárhidai iskola csak tagintézmény, nincsen ilyen jellegű
kerete.

Mázsa Ferenc, polgármester: Nem járható út, hogy az önkormányzat a működtetéssel
összefüggő feladatok ellátását felvállalja.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

46/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési
szerződést jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti
tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Törvényi kötelezettségből adódóan kell a Társulás
átalakítására vonatkozó rendelkezéseket átvezetni a Társulási Megállapodáson. Az
önkormányzatnak a hulladékszállítás tekintetében 2013. december 31-ig van élő szerződése
a Zala-Depo Kft-vel. A Társulási Megállapodás alapvetően kizárná, hogy a tagok mással is
kössenek szerződést e feladat ellátására a ZALAISPÁN kívül, de a gyakorlatban van arra
lehetőség, hogy más, önkormányzati tulajdonú céggel szerződjünk. Jelenleg a ZALAISPA
405,- Ft/ürítés alapdíj mellett látja el ezt a feladatot. Nálunk 270,- Ft/ürítés a lakossági tarifa,
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ezért érdekünk, hogy a lehetőségek szerint a mostani szerződésünk legyen hosszabb távon is
irányadó.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

47/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton
és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Tárulás
(rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)
Társulási Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

8. Sárhida település 2013.évi vízi-közmű fejlesztési terve.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a tervezet. A rezsicsökkentési intézkedések a ZALAVÍZ Zrt-nek 156 mFt-
os bevételkiesést jelent a II. félévre. A locsolási kedvezmény megszüntetésével elért plusz
bevétel nem kompenzálja a kieső árbevételt. Nem látja megalapozottnak a települési
rendszeren végrehajtandó komolyabb fejlesztések megvalósítását. Az elöregedett rendszer
karbantartása is elegendő feladatot jelent az üzemeltető számára.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

9. Az Önkormányzat SZMSZ-e.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a tervezet. Az Szmsz-t a jogszabályi változások átvezetése miatt szükséges
módosítanunk. Várhatóan 2014-től újabb változások lesznek a szabályzat tekintetében.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2013. (VI. 18.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról, mely jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
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10. A Válicka-völgye Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás
megszüutetése.
Előte.tjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A Társulási Tanács tagjai a megszüntetés mellett foglaltak
állást. A megszüntetésről szóló döntés a vagyon elosztásáról is rendelkezik. Nagy
valószínűséggel nem cél a vagyon felosztása, azt közösen tovább kellene az eddigi
gyakorlatnak megfelelően közösen működtetni. Egyértelmű volt, hogy a Társulást a
jogszabályi előírások változása miatt át kell alakítani jogi személyiségűvé, de ennek nincs
értelme, mert nem lehet azt tartalommal kitölteni.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

48/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő- testülete:
1.) a Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és
Idegenforgalmi Társulás 2008. január 24-én elfogadott Társulási
Megállapodását megszünteti.
2.) Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében
szereplő Társulási Megállapodás megszüntetéséről szóló
Megállapodás aláírására.
3.) Elfogadja a Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és
Idegenforgalmi Társulás előterjesztés mellékletében szereplő
megszüntető okiratát. Felhatalmazza a polgármestert az okirat
aláírására
4.) Döntésében a  Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és
Idegenforgalmi Társulás 4/2013. határozatát megerősíti.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

11. Háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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49/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás
megszervezésére és folyamatos fenntartására vonatkozó feladat-
ellátási megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

12. Beszámoló a 2012.évi gyámhatósági tevékenységről.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

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

Mázsa Ferenc, polgármester: Az általános tendenciák szerint az elkövetkező években 30-
40 %-kal nő az idősebb korosztály részaránya. Véleménye szerint Sárhidán a 0-18 évesek
aránya nem rossz, legfeljebb annak összetétele okozhat problémát.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

50/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a beszámolót küldje meg a Zala Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Császár László jegyző

13. Egyebek.

13.1. Érintés- és villámvédelem

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 14. számú melléklete szerinti tartalommal
kerültek benyújtásra az e feladatok ellátására bekért árajánlatok. A Sportöltöző 3x16
amperes rendszerének kialakítása 70 eFt+ÁFA összegbe kerülne. Ezt mindenképpen
célszerű lenne megrendelni, mivel az eddigi gyakorlat szerint minden évben a falunap
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megrendezéséhez ideiglenes lekötést kellett kérnünk, amely évente nagyságrendileg hasonló
összeget emésztett fel.

Bakos Tibor, települési képviselő: Azért lett korábban szerényebb teljesítményre átállítva a
rendszer, mert a 3x16 amperes rendszernek a havi díja irreálisan magas volt.

Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy a havidíjak figyelembevételével döntsünk.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

51/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62.000,- Ft +
ÁFA összeg díjazás ellenében megrendeli az önkormányzati
épületek érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi
felülvizsgálatának elvégzését (2 példányos dokumentálással),
valamint a Sportöltöző elektromos rendszerének 3x16 amperes
átalakítását 70.000,- Ft + ÁFA összeg ellenében (a szolgáltatói
havidíjak közötti különbség figyelembevételével) a Komplexvill-Zeg
Kft-től. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szolgáltatások megrendelésére, a kiadások fedezetét költségvetése
terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

1842 órakor Gáspár Lászlóné alpolgármester távozott az ülésről, így a képviselő-
testület 4 fővel folytatja munkáját.

13.2. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.

Mázsa Ferenc, polgármester: A mai ülésen már több ízben elhangzott, hogy jogszabályi
változások miatt módosítások átvezetése szükséges az önkormányzat részvételével működő
társulások tekintetében. A Kistérségi Társulás esetén is hasonló a helyzet.

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

52/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület
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felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására,
és felkéri, hogy a döntésről a Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

13.3. Könyvtár ellátási megállapodás módosítása.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 15. számú melléklete szerinti tartalommal
küldte meg a Deák Ferenc Megyei Könyvtár a megállapodás tervezetét. Mivel a tervezet a
mai napon érkezett, nyugodt szívvel nem tudja azt mondani, hogy az könnyen elfogadható,
nem volt elegendő idő azt részleteiben teljes körűen áttanulmányozni.

Pete Istvánné, települési képviselő: A Megállapodást meg kell kötni, hogy a könyvtári
támogatásoktól ne essünk el.

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

53/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 15. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
Deák Ferenc Megyei Könyvtárral megkötendő megállapodást,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

13.4. Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesületből való kilépés.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az elmúlt évben a LEADER pályázatok kezelésére
létrehozott nonprofit kft-t át kellett alakítani egyesületté. Ekkor lépett be az önkormányzat
az egyesületbe. Időközben azonban a Zala Témautak elveszítette akkreditációját, helyét a
Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület vette át, amelynek tagja Sárhida önkormányzata is,
így okafogyottá vált a Zalai Témautak Egyesületben való részvételünk.

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

54/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalai Témautak
Vidékfejlesztési Egyesületből 2013. június 13. napjával kilép. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
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megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1905 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


