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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 23. napján a
Művelődési Ház épületében (8943 Sárhida, Béke u. 26.) 1800 órai kezdéssel
megtartott nyílt, alakuló üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Herczeg István települési képviselő
- Németh Csaba települési képviselő
- Takácsné Gál Andrea települési képviselő
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Faragó Gézáné HVB elnök,
- Németh Antal – Bocfölde község polgármestere,
- Császár László jegyző.

A lakosság részéről megjelent 25 fő.

HIMNUSZ

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a
képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója
Előadó: Faragó Gézáné a HVB elnöke.

2. Képviselők eskütétele.
Előadó: Faragó Gézáné a HVB elnöke.

3. Polgármester eskütétele.
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Előadó: Faragó Gézáné a HVB elnöke.

4. Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

6. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Császár László jegyző.

7. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

8. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

9. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, stb.).
Előadó: Császár László jegyző.

A napirend tárgyalása:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója
Előadó: Faragó Gézáné a HVB elnöke.

Faragó Gézáné a HVB elnöke: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint ismerteti a
választási eredményeket. Mint Sárhida Község Helyi Választási Bizottságának elnöke
tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a választás rendkívüli esemény nélkül, a törvények
betartásával zajlott le, a választás eredménye ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be,
így az jogerőssé vált.

2. Képviselők eskütétele.

Faragó Gézánéa HVB elnöke: előolvasását követően a képviselők letették az esküt, jelen
jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint aláírták az esküokmányt.

3. Polgármester eskütétele.

Faragó Gézánéa HVB elnöke: előolvasását követően a polgármester letette az esküt, jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint aláírta az esküokmányt.
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4. Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti polgármesteri programját.

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele.

Mázsa Ferenc polgármester: A képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül az
alakuló ülésén megválasztja az alpolgármestert. Alpolgármesternek Takácsné Gál Andrea
képviselőt javasolja.

Takácsné Gál Andrea  települési képviselő: Köszöni a megtiszteltetést, a jelölést
elfogadja.

Császár László, jegyző: Az Mötv. 46. § (2) bekezedés b) pontja alapján az érintett kérésére
személyi ügyekben zárt ülést kell tartani. Kérdezi, hogy az alpolgármester jelölt kíván-e zárt
ülést?

Takácsné Gál Andrea települési képviselő: Nem kéri zárt ülés tartását. Személyes
érintettséget jelent be.

Mázsa Ferenc polgármester: Az alpolgármestert titkos szavazással, minősített többséggel
kell a testületnek megválasztania, kéri, hogy a testület döntsön az alpolgármester jelölt
szavazásból való kizárása ügyében.

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

59/2014. (X. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Gál
Andreát az alpolgármester választás ügyében a döntéshozatalból –
személyi érintettség miatt – nem zárja ki.

Mázsa Ferenc polgármester: A szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság
elnökének javasolja Zsálek-Nagy Marianna, a bizottság tagjainak Herczeg István és Németh
Csaba települési képviselőket.

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

60/2014. (X. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztására felállított szavazatszámláló bizottság elnökének
Zsálek-Nagy Marianna, a bizottság tagjainak Herczeg István és
Németh Csaba képviselőket választja meg.

Császár László, jegyző: kiosztja az alpolgármester megválasztásához a szavazólapokat. A
képviselők a kitöltött szavazólapokat elhelyezik az urnába.

A szavazatszámláló bizottság tagjai a titkos szavazás befejeztével együttesen felbontották az
urnát, és 5 db szavazólapot találtak. Ebből érvénytelen szavazat nem volt. A
szavazatszámláló bizottság tagjai megállapították, hogy alpolgármesternek a képviselő-
testület tagjai egyhangúlag Takácsné Gál Andreát választották.
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az 5. számú melléklete szerinti tartalommal
mellékelve./

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

61/2014. (X. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §.
(3) bekezdése alapján Sárhida község alpolgármesterének -
képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai
közül megválasztja Takácsné Gál Andreát.
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármesternek, és felkéri, hogy
tegye le az alpolgármesteri esküt. Kéri a megjelenteket, hogy álljanak fel.

„Én, Takácsné Gál Andrea  becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sárhida
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
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6. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Császár László, jegyző: Az Mötv. 71. § -a alapján a megyei jogú város polgármestere, a
fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből,
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

A polgármester illetménye a fent meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501–10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
A tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat, ezért a kérdést nyilvános ülésen kell tárgyalni
és arról határozatot hozni, a juttatások mértékének a megállapítását tehát a jogszabály
határozza meg. Ez összegszerűen:

o Illetmény: 149.580,-
o Költségtérítés:  22.437,-

Mázsa Ferenc polgármester: Személyes érintettséget jelent be, kéri, hogy a testület
döntsön a szavazásból való kizárása ügyében.

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

62/2014. (X. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Mázsa Ferencet a
– polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
ügyében a döntéshozatalból – személyi érintettség miatt – nem zárja
ki.

Mázsa Ferenc polgármester: Az a személyes véleménye, hogy a jogalkotó azzal, hogy a
törvényben meghatározott tiszteletdíj összegétől nem lehet eltérni, csorbítja a képviselő-
testület jogkörét. Eddig is, most is tiszteletdíjas volt a polgármester. Sárhidán 2006-tól nem
emelkedett a tiszteletdíj összege, ehhez képest pedig 2014-ben még csökkent is.  A
polgármesteri tisztséget eddig is tisztességesen látta el.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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63/2014. (X. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Mázsa Ferenc
polgármester:

o Illetmény: 149.580,-
o Költségtérítés:  22.437,- határozza meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

7. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

Császár László, jegyző: Az Önkormányzat állandó bizottságának, az Ügyrendi
Bizottságnak a tagjait is újra kell választani. A bizottság tagja nem lehet a polgármester és az
alpolgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az önkormányzatnak egy állandó bizottsága van. Sok minden
feladatot hozzá lehet rendelni ehhez a bizottsághoz, amely a törvényi szabályozásban nem
szereplő, de a helyi adottságok azt indokolják. A bizottság feladata lehetne, hogy
időközönként a polgármester munkáját értékelje. A bizottság elnökének Zsálek-Nagy
Marianna, a bizottság tagjainak Herczeg István és Németh Csaba települési képviselőket
javasolja.

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

64/2014. (X. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének Zsálek-Nagy Marianna, a bizottság tagjainak
Herczeg István és Németh Csaba települési képviselőket választja
meg.

8. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.

Császár László, jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja,
hogy a képviselő-testület az alakuló ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja az SZMSZ-ét. A
Szabályzat 2013. június hónapban került megalkotásra, de indokolt lehet a felülvizsgálat.
Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került a jelenleg
hatályos szöveg. A választások miatti személyi változások miatt mindenképpen módosítani
szükséges, de ha ezen túlmenően is van módosítási javaslat, azt be lehet építeni a rendeletbe.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 11/2014. (X. 27.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2013. (VI. 18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

9. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,
stb).

Császár László, jegyző: A hatályos jogszabályi előírás szerint 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot kell tenni. A Hivatal ki fogja küldeni a szükséges nyomtatványokat, és
kéri, hogy az előírásnak megfelelően tegyenek eleget kötelezettségüknek a megadott
határidőn belül. Az ülés követően kerülnek a nyomtatványok kiosztásra.

Mázsa Ferenc polgármester: A tervek szerint a testületi ülés meghívójának összeállítása
során az egyebek napirend keretén belül is megpróbáljuk megjelölni azokat a konkrét
dolgokat, amelyekről szót kívánunk váltani. Nem híve annak, hogy ad-hoc jelleggel jelentős
dolgokról úgy döntsünk, hogy ne legyen előzetes tájékoztatás. Előfordulhat ugyanakkor,
hogy érkezik olyan információ az ülés előtt 1-2 nappal, amelyről feltétlenül dönteni kell.

Gáspár Lászlóné: A képviselőknek és a polgármesternek is eredményes munkát kíván,
bízik abban, hogy a fiatal testület ütőképes lesz.

Császár László, jegyző: Sárhida község Önkormányzata több önkormányzati társulásban
érintett. Egyes társulásoknál, mint például a tófeji szociális társulás vagy a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Társulás, a társulás társulási megállapodása alapján a tag önkormányzatot
a mindenkori polgármester képviseli a társulási ülésen. Más társulásoknál, így az
Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (ZALAISPA), az Önkormányzati
Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére, az
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására a testületnek
kell eldönteni, kit delegál a társulási tanácsba. Ezekbe a társulásokba is célszerű a
polgármestert delegálni.

Mázsa Ferenc polgármester: A delegálással, a társulási tanácsi tagsággal járó feladatokat
vállalja.  Bár  a  fenti  társulásoknál  egy  800  lelkes  település  szavazata  pro-  és  kontra  nem
döntő, de a részvétel és az információ szerzése fontos cél.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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65/2014. (X. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete:
· Az Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó

medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására (ZALAISPA),

· Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére,

· Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminőségének javítására

Önkormányzati Társulások Társulási Tanácsába Mázsa Ferenc
polgármestert delegálja.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Németh Antal, Bocfölde község polgármestere: Köszöni a meghívást, kicsit hazajön
Sárhidára, hiszen sokáig ide tartozott. A fogadtatás meghatotta, kitartást, jó egészséget kíván
a polgármesternek és a testületnek. A Közös Hivatalt fenntartó három településnek a
jövőben is együtt kell működnie. Ez az együttműködés hosszú múltra tekint vissza, hiszen
volt olyan időszak, amikor Sárhida és Bak is Bocföldéhez tartozott.

Mázsa Ferenc polgármester: Az, hogy a ki-kihez fog tartozni, még a jövő előtt álló feladat
lesz. Szakmailag sokat kell még tenni az asztalra. A sárhidaiaknak Sárhida érdekeit kell a
jövőben szem előtt tartani. Az érdekeket, értékeket meg kell mutatni és képviselni kell.
Felhívja bocföldei kollégája figyelmét, hogy a bocföldei hegyen – ahol sok sárhidainak van
területe – a hó- és síkosság mentesítés nem megoldott.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1925 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


