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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1635 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
                             - Gáspár Lászlóné, alpolgármester
                             - Bakos Tibor, települési képviselő – 1651 órától.

  - Balogh Tiborné, települési képviselő - 1643 órától.
                             - Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
     - Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető,
     - Császár László jegyző
     - Lakatos Ferencné köztisztviselő.

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, a két távollévő képviselő nem jelezte, hogy nem érkeznének
meg az ülésre. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel. Ezt követően
javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai Tagintézményének beszámolója, a
Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola Sárhidai Tagiskolájának tájékoztatója.
Előadó: Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető, Pete Istvánné tagintézmény vezető.

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

 3. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

 4. Közterület elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

5. Közútkezelői hatáskörök átruházásáról
Előterjesztő: Császár László jegyző.
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 6.  Államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

7. Tulajdonosi hozzájárulás a Zalavíz Zrt. és az Aquazala Kft. konzorciumának
létrejöttéhez.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

8. Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környék csatornahálózat és
szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrejött Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.

9. A Baki Közös Önkormányzati köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelvek, és az etikai eljárás szabályainak meghatározása.
Előadó: Császár László jegyző.

10. Egyebek (Beszámoló a Szilágyi Eszter-ügy jelenlegi állásáról, Előzetes a
falunapról).

Napirendek tárgyalása:

 1. Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai Tagintézményének
beszámolója, a Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola Sárhidai
Tagiskolájának tájékoztatója.
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.

Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető: A tanév végén két gyakoroló, főiskolai
hallgató óvónő töltötte gyakorlatát az intézményben. Az óvoda jó hírét viszik a főiskolára, a
tervek szerint jövőre is jönnek.

Pete Istvánné települési képviselő, tagintézmény vezető: Az iskola jövőjéről a
beszámolóban nem írt. Jelen pillanatban a KLIK semmilyen szervezeti, intézményi változást
nem tervez. A következő tanévben két elsős lesz. Köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak a
folyamatos éves karbantartásért.

Mázsa Ferenc, polgármester: A külső megjelenés vonatkozásában történtek felújítások az
óvodánál. A várt, nagy, komplex felújítási pályázat nem érkezett meg még. A valamennyi
fenntartóval benyújtott együttes pályázat eredménytelenül zárult, a zalai eredmény is
szerény volt. Lépésenként valósítjuk meg a szükséges felújításokat. Az idei költségvetésben
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tervezésre került felújítás az északi ajtó befalazása, a külső szigetelés és vakolás
megvalósítása. Több energiahatékonysági pályázati felhívás jelent meg. Korábban szóba
került már a kultúrház déli oldali tetején napelemek elhelyezésével biztosítani az energia
szükségletet. Ezt össze lehetne kötni az óvodával és erre indítani egy projektet. A pályázattal
kapcsolatban már érkezett megkeresés, háromhavi energiaszámlát kell megküldeni, ez
alapján készül egy energetikai számítás.
Az iskola tekintetében tehát nem lesz változás. A KLIK-kel megkötött szerződés alapján
számlázzuk a gáz és áramdíjat és látjuk el a karbantartási feladatokat.

Balogh Tiborné települési képviselő - 1643 órakor megérkezett az
ülésre, így a testület 4 fővel folytatta munkáját.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az elmúlt évben nem merültek fel olyan jelentős
karbantartási feladatok, amelyeket a baki, iskolai karbantartóval együtt ne lehetett volna
leszervezni. Az iskolába nyáron egy tisztasági festés lett tervezve és padozat felújítás,
melyet a KLIK finanszíroz.

Bakos Tibor települési képviselő – 1651 órakor megérkezett az ülésre,
így a testület 5 fővel folytatta munkáját.

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

40/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-2014. évi
nevelési évről szóló beszámolót és a fenti tanévről szóló tájékoztatást
tudomásul vette.

Mázsa Ferenc, polgármester: Mivel ezen napirendhez kapcsolódik, ismerteti a jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK
intézményvezetőjének megkeresését. Valószínűsíti, hogy az óvónők ebben a kérdésben
egyeztettek, de úgy tartotta jónak, hogy az ügy jelenjen meg a testület előtt, hátha van
észrevétel, javaslat.

Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető: Nem látta ezt az anyagot.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Tisztázni kell, hogy a helyi intézményvezető miért nem
lát ilyen anyagot.

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

41/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Göcsej Kapuja
Bak ÁMK és Óvoda sárhidai tagintézményének nyári zárva
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tartásáról és a Bakról érkező óvodások fogadásáról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

2. 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 4. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be a két ülés közötti munkáról és az 5. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról.

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

42/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette.

 3. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Folyamatos előzetes egyeztetések előzték meg az anyag
elkészítését, a szerződést június 30-ig kell megkötni. A szerződést a Zalai Közszolgáltató
Kft-vel kötnénk meg, akinek a Zala-Depo Kft. az alvállalkozója, így semmi nem változik,
csupán belső átcsoportosítások történnek.

Császár László, jegyző: A kiküldött határozati javaslatban a szerződés időtartama
helytelenül szerepel, a közbeszerzési értékhatárok miatt 2016. december 31-ig terjedő
időtartamig lehetne megkötni a szerződést.

Mázsa Ferenc, polgármester: A szerződés 2. mellékletében szereplő temetői konténerre
vonatkozóan javasolja a havonkénti szót alkalmanként-ra módosítani, mivel a konténert nem
szállítják el havonta. A szerződés nem tartalmazza ugyan, de bejöhet további egy kuka
űrmérték. Meg kell vizsgálni az esetlegesen felmerülő szükségleteket, igényeket, de a döntés
előtt mérlegelni kell, hogy az esetleges kisebb kukához kapcsolódó díjcsökkenés mértéke
arányos-e a változással, nem biztos, hogy ezzel a kérdéssel érdemes foglalkozni. Fontosabb
kérdés a szerződés időtartama. A hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatban sok a
bizonytalanság. Jelenleg kedvező, korrekt árakat számít a szolgáltató, a központi
díjmegállapítás után sem számíthatunk kedvezőbb díjakra. Javasolja, hogy 2016. december
31-ig kössük meg a szerződést.

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

43/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 1.
napjától 2016. december 31-i terjedő időszakra a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Gasparich
Márk u. 26., képviseli: Horváth Márton ügyvezető) a jelen
jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést  köt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 4. Közterület elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 5/2014. (VI. 24.)
önkormányzati rendeletét a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás
rendjéről, mely jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.

5. Közútkezelői hatáskörök átruházásáról
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 6/2014. (VI. 24.)
önkormányzati rendeletét a közútkezelői hatáskörök átruházásáról, mely jelen
jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
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 6.  Államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2014. (VI. 24.)
önkormányzati rendeletét az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozó rendelkezésekről, mely jelen jegyzőkönyv 12. számú
mellékletét képezi.

7. Tulajdonosi hozzájárulás a Zalavíz Zrt. és az Aquazala Kft.
konzorciumának létrejöttéhez.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A Zalavíz Zrt. közgyűlésén a jelenlévő tulajdonos
önkormányzatok képviselői már jóváhagyólag nyilatkoztak a konzorcium létrejöttéhez, de
kell a képviselő-testületi megerősítés is. Ez egy folyamatban lévő akvizíció, a Zalavíz ezzel
a bevásárlással is erősíti pozícióit.

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

44/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalmú nyilatkozat
kiadásával egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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7. Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környék csatornahálózat és
szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrejött Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 14. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Az előterjesztést kiegészítve javasolja, hogy a testület az
Együttműködési megállapodást megkötését is hagyja jóvá.

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

45/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati
Társulás Zalaegerszeg és környék csatornahálózat és
szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrejött Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a jelen jegyzőkönyv 14. melléklete
szerinti előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselő-testület az Együttműködési megállapodás megkötésével
egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

8. A Baki Közös Önkormányzati köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályainak meghatározása.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző jelen jegyzőkönyv 15. 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:

46/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: a
képviselő-testület a Baki Közös Önkormányzat Hivatal
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az
etikai eljárás szabályait az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.
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 9. Egyebek.

9.1. Beszámoló a Szilágyi Eszter-ügy jelenlegi állásáról.

Mázsa Ferenc, polgármester: Nagy változások nincsenek, az eladó az Arany János utcában
tartózkodik. Azt javasolja, hogy augusztus felé a Dózsa György utca felé vezető járda
kivitelezési munkálatainak megkezdésével az ingatlanhoz tartozó 5-6 veszélyes, a járda felé
dőlő fát ki kellene vágatni. Véleménye szerint meg kellene erősítenie a testületnek azt a
szándékát, hogy a területen közpark kerüljön kialakításra. Ennek érdekében a tervezési
munkákat meg kellene kezdeni a közeljövőben.

Bakos Tibor, települési képviselő: Első lépésben le kellene kaszáltatni a területet, a fákat
pedig mindenképpen ki kell vágatni, mert emberre és vezetékre is borulhatnak azok..

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

47/2014. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhida Béke u.
22. szám alatti ingatlan tekintetében az Önkormányzat Rendezési
Tervében szereplő közpark kialakítása céljából tervezési
előkészületeket kezdeményez 2014. III-IV. negyedévében, illetőleg
szükségesnek látja a veszélyes fák kivágását a korábbi árajánlat
alapján. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

9.2. Előzetes a falunapról.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jó egy hét múlva kerülnek kiküldésre a támogatói levelek.
Ahová szükséges személyesen is el lehet juttatni azokat.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1825 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


