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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. július 04. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1710 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

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

  - Bakos Tibor, települési képviselő
  - Balogh Tiborné, települési képviselő
  - Pete Istvánné, 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,
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.  Testületi állásfoglalás a dohánytermékek helyi kiskereskedelmi értékesítéséről.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

2.   Többcélú Társulás, illetve a Dán Termelő Iskola közös képzésében végzett kőműves
önkormányzati alkalmazása.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

3.   Nyári diákmunka keretében történő alkalmazás.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

4.   Egyebek.
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Napirendek tárgyalása:

1.  Testületi állásfoglalás a dohánytermékek helyi kiskereskedelmi
értékesítéséről.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresése. Sárhida azon
települések közé tartozik, ahol július 1-től nem indult a dohánytermékek kiskereskedelmi
forgalmazása pályázat alapján. A forgalmazás valamennyi feltétele nem ismert ugyen, de
tudunk és kell is előrelépni, hogy a július 15-i türelmi idő letelte után az érintettek részére a
dohánytermékek valamilyen formában elérhetők legyenek. Most egy átmeneti időszak
következik, melynek hossza attól függ, hogy lesz-e pályázó a tevékenység folytatására. A
mostani kijelölést követően az önkormányzatnak további feladata nincs, a konkrét
forgalmazási feltételeket a Zrt. egyezteti a kijelölt személlyel. Minden szóba jöhető érintettel
egyeztetett. A Mini ABC, a Gambrinus söröző és a Coop-bolt érintett. A Coop, mint hálózat
nem alakít ki dohányboltot, ezért Ők kiesnek, a Gambrinus nem akar foglalkozni
dohánytermék árusításával, a Mini ABC-t üzemeltető Nagy Lászlóék a mostani, július 1-jén
lejáró fordulóra adtak is be pályázatot. Javasolja, hogy Őket jelölje ki a feladat ellátására a
testület.

Pete Istvánné, települési képviselő: Vállalják Ők hosszabb távra a feladat ellátását?

Mázsa Ferenc, polgármester: Beszélt  Velük,  vállalják  a  feladat  ellátását,  az  átmeneti
időszakra valószínűleg enyhébb feltételek mellett látható el a tevékenység, mint a főszabály
szerint.

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

56/2013. (VII. 04.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a
településen ideiglenesen Nagy László 8944 Sárhida, Béke u. 85.
szám alatti székhelyű (adószám: 54444672-2-40) egyéni vállalkozó
kerüljön kijelölésre dohánytermék-kiskereskedelmi feladatok
ellátására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
döntéséről a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-t
tájékoztassa.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős:  Mázsa Ferenc polgármester.
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2.   Többcélú Társulás, illetve a Dán Termelő Iskola közös képzésében
végzett kőműves önkormányzati alkalmazása.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Többcélú Társulás megkeresése. A jelzett program egy évvel ezelőtt
indult, Sárhidáról egy fő jelentkezett, aki eredményesen elvégezte a képzést. A programban
a 6+6 hónapos foglalkoztatás úgy oszlana meg, hogy 6 hónapot a Többcélú Társulás, 6
hónapot pedig az önkormányzat, mint érintett munkáltató finanszíroz. A Munkaügyi
Központnak van egy 100 %-os mértékű támogatási konstrukciója, amely 3 hónap
időtartamra csökkenthetné az önkormányzati kötelezettségvállalás összegét. A jövőre
vonatkozó elképzeléseket kell áttekinteni, vannak-e a településen olyan feladatok, amelyekre
a dolgozót alkalmazhatná az önkormányzat. Sok munkánk lesz az elkövetkező évben,
amiben ilyen tevékenység jól elhelyezhető, pl. a ravatalozó felújítása. Ennek a pályázatnak a
keretében a kőműves munkák elvégezhetők lennének a ravatalozó épületén is. Javasolja,
hogy az önkormányzat foglalkoztassa a szeptembertől induló projekt keretében a dolgozót.

Bakos Tibor, települési képviselő: Szükség lenne a munkásra, kérdés, hogyan állja meg a
helyét.

Mázsa Ferenc, polgármester: Van 6 hónapunk, addig kiderül, hogy mennyire alkalmas. Ha
esetleg nagy probléma merül fel a munkájával, meg lehet válni tőle. Mérlegelendő
szempont, hogy nagyobb értéket lehet teremteni ezzel a foglalkoztatással, mint a
közmunkával.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Mennyibe kerül a foglalkoztatás a községnek?

Mázsa Ferenc, polgármester: Ha a Munkaügyi Központ által nyújtandó támogatást sikerül
is igénybe venni, legalább 3 hónap bér + járulék terhe mindenképpen az önkormányzatot
terheli.

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

57/2013. (VII. 04.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 1.4.3.-
10-2-2F-2011-0010. számú, „Kiút a hátrányos helyzetből” c.
pályázat keretében 1 fő kőműves szakképzettségű személynek tud
munkalehetőséget biztosítani. Az önkormányzat vállalja, hogy a 6
hónapos támogatott foglalkoztatást követően további 6 hónapig
azonos feltételekkel, mint munkáltató foglalkoztatja a projekt
keretében képzett személyeket. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vonatkozó Megállapodás aláírására.
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Határidő: haladéktalanul.
Felelős:  Mázsa Ferenc polgármester.

3.   Nyári diákmunka keretében történő alkalmazás.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A napirenden túlhaladt az élet, mert a Munkaügyi
Központtól kapott információ alapján a rendelkezésre álló foglalkoztatási keret időközben
kimerült.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

4. Egyebek

4.1. Sportöltöző bejárati ajtaja

Mázsa Ferenc, polgármester: Tegnap előtt kitörött a sportöltöző bejárati ajtaján az üveg. A
biztosító felé a kárbejelentés megtörtént. A kár nem kis összegű, ügyelnie kellene a
Sportegyesületnek az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak betartására. Ha
Hivatalos edzés volt – márpedig az volt – a védőhálót fel kellett volna rakni, vagy be kell
szerezni egy védőkerítést. Valószínűleg lesz önerő a kár megtérítése során, ezt az
Egyesületnek kell vállalnia.

4.2. Egyéb bejelentés

Mázsa Ferenc, polgármester: Köszönetét fejezi ki a Falunap eredményes
megszervezéséért, a résztvevők munkájáért.

  4.3.  Hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

Császár László, jegyző: A hulladékszállítási közszolgáltatási díj mértékének meghatározása
jogszabályváltozás következtében nem önkormányzati, hanem miniszteri hatáskörbe került,
ezért az önkormányzat vonatkozó rendeletéből a díj megállapítására vonatkozó
rendelkezéseket ki kell emelni. A jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került rendelet-tervezet ennek figyelembe vételével került
kidolgozásra.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 8/2013. (VII. 05.)
önkormányzati rendeletét az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 9/1999. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról,
mely jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1730 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


