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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján a
sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1735 órai kezdéssel megtartott
nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő 1807 órától.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.

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, melyet a
képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 3 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.  Beszámoló a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

3.  Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására és járdafelújításra
benyújtandó pályázatok.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

4.  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.



Sárhida, 2015. június 30-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

2

Előterjesztő: Császár László jegyző.

6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának
elfogadása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

7. A Gellénháza Rendőrőrs részére felajánlott adomány.
Előterjesztők: Császár László jegyző és Mázsa Ferenc polgármester.

8. Beszámoló a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai Tagintézményének
2014/2015. nevelési évéről.
Előterjesztők: Mázsa Ferenc polgármester és Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető.

9.  Egyebek

A 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 ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be a két ülés közötti munkáról.

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

29/2015. (VI. 30.) 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.
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2.  Beszámoló a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Megszokhattuk, hogy alapos, minden területet kiemelő
beszámoló készült. A beszámolóból semmit sem akar kiemelni, de az elmondható, hogy
vannak olyan területek, ahol Sárhida a lakosságszám arányához képest nagyon jól teljesít,
különösen a szociális ellátások mennyiségének terén.

Császár László jegyző: A beszámoló elkészülte óta az igazgatási ügyintézői állás ügyében
döntés született, a köztisztviselő július elejével lép munkába.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Jó az összeállítás, aki elolvasta az el tud igazodni a
hivatali munkában.

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

30/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.

3.  Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására és
járdafelújításra benyújtandó pályázatok.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Maradvány elv alapján került kiírásra több önkormányzati
pályázat is. Az egyik a gyermekétkeztetés fejlesztését célozta, az önkormányzati főző- és
melegítőkonyhák felújítására. Többször beszéltünk róla, hogy az óvodai konyhára ráférne a
felújítás, korszerűsítés. A pályázatban az összköltség 50 %-ának mértékéig
eszközbeszerzésre is lehetett pályázni. A pályázatot az intézmény gesztortelepüléseként Bak
Önkormányzata határidőre beadta.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Gáztűzhely és mosogató beszerzése is bele került a
pályázatba. Az előkészítés során Csatár önkormányzata visszalépett a javunkra.

Mázsa Ferenc polgármester: Elviekben július 15-ig fog megszületni a miniszteri döntés, a
projektet pedig október végéig kellene megvalósítani. Ez a pályázat a konyha komplett
felújítását tűzte ki. Bár a keretösszeg alacsony, legfeljebb megyénként 1-2 pályázat fér bele,
minden lehetőséget meg kell ragadni, pályázni kell.
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Volt egy másik pályázat, az önkormányzati feladatellátás fejlesztésére, belterületi utak,
járdák felújítására. Ezt a pályázatot is benyújtottuk, ezt hiánypótoltatták, hitelt érdemlően
igazolni kellett volna, hogy a Kossuth utcai járda önkormányzati tulajdon. Ebbe sajnos
belefutottunk, még 2009-ben indult egy kezdeményezés a tulajdonjog megszerzésére, az
államtól, de ez az eljárás nem fejeződött be, valahol megakadt a folyamat.

Császár László jegyző: Az irattári anyagok alapján 2009. szeptemberében született testületi
döntés az eljárás megindításáról, bekérésre került árajánlat a terület megosztási eljárásra, a
földmérési munkákra, ezt a testület jóvá is hagyta, de további intézkedések nem születtek.
Felvette a kapcsolatot a nyertes ajánlatot tevő vállalkozás vezetőjével, de Tőle is csak az az
információ érkezett, hogy az eljárás lefolytatására nem került sor. Egyeztetett a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Vagyonkezelési Főosztályával, ha az
Önkormányzat a terület megosztásához szükséges dokumentációt összeállítja, a tulajdonba
adásnak nincsen akadálya.

Mázsa Ferenc polgármester: Az eljárást meg kellene indítani, azt télig akár le is lehetne
zongorázni. Esetlegesen megyei pályázatokon is kiosztásra kerülhetnek bizonyos források,
ehhez pedig szükséges lehet a tulajdonjog.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő 1807 órakor megérkezett az
ülésre, így a képviselő-testület 4 fővel folytatta munkáját.

Mázsa Ferenc polgármester: A fentiek miatt a már benyújtott pályázatot vissza kellett
vonni, de induljon el az eljárás.

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

31/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 40/2009. számú
képviselő-testületi határozatában foglaltakat megerősítve a Magyar
Állam tulajdonában álló 7410. számú, Bak-Zalaegerszeg összekötő
út 2+430-3+134 km szelvényei között a 431/2. hrsz-ú területen
elhelyezkedő 13.119 m2 országos közútból telekmegosztást követően
gyalogjárda megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását kezdeményezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
telekmegosztáshoz szükséges árajánlatok bekérésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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4.  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Az eredeti Programot, amely öt éves időszakra, 2018-ig
szól, e-mail-ben küldtük ki, tekintettel az anyag terjedelmére. A Programban csodákat tenni
nem tudunk, kötelező paraméterek alapján készült el az anyag, elsősorban az Európai Uniós
és a hazai pályázatok kötelező elemeként megfogalmazottaknak való megfelelés érdekében.

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

32/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2013-
2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának két
évenkénti felülvizsgálatáról szóló előterjesztést jelen jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti tartalommal áttekintette, azt változatlan
formában elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Program
érvényesülésének figyelemmel kísérésére, a szükséges korrekciók
előkészítésére, a módosítási javaslatok megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet
módosítása.

Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Nem igazán jelentős változásról van szó, azokra a
felmerült kérdésekre ad választ, amelyek Lakatosné Györgyi kolléganő a temető felmérése
során végzett nagy munkája során merültek fel. Sok olyan apró dolog van, amit a jövőben
rendezni kell. Az Egyházközséggel is egyeztetni kell majd a kérdések tárgyalása során. Egy
őszi ülésre az összes felmerülő kérdést rendezni kellene, hogy minden nyitott kérdés
tisztázódjon. Kérjük meg az Egyházközség hivatalos állásfoglalását, amíg az megérkezik,
napoljuk el a döntést. A szeptemberi ülésre készüljön egy komplett anyag minden
kiegészítéssel.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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33/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítását szeptemberi
ülésére napolja el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Egyházközség
véleményének bekérésre.
Határidő: szeptemberi rendes testületi ülés.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási
megállapodásának elfogadása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés.

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

34/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat:
1. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-
Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd
Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a
döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást
tájékoztassa.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

7. A Gellénháza Rendőrőrs részére felajánlott adomány.
Előterjesztők: Császár László jegyző és Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

35/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2015.
számú Együttműködési megállapodásban szereplő további 23
település önkormányzatával (Kustánszeg, Becsvölgye, Pálfiszeg,
Németfalu, Miljeszeg, Dobronhegy, Csonkahegyhát,
Szentkozmadombja, Zalatárnok, Iborfia, Lickóvadamos, Gellénháza,
Baktüttös, Sárhida, Bak, Babosdöbréte, Gombosszeg, Petrikeresztúr,
Ormándlak, Nagylengyel, Pusztaederics, Tófej, Pusztaszentlászló,
Söjtör települések) közösen, velük egyetértésben, adományként
felajánlja a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére, fenti
együttműködési megállapodás értelmében az EU Régió
Menedzsment Nonprofit Kft által beszerzett informatikai és
telekommunikációs eszközöket és a hozzájuk tartozó kiegészítőket.
Az Önkormányzat nyilatkozik:

· hogy Magyarországgal szemben nincs köztartozása,
továbbá

·  hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

8. Beszámoló a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai
Tagintézményének 2014/2015. nevelési évéről.
Előterjesztők: Mázsa Ferenc polgármester és Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Elég részletes az anyag, köszöni szépen
polgármester úr, jegyző úr segítségét, a szülői munkaközösség támogatását, munkáját, akik
nélkül nem jöhetett volna létre az az eredmény, amelyet a kiküldött felmérés is alátámaszt.
Az intézmény a mai napon volt nyitva utoljára, holnaptól kezdődik a nyári szünet.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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36/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és ÁMK Sárhidai Tagintézményének 2014/2015.
nevelési évéről szóló beszámolót elfogadja.

9.  Egyebek

Mázsa Ferenc polgármester: A Sportegyesület bejegyzése megindult, pénteken jár le a
jövő évi szezon nevezési határideje. Az új egyesülettel kötendő használati szerződés
nagyobb nekifutást igényel, de a pálya használatához a nyilatkozat kiadásra került.
A múltkori ülésen felmerült kapuk ügyében két ajánlatot kért be, minimum 45-50 e Ft +
ÁFA a kapuk darabonkénti ára háló nélkül. Volt egy másik, anyagilag kedvezőbb lehetőség
is, de az nem jöhet szóba, mert nem volt műbizonylat. Július 11-ig biztosan nem lesz kapu,
mert a két megfelelő kapu beszerzéséhez a költségvetést is át kellene tekinteni.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1845 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


