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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 4. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1632 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

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

Távol: Bakos Tibor, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:  Császár László, jegyző;
Lakatos Ferencné;
Bíróné Sándor Erzsébet,
Kovács Lászlóné.

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. Elmondja, hogy Bakos Tibor nem jelezte távolmaradását.

Pete Istvánné, települési képviselő: Képviselőtársa telefonon jelezte, hogy új
telefonkészüléket vásárolt, abban a polgármester telefonszáma nem került még rögzítésre,
ezért nem tudta jelezni távolmaradását a polgármester felé. Kérte, hogy Ő jelezze, hogy más
irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

Mázsa Ferenc, polgármester 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, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseiről.

2.  Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2014. évre vonatkozóan)
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
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3.  A „Tiszta és Virágos Sárhidáért pályázati felhívás megtárgyalása.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

4.  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési terve.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi előadó.

5.  Kultúrház igénybevételi feltételek, a házirend és a bérbeadás feltételeinek tárgyalása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

6. Egyebek (6.1. Tájékoztatás a talajterhelési díjak alakulásáról; 6.2. Tájékoztató a
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület terveiről, 6.3. Tájékoztató az
MVH ellenőrzésről a Kultúrház felújítással kapcsolatban; 6.4. Tájékoztató a 2014. I.
negyedévi kulturális életről; 6.5. Civil szervezeti jubileumok, stb.)

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, 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.

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

18/2014. (III. 04.) 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.

2.  Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2014. évre vonatkozóan)
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A napirend előzménye a múltkori ülés. A testület döntése
alapján a pályázók részére a levelek kimentek, a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
anyagok erre válaszolva születtek.
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Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A sárhidai fiatalok igénye is itt van, jelezték, hogy
szeretnének pénzt kérni bizonyos rendezvényekre. A költségvetés tervezetében ennek
összegét nem látta.

Mázsa Ferenc, polgármester: A költségvetés tervezetében 150 e Ft összegű támogatási
előirányzat szerepel a civil szervezetek számára. A fiatalok igényükben nem jelöltek meg
konkrét összeget – bár így jobb lett volna. Bíztató a fiatalok programterve, ezek jelentős
része biztosan megvalósul az idei évben, hiszen egy részük már meg is kezdődött. Ha csak
egy része valósul meg a programoknak, már az is dicséretes. A fiatalok klubja nem
bejegyzett civil szervezet, támogatásuk úgy valósulhatna meg, ha megkötnénk velük a
támogatási szerződést és a közösen pontosított programokra előzetesen meghatároznánk egy
költségkeretet és a számlákat az önkormányzat nevére kéri a civil szerveződés, így az
önkormányzat lesz az elsődleges költségviselő. Azt kellene eldönteni, hogy melyek azok a
programok, ahol számítunk a fiatalok közreműködésére és milyen támogatást tervezzünk
ezekre.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Legalább 30 e Ft összeg szükséges erre a célra.

Pete Istvánné, települési képviselő: A fiatalok terve 53 e Ft összeget állít be az idei évre.
Ha az egyenruhákat leszámítjuk, 30 egynéhányezer forintos igény jön ki.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az Egészséges Életért Egyesület három program
megvalósításához kérte az 50 e Ft összegű támogatást, ezért a minimum három
rendezvényhez kell az összeget hozzárendelni.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Lesz több programjuk is az idén, de ahhoz nem
kérnek támogatást az önkormányzattól.

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

19/2014. (III. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil
szervezetek 2014. évi támogatási keretére benyújtott pályázati
anyaga alapján:

· a Sárhidai Fiatalok Klubja általi felhasználással, az
önkormányzat, mint költségviselő nevére kiállított
számlákkal való elszámolással 30.000,- Ft;

· az Együtt Sárhidáért Alapítvány részére 100.000,- Ft;
· és az Egészséges Életért Egyesület részére az Egyesület által

benyújtott programtervben szereplő legalább három
rendezvény szervezéséhez 50.000,- Ft támogatást állapít meg
a 2014. évi költségvetése terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási megállapodások aláírására.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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3.  A „Tiszta és Virágos Sárhidáért pályázati felhívás megtárgyalása.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a pályázat-tervezet. Eléggé hevenyészett az anyag, első körben maximum
arról születhetne döntés, hogy elinduljon a kezdeményezés. Mindenki tegye hozzá a magáét
a tervhez. Egy-két gondolatot írt le, ezért még a tervezet eléggé kezdetleges. Ha pozitív
döntés születik, akkor kerülhet részletes kidolgozásra a terv, megfogalmazásra a pályázati
felhívás, a bírálati szempontrendszer és a díjazás elemei. Erre a következő ülésen kerülhetne
sor és a tervek szerint április elejétől indulhatna a program. Többször említette a tervet,
lehetne továbbfejleszteni a közterület-szépítés irányába. Az utcabizalmi rendszer is sokat
segíthetne, ha az működne.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Hogyan lehetne ellenőrizni a tényleges teljesítést pl.
a településrészi közterület szépítési munkáknál ? Talán jelenléti ívet kellene vezetni ?

Mázsa Ferenc, polgármester: Nem gondolok ilyen furcsa adminisztrációra, a lényeg az,
hogy talán „örökbe” lehetne fogadni bizonyos közterületeket (pl. a képviselőasszonyhoz
közeli Dózsa utcai ligetet vagy a Petőfi utcában ilyen területeket illetve a sportöltöző és a
focipálya körüli terület egy részét) és a vállalt területekhez, munkákhoz biztosíthatna anyagi
támogatást is az önkormányzat. Nem lehet többszázezres tételekben gondolkodni, de néhány
tízezer forintot kell fordítani erre.

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

20/2014. (III. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta és
Virágos Sárhidáért” pályázat érdekében felkéri a polgármestert, hogy
a jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékleteként csatolt előterjesztésben
foglalt feltételek alapján, az előterjesztésben szereplő feltételek
figyelembevételével  a  konkrét  pályázati  felhívást  készítse  el  és  a
soron következő testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: soron következő rendes testületi ülés.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4.  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési terve.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a tervezet. A múlt ülésen tárgyaltakhoz képest egy-két pontosításra került
sor, nagy változás nem történt az anyagban.
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Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A költségvetés melléklete a finanszírozási ütemterv.
Tavaly volt a baki polgármesternek egy odaszólása a finanszírozással kapcsolatban,
miszerint Bak finanszírozta a kiadásokat Sárhida helyett. Az a kérdése, hogy Sárhidának
van-e pénze, átadásra kerültek-e a források.

Császár László, jegyző: Tavaly, a baki polgármester Úr által megfogalmazottak csupán
részigazságok voltak már akkor is a Közös Hivatal finanszírozását illetően. Az idei évtől a
központi támogatás utalási rendszere megváltozott, a gesztor számlájára utalják a hivatali
támogatást, tehát fel sem merülhet ez a probléma.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az idei évben nincs plusz hozzájárulás az önkormányzatok
részéről a hivatali kiadásokhoz. Az óvoda finanszírozására az állami támogatáson felüli
összeg rendelkezésre áll, az ütemezett finanszírozási rend szerint átadásra kerül a gesztor
részére. Számára kellemetlen, hogy az átláthatóság igénye miatt konkrétabb, alaposabb
kibontása kellene a számadatoknak. Nem lenne rossz, ha a legapróbb pontokig
szerepelnének a kiadások. Nem jelentene sokkal több munkát, ha részletesebb lenne a
költségvetés. Igényli ezeket az információkat. 2014-ben látott már több olyan költségvetést,
ahol táblázatok kidolgozása sokkal alaposabb áttekintést tett lehetővé.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 3/2014. (III. 10.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, amely
jelent jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

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

21/2014. (III. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. 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

2014. év  2015. év 2016. év 2017. év
 Helyi adók  01 6000 5800 5800 5700
 Osztalékok, koncessziós díjak  02 0 0 0 0
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 250 240 240 230



Sárhida,  2014. március 04-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

6

 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 6250 6040 6040 5930
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3125 3020 3020 2965
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
tőketartozása

 19 0 450 897 0

 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 1333 1339
Fizetési kötelezettséggel csökkentett

saját bevétel (09-26)
 27 3125 1687 1681 2965

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
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5.  Kultúrház igénybevételi feltételek, a házirend és a bérbeadás
feltételeinek tárgyalása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a tervezet. A már beálló rendszer ellenére próbáljuk színesíteni,
részletesebbé tenni a szabályozást. A díjak tekintetében a kollégák megnéztek más példákat
is, ahhoz lettek a tervezett összegek igazítva. Az eddigi helyi árak elég szolid kategóriába
tartoztak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a felújítás után többletszolgáltatást nyújtunk. A
díjak megállapításánál akár azt is figyelembe vehetnénk, hogy a téli időszakban a fűtési
költségeket is érvényesíthetnénk a díjban.

Balogh Tiborné, települési képviselő: A civil szervezetek belépős rendezvényei a fizetős
kategóriába tartoznának?

Mázsa Ferenc, polgármester: Nem ért egyet azzal, hogy a belépős rendezvények esetén
díjtalan a használat, de a tervezet is úgy készült, hogy a civileknek ebben az esetben sem
kell fizetniük használati díjat.

Balogh Tiborné, települési képviselő: A szeszesital árusítás hátsó bejáratnál való
megoldását hogyan gondolták megvalósítani?

Mázsa Ferenc, polgármester: Az értelemszerűen a kisteremre vonatkozik, javításra kerül
az anyagban. Javasolja, hogy a bevételes rendezvény, program és árubemutató díját ne
3.500,-, hanem 3.000,- Ft összegben szabja meg a testület.

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

22/2014. (III. 04.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kultúrház
igénybevételi feltételeit, a házirendet és a bérbeadás feltételeit a jelen
jegyzőkönyv 7. számú mellékleteként csatolt előterjesztésben foglalt
feltételekkel, az alábbi módosításokkal fogadja el:

1. a bevételes rendezvény, program és árubemutató javasolt új
ára: 3.000,- Ft/alkalom.

2. A bérleti szerződés 2. számú melléklete 2. pontja g.
pontjának 2. mondata az alábbiak szerint módosul: „A
rendezvények ideje alatt büfé üzemeltetésére csak a
bejáratnál lévő kisteremben van lehetőség olyan
vállalkozóval, aki erre külön engedélyt kapott”.

Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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6. Egyebek (6.1. Tájékoztatás a talajterhelési díjak alakulásáról; 6.2.
Tájékoztató a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület
terveiről, 6.3. Tájékoztató az MVH ellenőrzésről a Kultúrház felújítással
kapcsolatban; 6.4. Tájékoztató a 2014. I. negyedévi kulturális életről; 6.5.
Civil szervezeti jubileumok, stb.)

6.1.
Pete Istvánné, települési képviselő: Nem kellene módosítani a KLIK-kel kötött
vagyonkezelési szerződést amiatt, hogy a felújítás óta nem használja az iskola a kultúrt
testnevelés órák tartására?

Mázsa Ferenc, polgármester: Felkéri a jegyzőt, hogy egyeztessen ez ügyben a KLIK-kel.

6.2.
Pete Istvánné, települési képviselő: Május 24-én kerül megtartásra iskolai keretek között a
gyermeknap. Kéri, hogy ezen a napon ne legyen a kultúrban más program.

Bíróné Sándor Erzsébet: 100 %-os támogatású képzésen kellett részt vennie kulturális
közfoglalkoztatottként, ahol az általa ellátott munkakörrel kapcsolatos előadásokat tartottak
számukra.

Kovács Lászlóné: A közeljövő kulturális programjai az alábbiak szerint alakulnak: a
március 15-i ünnepség 14-én kerül megtartásra. Március 22-én lesz a Sárhidai Fiatalok
klubnapja és a kistérségi sütifesztivál. Áprilisban indult a közterület szépítési akció, április
7-től az egészséghét. A Húsvét előtti héten húsvéti készülődés és díszek készítésére kerül
sor. Májusban csillagászati előadás, gyermekhét és gyermeknap lesz.

6.3.
Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a talajterhelési díjakról készített beszámolót. Elmondja, hogy a díjak beszedése az
elmúlt ülésen ismertetett okok miatt reménytelen.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Meg kellene kísérelni valami normális szorzó elérését.

Császár László, jegyző: Az érzékenységi szorzót miniszteri rendelet határozza meg. A
környéken valamennyi településen ez 1-es, csupán Sárhidán 3-as. Kb. háromnegyed éve
levelet küldtünk az illetékes hatóság és a minisztérium felé a szorzószám meghatározásának
mikéntje ügyében, de még válaszra sem méltattak bennünket.

Mázsa Ferenc, polgármester: A levelet megismételhetjük. Alátámasztottnak érzi azt, amit
az elmúlt ülésen e tárgyban mondott. Közel 4 milliós bevételi tervvel szemben jó, ha 50 e Ft
be fog folyni. Már a bevallási szándék sincs meg a kötelezettekben. Hallotta, amit tudni
akart, de nem tudja, merre lehetne előbbre lépni.
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6.4.
Mázsa Ferenc, polgármester: A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesületről
annyit kell tudni, hogy idén újra alakulnak a Helyi Akciócsoportok, több új tag lépett be,
illetve ki az Egyesületből.
Mivel a 2020-ig terjedő tervezési ciklus elején vagyunk nem várható idén pályázat kiírása,
új Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák kerülnek kidolgozásra a régióra. A jövőbeni tervek
szerint a gazdaságfejlesztés hangsúlyosabb lesz a pályázatok során, ami az
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek rossz hír. A következő tervezési időszakban is a
Közép-Zala Gyöngyszemei tervezési keretében veszünk részt, erről kellett a közelmúltban
nyilatkoznunk.

6.5.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az MVH ellenőrzésről: az ellenőrök bejelentkeztek, az
anyagok összekészítve várták Őket. A helyszíni ellenőrzésen részt vett a kivitelező és a
műszaki ellenőr is. Sem a pénzügyi, iratellenőrzés, sem a műszaki ellenőrzés nem állapított
meg olyan hiányosságot, ami a jegyzőkönyvben levonásra okot adó körülmény lett volna.
Külön köszönet az elszámolás és az ellenőrzés során végzett lelkiismeretes munkájáért
Lakatosné Györgyi kolléganőnek.
A tervek szerint a soron következő ülésen dönthet a testület a ravatalozó ajánlattételi
felhívásának kibocsátásáról.

6.6.
Mázsa Ferenc, polgármester: A civil jubileumok kapcsán: a tánccsoport januárban
ünnepelte 5 éves jubileumát. Gratulálunk Nekik, köszönet a fellépéseikért. Az Együtt
Sárhidáért Alapítvány illetve az általa kiadott „Sárhidai Hírek” hírlevél január 21-én volt 15
éves. Az évfordulót megünnepeltük, az Alapítvány munkáját az önkormányzat nevében
megköszöni, kitartóan, eredményesen működött eddig az Alapítvány.

6.7.
Mázsa Ferenc, polgármester:
Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a karbantartó
közreműködésével az idei évre összeállított eszközszükségleti listát.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1840 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


