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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12. napján az
Kultúrház helyiségében (8943 Sárhida, Béke u. 26.) 1738 órai kezdéssel megtartott
nyílt üléséről.

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

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

A lakosság részéről megjelent 7 fő.

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

2.  Civil támogatások elszámolása (a 2014. évre vonatkozóan)
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3.  Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2015. évre vonatkozóan)
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Polgármester-alpolgármester közötti munkamegosztás rendje.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Képviselői tiszteletdíj
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

6.  Az Önkormányzat 2015. évi rendezvényterve.
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 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

7.  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési terve.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

8.  Az Önkormányzat 2015. évi munkaterve.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

9. Kultúrház házirend és nyitva tartás megtárgyalása és esetleges módosítása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására
Társulási Megállapodás módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

11. Egyebek (tájékoztatás köztartozásmentes adatbázisról, vagyonnyilatkozat tételről,
időközi választásról, Foky Ottó emlékhely kialakítása)

A napirend 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
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

3/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette.

 2.  Civil támogatások elszámolása (a 2014. évre vonatkozóan)
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés a 2. és a 3. napirend vonatkozásában. Két szervezettől
érkezett be elszámolás, amelyet értékeltek a munkatársak. Rövid észrevételt tettünk a
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hiánypótlás tekintetében. A hiánypótlás teljesítését nem látta, ezért kéri a jegyzőt, hogy
ismertesse azt.

Császár László jegyző: Ahogyan az előterjesztés is tartalmazza, az Egészséges Életért
Egyesület részére kiküldésre került a hiánypótlási felhívás. Az elnök a felhívásban foglaltatkat
február 10. napján teljesítette. Leadásra került a pályázati aktivitásról szóló nyilatkozat – az
Egyesület az önkormányzaton kívül máshová nem pályázott -, az alapszabály másolat, a
számlák záradékolása megtörtént, illetve az Egyesület becsatolta a Törvényszék által kiállított
bejegyzésről szóló friss kivonatot.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Az elszámolások alapján az Egyesület
rendezvényekre, az Alapítvány pedig működésre és rendezvények szervezése kapcsán
vendéglátásra, tintapatron vásárlásra és internet előfizetésre fordította a támogatást. Az
internet hol van bekötve?

Mázsa Ferenc polgármester: Az Alapítvány székhelyén, a Béke u. 33. szám alatt.

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

4/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi civil
szervezeti támogatások vonatkozásában a támogatott szervezetek – az
Együtt Sárhidáért Alapítvány és az Egészséges Életért Egyesület –
beszámolóját, a benyújtott elszámolásokat elfogadja.

 3.  Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2015. évre vonatkozóan)
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés a 2. és a 3. napirend vonatkozásában. Az egyik pályázó
együtt nyújtotta be a tavalyi elszámolást és az igényt, de ennek nincs jelentősége. Az a lényeg,
hogy ami pályázati célként meghatározásra került, az megvalósításra kerüljön.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A 2014. évihez képest miért kell az
Alapítványnak 150 e Ft támogatás?

Mázsa Ferenc polgármester: Az Alapítvány képviselője nincs jelen, de azért nagyobb az
igény, mert idén több programot tervez az Alapítvány, mint 2014-ben. A több program
finanszírozására nem elegendő a rendelkezésre álló forrás. Amikor az Alapítvány 70 e Ft
támogatást kapott éves szinten, akkor egyik éven mosógépet vásárolt, máskor a West-dance-
nek fellépő ruhákra biztosított támogatás, a harmadik évben pedig művészeti támogatásra a
Sárhidai Dalkörnek az önkormányzati támogatáson felül. Az Alapítvány szerkeszt egy újságot
is, amelyet polgármesterként díjtalanul csinál. A település honlapjának fenntartása is legalább
4-5 e Ft/hónap költséget jelentene, ha megállapodás alapján végeztetnék el a feladatot. Maga a
honlap elkészítése sem 10-20 e Ft-os tétel. Ezeket eddig is, ezután is gondozza az Alapítvány.
A korábbi támogatási keret alapján az összes feladat elvégzését nem lehet elvárni. A plusz
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munkákat számlával le lehet fedezni, de akkor más célra nem jut forrás. Az éves költségvetési
főösszegéhez képest az Alapítvány alacsony összegű önkormányzati támogatást kap. Nem
támogathatja csupán az önkormányzat a civil szervezeteket, azoknak más forrást is be kell
vonniuk. Az önkormányzat önként vállalt feladata esetleg a civil szervezetek támogatása,
semmiképp sem a fenntartása. A hiánypótlás nem piszkálódás miatt történt, van pályázati
kiírás, rendelet, legalább a magunkért, a mi általunk meghatározott követelményeknek,
szabályoknak tegyünk eleget. Egy pénzügyi elszámolásnál minimális követelmény a
megfelelő forma és tartalom.

Németh Csaba települési képviselő: Az újság esetén lenne-e lehetőség a tartalom
hirdetésekkel való bővítésére? Ez a helyi lakosoknak és a vállalkozóknak segítséget és
bevételi forrást is jelenthetne.

Mázsa Ferenc polgármester: A kérdés többször is felmerült. Ennek akadálya, hogy jelenleg
négy oldal terjedelemben jelenik meg az újság, ezt növelni kellene. Egy pályázati lehetőség
útján már volt nyolc oldalas az újság. A Sportegyesület és a Polgárőrség ekkor a számukra
fenntartott 1-1 oldalt nem vették igénybe. Nem várható el Tőle, hogy Ő töltse meg ezeket a
tartalmakat az adott szervezet helyett. Az Egyesületektől lett volna elvárható, hogy a
működésükkel kapcsolatban közöljenek információkat. El kell dönteni, hogy bővüljön-e a
tartalom. Ekkor más lesz lehetőség hirdetések közlésére. A következő ülésre előterjesztést
tesz ezügyben. Kérdés, hogyan tudjuk a hirdetéseket pénzügyileg rendezni. Erre biztosan
találunk megoldást, ha lesz komoly érdeklődés.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Hogyan lehet, hogy az Egészséges Életért
Egyesületnek a Béke u. 26. a bejelentett címe?

Mázsa Ferenc polgármester: Ez minden további nélkül lehetséges.

Németh Csaba települési képviselő: A régi iskola épületének bérbeadására lenne-e
lehetőség?

Mázsa Ferenc polgármester: Kérdés, hogy a jelenlegi állapotában ki venné azt bérbe.

Németh Csaba települési képviselő: Akár  vállalkozás  bővítésére  is  alkalmas  lehetne.  A
vállalkozó felújítaná az épületet, az önkormányzat pedig a felújítás költségét betudná a bérleti
díjba.

Mázsa Ferenc polgármester: Akadályát ennek nem látja, de kell lennie egy olyan épületnek,
amely néhány család átmeneti elhelyezésére lehetőséget biztosít. Ezt a hasznosítási célt látja
az iskola tekintetében elsődlegesnek. A régi iskolánál az állagmegóvás folyamatos. A
szolgálati lakás részben nem volt cél a felújítás. A civil szervezeteknek is lehetősége lenne
pályázati forrás igénybevételével helyiség biztosítására, illetve szükség esetén néhány
személy ellátására, elhelyezésére. Jó közösségi hely is lehetne az épületben.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő:  Az Alapítvány a köz hasznáért van. Van más
bevételi  forrása  is,  SZJA  1  %-ok,  egyéb  saját  forrás.  Ez  150  e  Ft,  valamint  igényel  az
önkormányzattól 150 e Ft-ot. Ez egy közhasznú szervezetnél nem jó, sokallja a 150 e Ft
összegű önkormányzati támogatást. 100 e Ft támogatást javasol az Alapítványnak
megállapítani.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 3
igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil szervezetek
2015. évi támogatási keretére benyújtott pályázati anyaga alapján az
Együtt Sárhidáért Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást állapít
meg a 2015. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

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

6/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil szervezetek
2015. évi támogatási keretére benyújtott pályázati anyaga alapján az
Egészséges Életért Egyesület részére 50.000,- Ft támogatást állapít
meg a 2015. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Polgármester-alpolgármester közötti munkamegosztás rendje.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre 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:

7/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester-
alpolgármester között munkamegosztás rendjéről szóló tájékoztatást
tudomásul vette.

 5. Képviselői tiszteletdíj
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Annyit kíván az anyaghoz hozzáfűzni, hogy a
közmeghallgatáson és az azt követő testületi ülésen is felmerült, miért nem kapnak a
képviselők tiszteletdíjat. Ezért készült az anyag.
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Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Az  elmúlt  években  sem  kaptak  ezért  a
pozícióért pénzt a képviselők, nem tartana igényt rá, nem a pénzért vállalták a képviselői
megbízatást.

Németh Csaba települési képviselő: Ha számlával igazolt költsége merül fel a képviselőnek
azt helyes kifizetni, de a tiszteletdíjra nem tart igényt.

Herczeg István települési képviselő: Ő sem tart igényt tiszteletdíjra, nincs szüksége a 12 e
Ft-ra.

Mázsa Ferenc polgármester: A rendelet-tervezet mellékleteként csatolt szakterületi leosztás
szerint a képviselők megdolgoznának a tiszteletdíjért.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A tervezetben rá kiosztott feladat olyan
alpolgármesteri feladat, amelyet az előző napirendben tárgyaltunk.

Mázsa Ferenc polgármester: Az alpolgármester a polgármester által átadott feladatokat
végzi. Az általa elkészített képviselői feladat meghatározásoknál igyekezett figyelembe venni
az adott képviselő adottságait és esetleges érdeklődését. Ötleteket kellene behozni az ülésre. A
rendelet elfogadása esetén úgy kezdődne egy testületi ülés, hogy a képviselők beszámolnak a
maguk területén végzett feladatokról. Az nem elfogadható, hogy számot kell adni arról, amit
dolgozna a képviselő? Lehet a módosító javaslat.

Császár László jegyző: Ha a tiszteletdíjról szóló rendelettel a testület nem ért egyet, akkor
annak mellékleteként sincs értelme a szakterületi leosztás tárgyalásának. Azt egy külön
határozatban rendezni lehet.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy először döntsünk arról, hogy alkossunk-e a
tiszteletdíjról rendeletet, azt akarja-e a testület.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 2
igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

8/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról nem kíván rendeletet
alkotni.

Mázsa Ferenc polgármester: A szakterületi körök lebontását kívánja-e támogatni a testület?

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 2
igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

9/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete szakterületi körök
lebontását nem kívánja támogatni.

 6.  Az Önkormányzat 2015. évi rendezvényterve.
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 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Ez a terv a civil szervezetek és az önkormányzat körében
egyeztetett terv.

Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott: A cél a korábbi évek programjainak a megtartása
volt. Január 19-én leegyeztettük, ki mit vállalt, milyen programért felelős. A költségvetést
hozzávetőlegesen állapítottuk meg. A falunap időpontja még nem fix, július 4. vagy július 11.
lesz.

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

10/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete jelen
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervét.
Határidő: folyamatos.
Felelős: tervben feltüntetett személyek.

 7.  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési terve.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

Mázsa Ferenc polgármester: jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. A január 26-i egyeztetésen a legfontosabb információkat
mindenki megkapta az önkormányzat lehetőségeiről, mozgásteréről.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A dologi kiadásoknál szerepel a Dalkör
művészeti oktatójának támogatása 200 e Ft-tal. A tánccsoport oktatója tekintetében nem lenne
lehetőség levenni a szülők válláról a terhet? Nem a Dalkör támogatásának terhére, de nem
lehetne a községnek támogatni a táncoktatást?

Mázsa Ferenc polgármester: Ez ügyben konkrét kérés nem érkezett még be. Ha van igény,
ezt jelezzék az érintettek.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ez az ötlet az Ő fejéből pattant ki, nem igényt
tolmácsol.

Mázsa Ferenc polgármester: Át kell beszélni, hogyan lehetne az elszámolás.

Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető: El kell dönteni, hogy milyen formában
történjen a támogatás. Csak az a kérdés, hogy megbízási díj, vagy számlázás formájában
történjen a kifizetés. A költségvetésbe a támogatást be lehet építeni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A régi iskola felújítására 445 e Ft előirányzat
van tervezve. Ez mit takar?
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Mázsa Ferenc polgármester: Kívül szükség van a vakolat javítására, a vízelvezetés
megoldására, az esőcsatorna pótlására, a bejárati ajtó cseréjére és a lépcső felújítására. A
folyosón a falat le kell kaparni, ki kell alakítani két mellékhelyiséget, valamint tisztálkodási
lehetőséget kell biztosítani. A vezetékelés javítása is lehetséges. A teremben az ablakok
javítása, a hiányzó üvegek pótlása és a falak, a mennyezet kaparása. Az így végrehajtott
feladatok jó alapot képezhetnek egy civil szervezetnek egy pályázat benyújtására.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, amely jelen jegyzőkönyv 9.
számú mellékletét képezi.

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

11/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a 2015. 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

2015. év  2016. év 2017. év 2018. év
 Helyi adók  01 6900 7000 7000 7000
 Osztalékok, koncessziós díjak  02 0 0 0 0
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 160 240 240 230
 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 7060 7240 7240 7230
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3530 3620 3620 3615
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet

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

 10
530 530 385 0

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 11 530 530 385 0

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 12

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13



Sárhida, 2015. február 12-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

9

 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 0 0 0

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 19 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)  26 530 530 385

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

 27 3000 3090 3090   3615

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

 8.  Az Önkormányzat 2015. évi munkaterve.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre 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:

12/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete jelen
jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2015. évi ülés és munkatervét.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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9. Kultúrház házirend és nyitva tartás megtárgyalása és esetleges
módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: A decemberi ülésen volt téma már jelen napirend. Felkéri Bali
Tímea kulturális közfoglalkoztatottat, hogy számoljon be a kezdeményezés elindításáról
nyitva tartás eddigi tapasztalatairól.

Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott: Az egyeztetés után több, mint egy hetet
elszarakodtunk az időpontok meghatározásával és így január 23-án volt először nyitva a
kultúr. Azóta szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton van nyitva a ház. Idén 11
alkalommal volt nyitva, de nem volt érdeklődő a nyitvatartási időben.

Soós József: Vasárnap miért nincs nyitva? Hét közben nem jönnek el az emberek. A hét vége
lenne az érdekesebb.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A kezdeményezés nagyon jó. A probléma az,
hogy üres a ház, azért nem jönnek, mert üres teremben nincs mit csinálni. Eszközökre lenne
szükség.

Mázsa Ferenc polgármester: Itt lenne a lehetőség pályázat útján megtölteni eszközökkel az
épületet. Nem látja olyannak a Fiatalok Klubját, hogy másokat is megfogjanak.
Szervezettségre lenne szükség.

Herczeg István települési képviselő: Kellene eszköz, pl.: biliárdasztal. A mai igényeknek
megfelelően kellene berendezni az épületet.

Mázsa Ferenc polgármester: Mindent a megfelelő helyen kell felvetni. Miért nem az előző,
a költségvetési napirendnél került ez elő? A költségvetéskor kellett volna jelezni, hogy
felmerült ilyen jellegű igény. A berendezéshez az Alapítvány hozzájárul, ha erre van igény,
ahogy ezt korábban is ígérte, nem csinál segget a szájából. Ezt mindig az adott szituációban
kell megbeszélni. Legyen erre kezdeményezés valamelyik civil szervezet részéről. Nem
lehetséges, hogy mindent az önkormányzat fizessen ki. Többször mondta, hogy a pingpong
asztalt is be kellene hozni az épületbe. Senki nem mondott javaslatot, ezeket várta, de nem
hangzott el egy sem.

Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott: Szombaton bejöttek ketten, körülnéztek és
elmentek.

Németh Csaba települési képviselő: Zalaegerszegen a Dísz téren Wi-fi elérés biztosított. A
fiatalok igényei alapján itt is biztosíthatnánk.

Mázsa Ferenc polgármester: A kultúrban van internet elérés, ez itt biztosított.

Herczeg István települési képviselő: Lehetne népszerűsíteni, hogy van pingpong. Ős sem
tudta, hogy van asztal.

Mázsa Ferenc polgármester: A hülyeségekben partner, de a baromságokban nem. A nyitva
tartást megtette az önkormányzat, február 28-ig tart a próba, ez követően értékelik a
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tapasztalatokat. Kéri a további javaslatokat az elkövetkező két hétben. Térjünk át a
házirendre.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A házirend 13. pontjával volt gond, a szeszes
italokkal kapcsolatban. A mostani gyakorlat sem helytálló, eddig is megsértették és a jövőben
is meg fogják sérteni a szabályokat. Tagja az Egészséges Életért Egyesületnek, az aktuális
születésnapokon koccintanak. A Dalkör próbáján is előfordult, hogy a jó kedélyű próbákon
megittak néhány deci bort. A Márton napi rendezvényen is így volt. Véleménye szerint a 13.
pont első mondata kerüljön ki a szövegből, „az intézményt ittas állapotban látogatni tilos”
előírás maradjon csak bent.

Mázsa Ferenc polgármester: Nem támogatja a kezdeményezést. Ha utánanézünk az
interneten elérhető házirendeknek, azok 90 %-a tartalmazza valamilyen formában a tiltást.
Semmilyen formában nem támogatja a kezdeményezést. Itallal a kézben nem megyünk be a
kultúrházba. Az iskolában egyeztettük a rendezvényeket, ahol ott voltak a fiatalok is, kértük a
javaslataikat. A Márton napi próbán, közvetlenül ezután  pedig direkt szeszesitallal a kézben
jöttek be a fiatalok Zsálek-Nagy Marianna képviselőasszony társaságában.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Egy 25 éves fiatalnak nem parancsolhat, hogy
ne vigye be az alkohol. Ő el tud számolni ezért a lelkiismeretével.

Herczeg István települési képviselő: Nem lehetne a „próbák kivételével” szöveget
beépíteni?

Mázsa Ferenc polgármester: Egyértelmű: nem grasszálunk alkohollal a kultúrban. A
söröspohárnak semmi keresnivalója nincs a pingpong asztalon. A mostani előírás élő
házirend, ami megfelel a szokványos előírásoknak.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Nonszensz, hogy ezen vitatkozunk. Az
intézményekbe nem lehet bemenni itallal. Lépjünk túl a kérdésen.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A fiatalok a kultúrban néznek egy rangadót,
ásványvízzel a kézben?

Bali Tímea kulturális közfoglalkoztatott: A mindenki karácsonyán is volt alkohol.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy döntsünk, ki ért egyet azzal, hogy a házirend,
13. pont első mondata maradjon:

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 2
igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrház
Házirendjének 13. pont első mondatát nem kívánja hatályon helyezni.

10. Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének
javítására Társulási Megállapodás módosítása.
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 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Ez csupán technikai, nem érdemi módosítás.

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

14/2015. (II. 12.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati
Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jelen jegyzőkönyv
11. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 11. Egyebek (tájékoztatás köztartozásmentes adatbázisról,
vagyonnyilatkozat tételről, időközi választásról, Foky Ottó emlékhely
kialakítása)

11.1. Köztartozásmentes adatbázis.

Császár László jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy valamennyi települési
önkormányzati képviselő határidőre eleget tett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, regisztráltak
a köztartozásmentes adatbázisba.

11.2. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételről.

Császár László jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester és a
települési képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tettek, a Bizottság a
vagyonnyilatkozatokat megőrzésre átvette.

11.3. Tájékoztatás időközi választásról.

Császár László jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat két képviselőjének lemondása miatt időközi választást írt ki a Helyi Választási
Bizottság. A választás 2014. április 12. napján kerül megtartásra.

11.4. Foky Ottó emlékhely kialakítása

Mázsa Ferenc polgármester: Kevesen  tudnak  róla,  de  Foky  Ottó  híres  szülötte  a  falunak.
Kevesen tudják, hol lakott a családja, pár hónapos gyermek volt, amikor elköltöztek a faluból.
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A közelmúltban megkereste dr. Kuczka Péter, aki Foky Ottó munkásságát dolgozta fel. A
leghíresebb alkotása a TV-Maci és a Mirr-Murr. Négy kicsi emléksarok lett kialakítva, amely
gyűjtemény felajánlanák az önkormányzatnak. Ez 300-400 e Ft-ot jelentene. Most ne
döntsünk, lehetnénk partnernek abban, hogy a kiállítást bizonyos ideig kiállításra kerüljön
Sárhidán. Ha van érdeklődés, esetleg szívügynek tekinthetnénk, gondolkodhatnánk a dolgon.
Az a kérdés, hol lehetne kiállítani.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Az óvodában nincs rá hely. Az ötlet jó, más
óvodákat is idevonzhatna a kiállítás.

Mázsa Ferenc polgármester: Lehet, ha várunk, esetleg 150-200 e Ft-ért hozzájuthatnánk a
gyűjteményhez. Erre akkor kerülhet sor, ha támogatókat sikerül hozni, de csak önkormányzati
anyagi teherviseléssel nem támogatja.

11.5. Kóbor ebek ügye.

Mázsa Ferenc polgármester: Két kóbor eb grasszált a faluban. Több mint egy éve megszűnt
a településen a gyepmesteri szolgáltatás. A zalaegerszegi gyepmester külön díjazás ellenében
sem jöhet ki a községekbe. Az új TÁMASZ-nál áprilisban kezdődtek el a tárgyalások, de
azóta sem sikerült valamennyi tag hozzájárulását összegyűjteni. Több település nem fogadta
el a Társulási Megállapodás kiegészítését, így a szolgáltatás nem indulhatott el mindezidáig.
Kérdés, hogy mi a megoldás. Ha valamelyik település nem kívánja igénybe venni a
gyepmesteri szolgáltatást, rendben van, de induljon el a rendszer. Nem lehet minden falunak
külön sintére. Akár Közös Hivatali szinten is el kellene gondolkodni a feladat ellátásán.

Herczeg István települési képviselő: A többi településsel is tárgyalni kellene.

Mázsa Ferenc polgármester: A hétfői Társulási Tanácsi ülésen felveti a kérdést. Mindenhol
lesz testületi ülés, el lehet fogadni a vonatkozó módosítást.

Németh Csaba települési képviselő: Nyilvános, közösségi oldalakra fel lehet tenni fotókat,
lehet, hogy elvinné a kutyákat örökbe fogadók.

Mázsa Ferenc polgármester: Ötletelni lehet, de nincs, aki felvállalja a feladatot.
Javasolja, hogy február 26. napján 1730 órakor kerüljön megtartásra a soron következő
testületi ülés. Itt a szociális rendelet módosítása és a Sárhidai Hírekkel kapcsolatos módosítás
lesz a téma.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület zárt
ülését 1945 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


