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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 10. napján
a Művelődési Házban (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1917 órai kezdéssel megtartott
nyílt üléséről.

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

Igazolatlanul távol: Bakos Tibor, 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 4 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, 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. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László jegyző

4. Szociális célú tűzifa támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

5. Települési ivóvízminőség javítását célzó KEOP projekthez kezességvállalás
adása
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester
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6. Civil szervezetek támogatását célzó 2014. évi pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

7. Beszámoló a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

8. Egyebek
8.1. Települési utcabizalmi rendszer kialakítására elkészített előterjesztés

megtárgyalása
8.2. Polgármesteri vétó bejelentése a 2013. november 13-án megtartott

együttes ülésen meghozott Sárhidát érintő döntés vonatkozásában
8.3. Egyéb bejelentések és kérések: írásos kapcsolattartás a polgármester és a

képviselők között; automata mosógép beszerzése; elektromos hálózat
felújítása a Sportöltözőben; jótékonysági rendezvény (Takács Eszter)

8.4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés.

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, a 2. számú melléklet
szerint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a 3. 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:

99/2013. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
tudomásul vette.
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3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László jegyző

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mázsa Ferenc, polgármester: A tervezet szerint a temetéshez kapcsolódóan nyújtott segély
10 és 50 e Ft között alakul. A szociális temetkezésre vonatkozó szabályokat is rendezni kell
hamarosan, pár önkormányzat esetén már megtörtént a szabályozás.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A temetéshez kapcsolódó önkormányzati segély miért
tól-ig határral került be a tervezetbe?

Császár László, jegyző: Családonként és jogosultanként eltérőek a szociális viszonyok,
helyzetek, más-más jövedelmi helyzet alapján gondoskodnak az elhunytak eltemettetéséről a
hozzátartozók, így a támogatást is differenciálni célszerű.

Mázsa Ferenc, polgármester: A környezettanulmányok adatai alapján kell meggyőződni a
kérelmezők szociális helyzetéről, az automatizmusokat meg kell szüntetni, felvállalva a
szubjektumot a döntésekben.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 13/2013. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 13/2011. (XII. 06.) ÖR módosításáról, mely jelen
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

4. Szociális célú tűzifa támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a rendelet-tervezet. A korábbiakban jelentős gondot okozott az ellátásra
való jogosultság elbírálása. Ez a tervezet a korábbi üléseken megbeszéltek alapján készült el.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Kérdés, hogy meg kell-e hirdetni a faluban az ellátási
lehetőséget, ki kell-e küldeni mindenhová kérelem nyomtatványt, a testületnek van-e joga
eldönteni, kinek ad fát. Attól fél, hogy a beérkezett kérelmek alapján kiosztott fából sokan el
fogják azt adni, mint az elmúlt időszakban.

Császár László, jegyző: A vonatkozó BM rendelet előírja, hogy nyílt ülésen önkormányzati
rendeletet kell alkotni a témában, melyet ki kell hirdetni a vonatkozó szabályok szerint.
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Sárhidán a rendelet megjelenik a honlapon, illetve a hirdető táblákon. Ezzel a nyilvánosság
biztosított. A tervezet szerint hivatalból is megállapítható az ellátásra való jogosultság, így
azok is részesülhetnek ellátásban, akiknek a körülményei közismertek, de ilyen vagy olyan
okból nem nyújt be kérelmet. A beérkezett kérelmeket a képviselő-testület bírálja el, az
általa felállított preferenciák alapján.

Mázsa Ferenc, polgármester: A jövedelmi viszonyok nehezen állapíthatók meg egzakt
módon, azok az átjelentkezésekkel szinte bármilyen mértékig variálhatók, bármilyen előírás
teljesíthető. Felmerült az elmúlt faosztások tapasztalatai alapján, hogy a fa utazott, a
jogosulthoz oda sem ért. Ez nem egy egészséges vonulat. Az ellenőrzés lehetőségét
meghatározott időpontig szabályozni kellene, amíg igazolni kellene a fa meglétét. Ezt
környezettanulmány, helyszíni ellenőrzés keretében fel kell néha vállalni. Támogatja, hogy a
testület állítson fel a szociális munkatársak és a képviselők ismeretei alapján egy lehetséges,
támogatandó névsort.

Császár László, jegyző: Az ellenőrzésre vonatkozó lehetőséget tartalmazza a rendelet-
tervezet. Más kérdés az ellenőrzés technikai lebonyolítása, hiszen ahhoz a teljes
famennyiséget jelölni kellene valamilyen módon. Amennyiben a méterfa felvágásra,
hasogatásra kerül, lehetetlen az ellenőrzés.

Pete Istvánné, települési képviselő: Nem lesz nehéz a rendelkezésre álló tűzifát felosztani,
hiszen csupán 30 m3 fát kell felosztani. Nem lehet úgy elosztani, hogy támadás ne érje a
testületet.

Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy január 10. legyen a kérelmek benyújtási
határidejeként megjelölve.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 14/2013. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi
szabályairól, mely jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

5. Települési ivóvízminőség javítását célzó KEOP projekthez
kezességvállalás adása
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A döntésnek az önkormányzat részéről anyagi vonzata
nincsen.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

100/2013. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat:
1.) SÁRHIDA Önkormányzat a KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013
projekt II. ütemének megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz,
hogy  a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására
létrejött önkormányzati társulás megállapodást kössön a
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep
fejlesztésére létrejött önkormányzati társulással az átmeneti
finanszírozási igények áthidalására, visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott pénzeszköz átvételére 156 millió Ft keretösszeg erejéig.
2.)  SÁRHIDA Önkormányzata vállalja, hogy a visszafizetési
kötelezettséggel nyújtott összeg visszafizetésére – a projektben az
önkormányzat tulajdoni arányának megfelelő %-os mértékében, 0 Ft
erejéig – kezességet vállal.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa az
érintett Társulásokat a határozatról.
3.) SÁRHIDA Önkormányzata engedélyezi, hogy a
kezességvállalással érintett összeghez kapcsolódó kamatfizetési
kötelezettséget az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminőségének javítására a KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013
projekt I. ütemének önrészéhez az önkormányzat által biztosított, fel
nem használt összegéből teljesítse, melyről a KEOP Társulás a
projekt zárását követően köteles elszámolni az önkormányzat felé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

6. Civil szervezetek támogatását célzó 2014. évi pályázati felhívás
megtárgyalása
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Jelentősebb változások nincsenek az előző évhez képest.
Tegyük rendbe a kérdést, hiszen az egyes szervezetek működésével kapcsolatos anomáliák a
civil élet megcsúfolását jelentik. A kiírás nem tartalmaz semmiféle plusz megszorítást, de
lazítást sem.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Az anyag szerint az odaítélés feltétele az önkéntes
munka. Ez mit jelent a gyakorlatban?

Mázsa Ferenc, polgármester: Egy civil szervezet működése eleve önkéntes munkán
alapul.  Ha  van  egy  civil  program,  akkor  a  szervezési  munka  az  önkéntes  rész.  Ez  nem  új
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dolog, eddig is megvolt, mint feltétel.

Pete Istvánné, települési képviselő: Mi az önszerveződő közösség kritériumának megfelelő
szervezet a dokumentum alapján?

Mázsa Ferenc, polgármester: Jó példa erre a Sárhidai Fiatalok Klubja. Rendelkeznek
ugyan Alapító Okirattal, van a működést szabályozó alapdokumentumuk, de nincsenek a
Bíróságon bejegyezve. Ez a kategória arra szolgál, hogy azon szervezetek is
igényelhessenek támogatást, akik Bírósági nyilvántartásban nem szerepelnek. Itt a felnőtt
tánccsoportra is gondolhatunk. Bővíteni kell a támogatottak körét, de prezentálják
valamilyen dokumentummal, hogy működnek. Annak örülünk, ha minél több önszerveződő
közösség van a településen. A civilek működése során mindig visszatérünk a ki nem
használt pályázati lehetőségekhez, amelyek kimaradtak, nem hajolnak le a civil szervezetek
az előttük pályázati formában heverő pénzért.

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

101/2013. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
2/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet alapján az önszerveződő
közösségek 2014. évi támogatására jelen jegyzőkönyv 9. számú
mellékletében szereplő tartalommal pályázati felhívást tesz közzé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

7. Beszámoló a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A Többcélú Társulás átalakulóban, megszűnőben van.
Azt, hogy hogyan tovább, még nem tudjuk, a konkrét feladatok (szociális ellátás,
gyepmesteri feladatok) kikerültek a tevékenységi körből, csak a futó EU-s pályázatok miatt
működik még 2014. végéig a Társulás. Nem lát nagy jövő ezzel kapcsolatosan.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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102/2013. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §
14. pontja értelmében a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról készített beszámolót jelen jegyzőkönyv 10. számú
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.

8. Egyebek

8.1. Települési utcabizalmi rendszer kialakítására elkészített
előterjesztés megtárgyalása

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Lát fantáziát a tervben, pl. most hangzott el a
közmeghallgatáson a Kossuth utcai járda ügye, melyet az utcabizalmi kezelni tudna.
Elhangzott korábban, hogy mindenkit az egész falu választotta meg. Ez általában igaz is, de
mélységében már nem feltétlenül az. A rendszer az adott területre vonatkozóan
többletfeladatot, kötelességet jelentene a képviselők számára. Interaktív módon működhetne
a dolog. Lehet gyűjteni információkat – kötetlen formában – a területről, illetve az
önkormányzati információkat visszafelé is lehet tudatosítani az emberekkel.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Eddig sem húzta magát ki senki a konkrét feladatok
alól. Eddig is segítettek a rászorulóknak. A bizalmi hetente végigjárná a házakat? Ha nyitott
szemmel járunk a faluban, akkor azzal éppen elég információt lehet gyűjteni. Nem érti a
rendszer lényegét. A falu előzetes egyeztetés nélkül került felosztásra. Milyen elgondolás
alapján, hogyan gondolja a polgármester ellátni a feladatot?

Mázsa Ferenc, polgármester: Nem írt le szóról-szóra mindent az előterjesztésben. Ez egy
tervezet, előterjesztés, meg lehet fogalmazni az ellenvéleményeket, lehetett volna írásos
reakciót is készíteni a tervezetre.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Hogyan akarja a polgármestert elláttatni a feladatot?
Végig kell járni a házakat?

Mázsa Ferenc, polgármester: A konkrét módszert az ellátandó feladat határozza meg.
Például egy faluszépítési program esetén járja végig a bizalmi a házakat. Eddig is
meghirdettük a programokat írásban, de nem volt érdeklődés. Itt jönne be az utcabizalmi, aki
a házakat végigjárva, az emberekhez odamenve szóban jobban meg tudná Őket győzni a cél
fontosságáról.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Szerinte ez egyirányú kommunikáció, az
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önkormányzat elmondja, mit akar. Nincs szükség az utcabizalmira, ha eléggé odafigyelünk
az utcán.

Mázsa Ferenc, polgármester: A képviselői munka nem csupán a pár ülésen való
részvételből áll.

Pete Istvánné, települési képviselő: Nem  támogatja  az  elképzelést.  Nem akkora a falu,
hogy nem lehetne azt átlátni. Helyi lakosként igénybe veszi a helyi közszolgáltatásokat,
helyben dolgozik, helyben vásárol, formálisan és informálisan elég emberrel találkozik.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Valamikor is voltak utcabizalmik, Ő is részt vett ebben
a feladatban. Ha meg akarjuk szólítani az embereket, akkor egy szűkebb közösséget, egy
vagy két utcát könnyebb megszólítani, mint az egész falut. A faluszépítési programmal
kapcsolatban elhangzott sok embertől, hogy azért nem jöttek el, mert nem szólt senki, miért
nem kerestük meg az embereket személyesen. Nincs olyan sok települési ügy, ahol erre
szükség van. Ha a képviselő a saját körzetében élőket szólítja meg, az esetleges átfedések is
elkerülhetők.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Nem látja, hogy nagyobb élet vagy részvétel lenne
az utcabizalmi rendszerrel, ettől nem lesz jobb semmi.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ez nem szívügy számára, de meg van győződve arról, hogy
eredményesebb lenne a működés, mérhető eredményeket lehetne elérni. Nem kellene
hetente végigjárni a körzetet, egy-egy nagyobb akciónál kellene ezt megtenni. Mérhető
lenne akár a képviselők munkája is.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Versenyezzenek a képviselők, honnan, hányan
vesznek részt egy rendezvényen?

Mázsa Ferenc, polgármester: Akár így is lehetne.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
2 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

103/2013. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhida
településen az „Utcabizalmi rendszer” kialakítására vonatkozó
javaslatot elutasítja.

8.2. Polgármesteri vétó bejelentése a 2013. november 13-án
megtartott együttes ülésen meghozott Sárhidát érintő döntés
vonatkozásában

Mázsa Ferenc, polgármester: A 2013. november 13-án tartott együttes ülésen született egy
döntés a sárhidai testület részéről, az egyebek napirendi pont keretében, a baki Ford
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gépkocsi igénybevétele tárgyában. Kérdezi, hogy a képviselők részéről mi volt a döntés
indíttatása.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Úgy gondolta, ennyit meg tudunk tenni, hogy a
sárhidai gyerekeket elszállítsák. Ha ez a szolgáltatás nincs, a gyerekek el vannak véve
bizonyos programoktól.  Nemcsak ez az egy dolog van, ahol igénybe vesszük a mikrobuszt,
iratokat is hoz-visz. Szerinte nem akkora összegű ez a tétel, hogy ezt nem engedhetné meg
az önkormányzat.

Pete Istvánné, települési képviselő: Neki a polgármesteri vétó intézménye új, még nem
hallott róla.

Császár László, jegyző: Az Mötv. 68. §-a alapján a polgármesternek van olyan lehetősége,
hogy az önkormányzat érdekeit sértő döntés esetén egy alkalommal kezdeményezheti annak
ismételt tárgyalását. Addig a döntést nem lehet végrehajtani, amíg arról a testület
megismételt szavazás alapján nem dönt.

Mázsa Ferenc, polgármester: Azt szeretné tudni, mik voltak azok az indokok,
információk, amelyek alapján ez a döntés megszületett, mikortól, meddig szól a döntés?

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A kérdést Ő tette fel szavazásra, Bak polgármestere azt
mondta neki, hogy többszöri egyeztetés volt a sárhidai polgármesterrel ez ügyben.

Pete Istvánné, települési képviselő: Az összeggel, vagy az elvvel van problémája a
polgármesternek?

Mázsa Ferenc, polgármester: A július 4-i együttes ülésen már volt szó a kérdésről, akkor
megmondta, hogy Sárhida természetesen hozzájárul mindazon költségekhez, amelyek
jogosak. Arról volt szó, hogy normális előkészítés után tárgyaljuk a kérdést újra. Az lenne a
módja az igénybevételnek, hogy a kocsi igénybevételét elrendelő, megrendelő a
menetlevélen igazolja a kocsifutást. Az összeg jelentősen túl van dimenzionálva. Nem volt
az ügyben semmilyen polgármesteri egyeztetés. Elhangzott, hogy Bocfölde is elfogadta a
döntést és fizet, de nem így van. Július 4-én sem tudta senki, hogy miről is szavaz. Az
egyebekben, kellő előkészítés nélkül nem is lehetett volna ezt a kérdést így tárgyalni. Mivel
a testület nem határozott meg kezdő dátumot a fizetés ügyében, november 14-től élne a
döntés. Az iskolások szállításáról ki tudott, ki rendelte azt meg?

Pete Istvánné, települési képviselő: Sajnálja, hogy a gyerekek szállítására van kihegyezve
ez a kérdés. A szállítást a baki iskola igazgatója ajánlotta fel. Azt mondta, hogy a baki
polgármesterrel letárgyalta az ügyet. Ő nem kérte, nem hívta az autót.

Mázsa Ferenc, polgármester: Kérte az óvodától, hogy mutassák ki, hány alkalommal jön
fel az autó Bakról a mosodai szállítmányért. Ha iratokat szállít a jármű, az nem érdekli, az a
Baki Közös Hivatal és Bak önkormányzat ügye, számlázzák ki a szolgáltatást a Hivatalnak,
az iratszállítás nem lehet költségelem. Ha az intézményeket kell összehangolni és jogszerű a
költség, azt Sárhida kifizeti. Ez esetben elvekről beszélünk. A november 13-i ülésen a nem
kellő előkészítés miatt ezt a kérdést nem lehetett volna tárgyalni. Az autó kérdését nem lehet
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különválasztani a Közös Hivatal költségmegosztásától.

Pete Istvánné, települési képviselő: Ez a helyzet a Közös Hivatal működésképtelenségét
bizonyítja számára, ezt látja.

Császár László, jegyző: Ő, mint jegyző, három település jegyzője, a három önkormányzat
érdekeit egyaránt képviseli. Három polgármester irányításával kell a jegyzőnek és a
Hivatalnak dolgoznia. A Hivatalnak, mint egésznek mindhárom önkormányzathoz lojálisnak
kell lennie, el kell látnia azokat a feladatokat, amelyeket meghatároznak számára. A
november 13-i együttes ülést megelőzően az egyebek napirendről semmiféle egyeztetés felé
nem volt. A Közös Hivatal költségmegosztására vonatkozó javaslatot, mint előzetes
tárgyalási alapdokumentumot júliusban elkészítette és átadta mindhárom polgármesternek.
Ez a dokumentum tartalmaz javaslatot a baki autó tekintetében is. Az való igaz – amit az
együttes ülésen Bak polgármestere említett – hogy csupán az üzemanyagköltségre
vonatkozóan tartalmazott számítást a tervezet, mert az első megbeszélések során nem merült
fel, hogy a gépjárművezető munkabérét is osztani kellene igénybevétel arányában. Az anyag
átadása óta tudomása szerint a polgármesterek nem egyeztettek ebben az ügyben. Ezért volt
számára meglepő a november 13-i ülésen az „Egyebek” napirendben felvezetett ügy. Nem
volt felkészülve az ügy tárgyalására, ezért nem is voltak nála a számítási anyagok. Ha lett
volna a rapid döntés előtt lehetőség az anyagok előkészítésére, az megtörtént volna.

Mázsa Ferenc, polgármester: Olyan  érzése  van,  hogy  a  jegyző közvetít,  pattog  a  három
önkormányzat és a három polgármester között. Nem érzi, hogy a Hivatal létrehozásáról
szóló megállapodásban foglalt egyeztetés működne a polgármesterek között. A maga
részéről vállalja ebben az ügyben a felelősséget. A jegyző a kérésnek megfelelően a
költségmegosztási javaslatot elkészítette, arról volt szó, hogy ezt a polgármesterek leülnek
megbeszélni. Lehet, hogy Ő is kezdeményezhetett volna ez ügyben egyeztetést a
társközségekkel, de elsődlegesen a gesztori funkcióból kiindulva ezt Baknak kellett volna
kezdeményeznie. Véleménye szerint nincs szétesési veszély a Hivatal tekintetében, az
viszont  bántja,  hogy  több  ügy  így  kerül  elő,  mint  ez  is.  A  november  13-i  ülésen  az
információhiány miatt meg lett tévesztve a sárhidai testület, piszkos dolog volt az
előterjesztő részéről így oda vinni egy olyan ügyet, amelyet a két polgármester előzetesen
egyáltalán nem egyeztetett.

Pete Istvánné, települési képviselő: Szükségesnek látja, hogy mindez együttes ülésen
hangozzon el ismét.

Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy a 98/2013. határozatot a testület vonja
vissza, a testület utasítsa a polgármestert, hogy erről a döntésről Bak polgármesterét
tájékoztassa, dolgozzanak ki a társközségek polgármesterei egy konkrét adatokon alapuló
költségmegosztást, amelyben elhelyezésre kerül a gépkocsi költségmegosztása is. A
polgármesterekben van a hiba, hogy nem egyeztettek, így fals információk alapján történt
meg a döntés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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104/2013. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2013. (XI. 13.)
képviselő-testületi határozatát visszavonja. A képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy Bak és Bocfölde községek
polgármestereivel a Baki Közös Önkormányzati Hivatal
költségmegosztásáról dolgozzanak ki egy konkrét adatokon alapuló
számítási anyagot, amelybe elhelyezésre kerül a Bak község
Önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit gépkocsi használatára
vonatkozó számítási anyag is.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

8.3. Egyéb bejelentések és kérések: írásos kapcsolattartás a
polgármester és a képviselők között; automata mosógép
beszerzése; elektromos hálózat felújítása a Sportöltözőben;
jótékonysági rendezvény (Takács Eszter)

Mázsa Ferenc, polgármester:
1. A kapcsolattartás a polgármester és a képviselők között működik. Bakos Tibor nem

jelezte, hogy nem jön, így igazolatlanul van távol.
2. A sportöltözőhöz az automata mosógép 65 e Ft áron megrendelésre került.
3. A Komplexvill Kft. holnapra ígérte a sportöltöző belső villamos hálózatának

átalakítási munkáinak megkezdését.
4. A jótékonysági rendezvény ügyében az önkormányzat részéről nem gondol hivatalos

részvételt.
5. A téli közfoglalkoztatási program elindult, várjuk az eredményét.

8.4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Zala-Depo Kft. tárgyi ügyben küldött levelét. Elmondja, hogy célszerű lenne az
önkormányzatnak szándéknyilatkozatot elfogadnia, ha a 2014. évben a Zala Közszolgáltató
Kft-vel kíván szerződni.

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

105/2013. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy 2014. január 1. napját követően a település
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátását a Zalai
Közszolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján a Zala-Depo Kft.
közreműködésével kívánja ellátni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Zala-
Depo Kft-t tájékoztassa, a szerződés előkészítéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 2025 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


