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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 05.
napján az Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1640

órai kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

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

Tanácskozási joggal:  Császár László, jegyző
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó
Kovács Lászlóné könyvtáros – az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 3 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, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1.  Könyvtári, mozgókönyvtári működés tapasztalatairól szóló beszámoló 2010-2013.

2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

5.  2013. I. félévi költségvetési beszámoló és adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettségek meghatározása

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.
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6.  Beszámoló Bak-Sárhida községek Körjegyzőségének 2012. évi munkájáról.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

7.  A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

8.  Ravatalozó felújítás projekt.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

9.  Kultúrház támogatásmegelőlegező és önerő hitel.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

10.  Települési értéktár.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

11.  Egyebek.
11.1. Társulási Megállapodás módosítása.
11.2. ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás pályázat
11.3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
11.4. Egyéb felvetések, tájékoztatók.

Napirendek tárgyalása:

1.  Könyvtári, mozgókönyvtári működés tapasztalatairól szóló beszámoló
2010-2013.

Kovács Lászlóné könyvtáros: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
számolt be a könyvtár működéséről.

Mázsa Ferenc, polgármester: Kora nyáron beszélgettünk arról, hogy át kell tekinteni az
elmúlt háromnegyed év tükrében a könyvtári tevékenységet. Jelentős változások álltak be a
területen, amelyről még nem tudjuk, hogy azok pozitív kicsengésűek lesznek-e. Vizsgálni
kell a régóta működő könyvtár és e-Magyarország pont helyzetét, jövőjét. A könyvtár
települési könyvtárként működik, a Megyei Könyvtár által előírt nyitvatartási időkkel,
amelyet biztosítani kell. A könyvtári működés jövőbeni formáját is át kell tekinteni.

Kovács Lászlóné könyvtáros: Az e-Magyarország pontnak 2010-ig volt fenntartási
kötelezettsége. A kötelező nyitvatartási idő heti 6 óra, a jelenlegi rendszer szerint heti 7 órát
biztosítunk a településen, ezzel működhetünk a továbbiakban is.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A mostani nyitvatartási rend bevált, az igényeknek
megfelelő?
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Kovács Lászlóné könyvtáros: Az igényekhez igazítva, szerda, péntek és szombati napokon
tart nyitva a könyvtár.

Mázsa Ferenc, polgármester: A könyvtár működtetése kötelező feladat. Javasolja, hogy az
önkormányzat és a könyvtáros között megbízási szerződés kerüljön megkötésre. Meg kell
tölteni tartalommal a könyvtárat, külön választva az iskolai programoktól, információs
forrásként is kell használni azt a lakosság, a falu felé. A könyvtár működésével kapcsolatban
kevés információ jelent eddig meg a helyi újságban, a honlapon; ezen változtatni kell.
Javaslatokat kér a megbízási díj mértékére.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A Megyei Könyvtár leiarata 11 %-ot engedélyez
személyi kifizetésekre.

Kovács Lászlóné könyvtáros: 1 és 1000 lakos között a könyvtári támogatás összege
668.300,- Ft/év.

Mázsa Ferenc, polgármester: Megnézzük, jelenleg milyen lehetőségeink vannak, illetve
jövőre a költségvetés tárgyalásakor ezt ismét áttekintjük, ha a 2014. évi feltételeket már
ismerjük. A 2013. évre rendelkezésre álló összegből szeptember 1. napjától kezdődően
kerüljön megkötésre a szerződés, amelyet a 2014. évre a költségvetési lehetőségek és a
támogatási feltételek függvényében módosítunk.

Pete Istvánné, települési képviselő: Le kell egyeztetni a Megyei Könyvtárral a könyvtári
finanszírozási összeg megoszlását, a személyire kifizethető mértéket.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

63/2013. (IX. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtári,
mozgókönyvtári tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. A
könyvtárosi feladatokat ellátó személy megbízási díjának mértékére
– a még rendelkezésre álló feladatfinanszírozási keretösszeg keretein
belül –, a szerződés tartalmának kidolgozására felkéri a
polgármestert és a jegyzőt.
Határidő: soron következő testületi ülés.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

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

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számolt be a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, illetve a 3. számú melléklete szerinti tartalommal adott
tájékoztatást az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.

Pete Istvánné, települési képviselő: A dohánytermékek forgalmazására való
önkormányzati kijelölés ügyében kereste meg az önkormányzat által kijelölt vállalkozó.
Elmondása szerint azt az információt kapta a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-
től, hogy a kijelölés hozzájuk – valószínűleg – nem érkezett meg. A testület által kijelölt
személy – tudomása szerint – pályázatot nyújtott be a forgalmazásra és el is nyerte a jogot.

Mázsa Ferenc, polgármester: A testületi ülést követően a kijelölési iratot elküldtük.
Augusztus elején azzal kereste meg Őt az ÁFÉSZ, hogy kijelölési iratot kaptak a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-től, de Ők nem akarnak dohánykereskedelemmel
foglalkozni.

Császár László, jegyző: A kijelölési iratot a testületi ülés napját követő napon, július 5-én
postázta el a Hivatal. Az ÁFÉSZ által küldött irat augusztus elejei keltezésű volt, az ÁFÉSZ
vezetője aláírta a dokumentumot, azaz elfogadta a kijelölést – ami nem lett volna kötelező.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

64/2013. (IX. 05.) 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.

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása,
rendeletalkotás.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Miért került módosításra a hivatali támogatási összeg?

Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: Augusztusban 487 eFt összegű támogatást kapott
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Sárhida a szerkezetátalakítási tartalék terhére, hivatali működési jogcímen. Első körben az 1-
8. hónapokra került megállapításra a hivatali támogatási összeg, amelyet a fenti összeggel
megemeltek. Az általános támogatási összeget is megemelték 471 eFt-tal. A
gyermekétkeztetés támogatási összegére 175 eFt előleget kaptunk, a benyújtott pályázat
alapján az eredeti előirányzatot 1.021 eFt-al emelték meg.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 9/2013. (IX. 09.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv
4. számú mellékletét képezi.

5.  2013. I. félévi költségvetési beszámoló és adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettségek meghatározása

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az anyag mellékletében finanszírozási ütemterv is
szerepel, amely szerint január és február hónapokban nincs teljesítés az intézmények
működtetésére átadott pénzeszközök soron. Az áprilisban tartott együttes ülésen Bak
polgármestere azt mondta, hogy az első negyedévben Bak pénzéből lettek fenntartva az
intézmények. Ez személy szerint Őt nagyon bántotta. Kérdezi, hogy mi volt az oka ennek,
nem volt pénze Sárhidának?

Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: Nem erről van szó. Amíg az intézményeknek
nincs elfogadott költségvetése, nem szoktunk finanszírozási összeget az intézményekhez
áttenni a gesztor település költségvetési számlájára.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

65/2013. (IX. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót jelen jegyzőkönyv
5. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

66/2013. (IX. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak
szerint állapítja meg:

Megnevezés
Sor-
szá
m

 tárgy-
év

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő

fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

2013. év
 2014. év 2015. év 2016. év

 Helyi adók  01 4 600 4 400 4 500 4 400
 Osztalékok, koncessziós díjak  02 201 0 0 0
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 400 380 400 380
 Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

 04

 Részvények, részesedések értékesítése  05
 Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek

 06

 Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

 07

Saját bevételek (01+... +07)  08 5 201 4 780 4 900 4 780
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2 600 2 390 2 450 2 390
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet

terhelő fizetési kötelezettség
(11+...+17)

 10
0 883 442 0

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 11 0 883 442 0

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 12

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13
 Adott váltó  14
 Pénzügyi lízing  15
 Halasztott fizetés  16
 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 17

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+...+25)

 18
0 450 897 0

 Felvett, átvállalt hitel és annak  19 0 450 897 0
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tőketartozása
 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 20

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  21
 Adott váltó  22
 Pénzügyi lízing  23
 Halasztott fizetés  24
 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 0 1 333 1 339
Fizetési kötelezettséggel csökkentett

saját bevétel (09-26)
 27 2 600 1 057 1 111 2 390

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel
a kötelezettségvállalások teljesítését és erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület részére.
Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

6.  Beszámoló Bak-Sárhida községek Körjegyzőségének 2012. évi
munkájáról.

Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés a Körjegyzőség 2012. évi működéséről.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az előterjesztés érdekes tanulmány, jó képet ad arról, hogy
intenzív munka folyik a hivatalban. Érdekes képet mutathat, ha ügyeket, területeket,
határozatokat nézve teszünk összehasonlítást. El kell gondolkodni azon, hogy a szociális
területen felmerül problémák mintha eléggé súlyosan jelentkeznének Sárhidán. Nem biztos,
hogy ennek 100 %-os az alapja, fel kell deríteni az anomáliákat. Egy-két területen ráverünk
a dupla lakosságszámú szomszéd településre. A jogosultságokat átnézve, alaposabban
ellenőrizve kell eljárni.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

67/2013. (IX. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Bak-Sárhida
községek Körjegyzőségének 2012. évi működéséről szóló
beszámolót jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
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7.  A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Most csak egy részterületre vonatkozóan tárgyaljuk
rendeletünk módosítását, de a jövő év elejétől ismét elő kell venni, globálisan áttekintve azt.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 10/2013. (IX. 09.)
önkormányzati rendeletét a közterület használat szabályairól szóló 5/2008. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv 8. számú
mellékletét képezi.

8.  Ravatalozó felújítás projekt.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A kivitelezésre vonatkozó árajánlat kéréseket 5 helyre
küldtük ki, de nem érkezett be 3 érvényes ajánlat. Szeptember 5-én vagyunk, új árajánlat
kérési eljárást kellene lefolytatni, ezeket elbírálni, ami a tervezett, október végi befejezést
nagyban kockázatossá teszi. Itt egy kültéri projektről van szó, ami időjárás-érzékeny. Nem
látja jónak ha ezt most bevállaljuk. Az Egyházközséggel is egyeztetett etekintetben. Az
egyes munkanemeket is alaposan át kell tekinteni, végig gondolni, hiszen pl. nem tűnik
feltétlenül jó ötletnek a jelenlegi, kb. 1,5 méter magas zárt fagyalsövényt lecserélni egy 70
cm-es tujacsemetére. Mivel a projektre érvényes hitelszerződésünk van, ami október végén
lejár, a hitel futamidejét is módosítani kellene a kivitelezésnek megfelelően.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

68/2013. (IX. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a ravatalozó
felújítás – LEADER támogatással megvalósuló – projekt
kivitelezésével kapcsolatban az alábbiakat dönti:

· Az Önkormányzat vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy az Egyházközséggel egyeztetett módosítási kérelmet
nyújtson be az MVH felé (az Egyházközségi
Képviselőtestülettel előzetesen már tárgyaltam, egyhangúlag
támogatják a halasztást, javaslataik is lennének esetleg
módosításokra vonatkozóan).
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· 2014. I. negyedévében ajánlattételi felhívást tegyen
közzé a projekt kivitelezési munkáira 2014. április-július
hónapok közötti időszakban történő megvalósításra.
· A finanszírozási hitelszerződés feltételeinek
áttárgyalása az előterjesztett feltételek mellett.

Határidő: 2014. I. félév.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

69/2013. (IX. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete:

1. 26/2012. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozatát
az alábbiak szerint módosítja: „a hitel futamideje és lejárata:
a hitel szerződés megkötésétől számítva a támogatás teljes
összegének megérkezését követően, de legkésőbb 2014.
december 31.” , A fenti határozatot az alábbiakkal egészíti
ki: „a rendelkezésre tartás kért ideje: 2014. július 31.”.
2. 26/2012. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozatát
az alábbiak szerint módosítja: „futamidő: a hitel
igénybevételétől számított 3 év”. A fenti határozatot az
alábbiakkal egészíti ki: „a rendelkezésre tartás kért ideje:
2014. július 31.”.

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást ad a
polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a hitelszerződés módosítása
ügyében eljárjon és a hitelszerződés módosítást az Önkormányzat
képviseletében a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettel megkösse.
Határidő: 2013. szeptember 30. és folyamatos
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző

9.  Kultúrház támogatásmegelőlegező és önerő hitel.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Eljutottunk oda, hogy kisebb, apróbb hiányosságok
rögzítésével a Kultúrház műszaki átadás-átvétele lezajlott. Egy héten belül kijavításra
kerülnek a hibák, hiányosságok, kiegyenlíthető lesz a kivitelezői számla.

Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: Mivel  itt  egy  teljesen  új  hitelről  van  szó,  új
eljárással, várhatóan legalább két hét lesz az elbírálási határidő, csak ezt követően tudjuk a
számlákat kiegyenlíteni. Még nincs érvényes hitelszerződésünk a Kultúrház projektre, a
ravatalozó projektnél megnyitott hitelkeretet erre a kifizetésre nem lehet igénybe venni.
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Mázsa Ferenc, polgármester: Ez baj. Nem tudja, hol került homokszem a gépezetbe. Már
tavasszal egyértelmű volt, hogy kell a hitel. Úgy indult az egész beruházás, hogy közbeeső
kifizetés is lesz. Azt miből fizettük volna? Meg kell keresni az okát, a felelősét ennek. A
hitelkérelem intézését mindenképpen meg kell sürgetni, személyesen is meg kell keresni a
Takarékszövetkezet vezetőit.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

70/2013 (IX. 05.). számú képviselő-testületi határozat:
a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
4.921.717,- Ft összegű  hitel felvételéről döntött az önkormányzat a
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet és a 1526643483. iratazonosító
számú támogatási határozat alapján a „Közösségi épületek belső
felújítása” fejlesztési célterület keretében elnyert - 4.921.717,- Ft
összegű – támogatás megelőlegezésére a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettől (8945 Bak, Széchenyi tér 2.).
A hitel futamideje és lejárata: a hitel szerződés megkötésétől
számítva a támogatás teljes összegének megérkezését követően, de
legkésőbb 2014. május 31.
b)  A 4.921.717,- Ft összegű hitel visszafizetésének biztosítékául
az önkormányzat a 1526643483 iratazonosító számú támogatási
határozat értelmében a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó – az a)
pontban foglaltaknak megfelelően – 4.921.717,- Ft összegű
támogatást a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetre engedményezi.
c) Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást ad a
polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a határozatban szereplő
feltételekkel történő hitel felvétel ügyében eljárjon és a
hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettel megkösse.
Határidő: haladéktalanul és folyamatos
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

71/2013 (IX. 05.). számú képviselő-testületi határozat:
a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 76/2011.
(VII. 29.) VM rendelet alapján „Közösségi épületek belső felújítása”
fejlesztési célterület keretében megvalósítandó projekt önerejének
finanszírozására a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettől (8945 Bak,
Széchenyi tér 2.) 1.347.300 Ft összegű infrastruktúrafejlesztési hitelt
vesz fel. Futamidő: 3 év.
Az Önkormányzat a hitel és járulékai fedezeteként ajánlja fel az
állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi
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jövedelemadón, valamint a támogatásértékű működési bevételein
kívüli valamennyi költségvetési bevételét.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére,
valamint arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt
és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
b) Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az
a) pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és
a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal
megkösse.
Határidő: haladéktalanul és folyamatos
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.

10.  Települési értéktár.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Kérdés, hogy van-e olyan értékünk, hogy elkezdjük ezt a
folyamatot.

Pete Istvánné, települési képviselő: A közkincs kerekasztal keretében ennek megtörtént a
feltérképezése.

Császár László, jegyző: Mérlegelendő szempont, hogy elég-e a helyi felmérés, vagy
szükséges-e egy jelentős anyagi ráfordítást igénylő akkreditációs eljárás, a települési értéktár
létrehozásával, működtetésével kapcsolatos anyagi forrásokat az önkormányzatnak kell
biztosítania. Mivel bármikor lehet csatlakozni a rendszerhez, lehet célszerűbb kivárni, lesz-e
pályázati vagy egyéb központi forrás.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Javasolja, hogy egyelőre várjunk ki.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

72/2013. (IX. 05.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény, és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó
rendelkezései alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a települési
értéktár létrehozásának lehetőségével.
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A Képviselő-testület felhívja Mázsa Ferenc polgármestert, hogy
döntéséről értesítse a Zala Megyei Közgyűlés elnökét.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidő: azonnal.

11.  Egyebek.

11.1. Társulási Megállapodás módosítása.

Császár László, jegyző: Az elmúlt üléseken már több ízben elhangzott, hogy jogszabályi
változások miatt módosítások átvezetése szükséges az önkormányzat részvételével működő
társulások tekintetében. A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztésére létrehozott társulás esetén is hasonló a helyzet.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az esetek többségében elég szerény az érdeklődés a társulási
tagok részéről a Társulási ülések iránt, de javasolja elfogadásra a megállapodás módosítását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

73/2013 (IX. 05.). számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat
és szennyvztisztító telep fejlesztésére Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a
döntésről a Társulást tájékoztassa.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

11.2. ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás pályázat

Császár László, jegyző: Az önkormányzat a tavalyi évben lépett be a társulásba, mint a
Zalavíz Zrt-ben tulajdonos önkormányzat. Az önkormányzat részesedése szerény, a jelen
pályázati lehetőség Sárhidát nem is érinti, annak keretei között mintegy 14 település
egészséges ivóvíz ellátása oldódik meg, kb 4 milliárd Ft összegből. A pályázati saját forrás
tekintetében Sárhida önrésze 0 Ft.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
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hozza:

74/2013 (IX. 05.). számú képviselő-testületi határozat:
1.  Sárhida Község Önkormányzata, mint a ZALAKEOP
Ivóvízminőség-javító Társulás tagja egyetért azzal, hogy
„Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és
vízellátásának fejlesztése” megoldására társult önkormányzatok
kijelölése alapján, a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 sz. pályázatához
szükséges önkormányzati saját forrás kiváltása érdekében EU Önerő
Alap pályázatot kerüljön benyújtásra  a Belügyminisztériumhoz.
2.  Sárhida Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és
az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítéséhez 2013. évi támogatásának rendjéről szóló
19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet 10. § (2) bek. rendelkezései szerint
megállapítja, hogy:
a) helyi önkormányzat vagy társulás megnevezése:
ZALAKEOP Ivóvízminőség-javító Társulás
b) a társulási tanács határozatának száma: 8/2013. (IX.03.)
c) a tervezett fejlesztés
    ca) pontos megnevezése: „A ZALAVÍZ ZRT. szolgáltatási
területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás
fejlesztése

cb) összköltsége: 4.239.365.386,- Ft
cc) pénzügyi ütemezése: 2013. – 2015.
cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Finanszírozás 2013 2014 2015 Összesen Részarány
Elszámolható
 - EU támogatás 1 296 798 1 474 584 441 927 3 213 310 75,80%
 - Központi hazai
támogatás 228 847 260 221 77 987 567 055 13,38%

 - Saját erő 185 239 210 635 63 127 459 001 10,83%
Összesen 1 719 017 1 945 440 583 041 4 239 365 100,00%
Nem elszámolható, saját
erő* 8 133 56 928 20 331 85 391

Mindösszesen 1 719 017 2 002 367 603 372 4 324 757
· a megadott adatok eFt

d) a saját forrás biztosításának módja:
A Pályázat Sárhida község vonatkozásában 0 Ft értékben el nem
számolható költséget tartalmaz. A pályázat összes, 459.001.008,- Ft
önerejéből, a Sárhida Község Önkormányzatára vonatkozóan a
Társulás beruházásában megvalósuló projekthez szükséges összesen
0 Ft önerőt – 100%-ban EU Önerő Alap előirányzat terhére igényelt
saját forrásként a 2013., 2014. és 2015. évben biztosítja.
Amennyiben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton igényelt kisebb
összegben, vagy nem kap támogatást, akkor a fentiekben
meghatározott összeghez hiányzó saját forrást az Egyesített Közös
Pénzügyi Alap terhére biztosítja.
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Határidő:  2013. szeptember 30.
Felelős:  Mázsa Ferenc polgármester

11.3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

Császár László, jegyző: a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint
egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően szükséges a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása,
érvényesítve a 10 %-os mértékű lakossági fogyasztókra vonatkozó rezsicsökkentési
előírásokat.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 11/2013. (IX. 09.)
önkormányzati rendeletét a  nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2013. (II. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.

11.4. Egyéb felvetések, tájékoztatók.

Mázsa Ferenc, polgármester:
· A Komplexvill Kft-től megérkezett az általunk kért árajánlat a Sportöltöző villamos

hálózatának felújítására. Jelenleg az a helyzet, hogy a múltkori fejlesztés kapcsán
megnőtt az áramerősség, felszerelésre került egy áramvédő, amely folyamatosan
letilt, mivel az áramerősség nem kompatibilis a házon belüli hálózattal és a használt
készülékekkel. A rendszer javítása 63 eFt+ÁFA összegbe kerülne. Elmondja, hogy a
Sportkörrel megkötött megállapodás alapján az Önkormányzat akkor biztosít embert
a mosatási, takarítási feladatok ellátására, ha legalább 3+1 foglalkoztatottja van
folyamatosan. Jelenleg nem teljesül ez a feltétel, de amíg a használt eszközök nem
kerülnek a Sportegyesület által biztonságosra cserélésre, nem is enged oda senkit.

· Kemény Józseffel a polgári védelmi feladatok ellátására megkötött megbízási
szerződés megszüntetésre került Kemény József kérelmére 2013. szeptember 1.
napjával.

· Várja, kéri az anyagokat a Hírlevélhez.
· Kértünk árajánlatot a szükséges takarító eszközökre. Nagy tételű ajánlatként 110 eFt

(bruttó) összegű árajánlat érkezett be Lisch Katalintól.

Pete Istvánné, települési képviselő: Az iskolánál is történ kísérlet, hogy Lisch Katalintól
vásárolják a tisztítószereket, de azok ott drágábbak voltak, mint máshol, így nem érte meg
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Tőle vásárolni.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az árajánlatot áttekintjük, visszatérünk még rá.

Mázsa Ferenc, polgármester:
· Tájékoztatást ad, hogy az Együtt Sárhidáért alapítvány a hangosítási eszközök

előfinanszírozására az Önkormányzattól kapott 1 mFt-ot visszafizette az
Önkormányzat számlájára.

· Sajnálja, hogy nem jelentek meg a képviselők teljes létszámban, várta volna az év
végéig tervezett programokra a javaslatokat, illetve a vállalásokat, hogy melyik
szervezet milyen program szervezését vállalna. Most a szüreti felvonulás lett volna
sürgető.

Császár László, jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a Közös Hivatal Sárhidai
Kirendeltségén dolgozó köztisztviselő próbaideje eredményesen lejárt, így a jövőben is Ő
fogja ellátni a feladatokat.

Mázsa Ferenc, polgármester: A kolléganő tevékenyen, jó színvonalon látja el feladatait.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1845 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


