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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11.
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.

Tanácskozási joggal:
     - Császár László jegyző,
     - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

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. Ezt
követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 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. Beszámoló a 2014. I. félévi gazdálkodásról, a 2014. évi költségvetés módosítása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

 3. Ivóvíz,- szennyvíz 15 éves fejlesztési terv.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

 4. Egyebek.

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
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számol be a két ülés közötti munkáról, és a 2. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról és a 3. számú melléklet szerint számol be az
átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.

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

50/2014. (IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette.

2. Beszámoló a 2014. I. félévi gazdálkodásról, a 2014. évi költségvetés
módosítása.

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

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az ÁMK felé a pénzeszköz átadás félévig folyamatosan
rendezve volt? Nem kellett egyik önkormányzatnak sem finanszíroznia Sárhida helyett:

Leitneré Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető: Sárhida folyamatosan finanszírozott, nem
volt szükség arra, hogy másik önkormányzat finanszírozzon Sárhida helyett.

Mázsa Ferenc, polgármester: 206 e Ft volt a KLIK felé a gáz és villany számlázás. Mivel
még nem fizették ki a számlát, fel kell szólítani Őket a tartozás rendezésére. Meg kell
vizsgálni a jövőt illetően, mi a teendő a hálózatok szétválasztására, megéri-e külön gáz és
villanymérőt felszereltetni.

Leitneré Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető: Talajterhelési díjból a tervezetthez képest
több folyt be.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ha a jogszabályi előírásokat és a kötelezettek számát
nézzük, akár 3 m Ft sem lenne irreális elvárás. A költségvetésben alul volt tervezve a
talajterhelési díj. Meg kellene már oldani ezt a problémát. A pénzmaradvány milyen logika
alapján lett felosztva?

Leitneré Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető: Ahol előirányzat nélküli teljesítés volt,
vagy kevés volt a tervezett előirányzat, oda csoportosítottunk át.

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:
51/2014. (IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót jelen jegyzőkönyv
4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

52/2014. (IX. 11.) számú 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

Tárgyév Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő

fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

2014. év
eredeti

2014. év
tény

 2015. év 2016. év 2017. év

 Helyi adók  01 6000 2323 5800 5800 5700
 Osztalékok, koncessziós díjak  02 0 0 0 0 0
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 250 13 240 240 230
 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 2336 6040 6040 5930
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3125 1168 3020 3020 2965
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet

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

 10
0 0 883 442 0

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 11 0 0 883 442 0

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 12

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

 17

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

 18
0 0 450 897 0

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 19 0 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 0 1333 1339
Fizetési kötelezettséggel csökkentett

saját bevétel (09-26)
 27 3125 1168 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

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 8/2014. (IX. 17.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv
5. számú mellékletét képezi.

 3. Ivóvíz,- szennyvíz 15 éves fejlesztési terv.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A terv elkészítése kötelező, a szakmai részt a Zalavíz
állította össze. Beolvadással is erősödik a Zalavíz, nő a térségi szerepe. Jelen esetben egy
hosszú távú, eléggé nehezen belátható időszakra kell tervet készíteni.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az Ady utcai elosztóvezeték cseréje be van tervezve.
Ennek a költsége kit terhel?
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Császár László, jegyző: A fejlesztések forrásául a KPA alap, a díjba épített fejlesztési rész,
illetve pályázatok biztosítják. A terv előkészítő szakaszában problémát jelentett a tervek
beküldésével együtt megfizetendő 500 e Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj. Ennek
megfizetését a Zalavíz Zrt. átvállalta, így ez a kötelezettség az önkormányzatokat nem
terheli.

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

53/2014. (IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített, a település ivóvíz és
szennyvíz közművére vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervet
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Mázsa Ferenc polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester
Határidő: Haladéktalanul.

 4. Egyebek.

 4.1. Busa Hungarica ösztöndíj

Császár László, jegyző: Ha a testület úgy gondolja, hogy továbbra is részt kíván venni a
Bursa Hungarica ösztöndíj programban, október 1. napjáig döntenie kell csatlakozási
szándékáról.

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

54/2014. (IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi pályázati fordulójához.
2. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a
felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
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folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokról hozott döntését a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik
arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem álnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: Lakatos Ferencné.
Határidő: A nyilatkozat Támogatáskezelő felé megküldése: 2014.
október 1.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

 4.2. Egyéb felvetések

Mázsa Ferenc, polgármester: A Dózsa utcai járda felújítására – amely a költségvetésben is
szerepel – 700 e Ft és 1, 3 m Ft + ÁFA közötti ajánlatokat kaptunk. Az Utplan Kft. ajánlata
a legalacsonyabb összegű, 707.243,- Ft + ÁFA. Ez térköves kivitelezésre vonatkozik, kerti
szegéllyel.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1735 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


