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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1704 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő
- Németh Csaba települési képviselő 1715 órától
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Dr. Koczka Csaba ZM Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatalvezető,
- Gál István ZM Kormányhivatal,
- Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető,
- Kovács Lászlóné,
- Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti a Zala
Megyei Kormányhivatal képviseletében megjelent Járási Hivatalvezetőt és a Zala Megyei
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
képviselőjét.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott
5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri
fel, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a
napirendre  – amelyet a javaslattal egyetértve a testület 4 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. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

 3. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

 4. Egyebek.
4.1. Fogorvosi ügyeletei megállapodás módosítása.
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4.2. Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatás.
4.3. Falunapról tájékoztatás.
4.4. Könyvtári nyitva tartás.
4.5. A Sárhidai Tagiskola bezárása.
4.6. Tájékoztatás a járási hivatal működéséről.

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 két ülés közötti munkáról.

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

38/2016. (V. 25.) 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. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2016. (V.
30.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(II. 16.) ÖR módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét
képezi.

Németh Csaba települési képviselő – 1716 órakor megérkezett az ülésre, így
a képviselő-testület 5 fővel folytatta munkáját.
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 3. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

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

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A 3. melléklet, 3. sorában szereplő 1.490 e Ft
a Kossuth utcai elkészült járdaszakasz költségeit takarja?

Császár László jegyző: Nem, ott csak az előirányzat soron szerepel adat, 1.490 e Ft-ot
tervezett a testület a Dózsa utcai átkötő járdára, de nem valósult meg, így tény adat ott nem
szerepel.

Mázsa Ferenc polgármester: A Kossuth utcai járdaszakasz kb. 200 e Ft-os költséget
jelentett.

Császár László jegyző: A Kossuth utcai járda költségei a dologi kiadások között szerepelnek,
mivel csak az anyagot vásárolta meg az önkormányzat, a kivitelezési munkákat a karbantartó
és a közmunkások végezték.

Mázsa Ferenc polgármester: A kulturális feladatok támogatásánál 940 e Ft-ot lát. Úgy tudja,
hogy ez a támogatás 1.140 Ft/fő összegű, de minimum 1.200 e Ft.

Császár László jegyző: Ez a tavalyi adat, a 2016. évi költségvetésben szerepel az 1.200 e Ft.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Az előterjesztésben szerepel a szociális célú állami
támogatás visszafizetése. Erre miért került sor?

Császár László jegyző: A feladatfinanszírozás rendszerében meghatározott feladatok
támogatására kapja az önkormányzat a forrást. A tavalyi évben a szociális feladatok ellátására
kapott támogatás jelentős része nem került felhasználásra, az átcsoportosítás lehetősége pedig
szűk, így a fel nem használt támogatást vissza kellett fizetni az állam felé.

Mázsa Ferenc polgármester: Baknak közel kétszeres a lakosságszáma, de a szociális célokra
kapott összeg Sárhidán magasabb. Évek óta jellemző a településre, hogy magas a szociális
célú kifizetés a településen. Nem szeretnénk, ha több temetési célú támogatást kellene idén
kifizetni, de a felhasználásra félévkor rá fogunk tekinteni, áttekintjük a szociális rendeletünket
annak érdekében, hogy ne az év utolsó két hónapjában kelljen kampányszerűen jogcímet
találni a segélyfizetésre. Megnézzük, hogy milyen jogcímen tudunk támogatást biztosítani a
lakosságnak, hogy minél kevesebb összeget kelljen visszafizetni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ez a zárszámadás jónak tekinthető a
pénzmaradvány tükrében?

Császár László jegyző: Az önkormányzat költségvetési számláján folyamatosan jelentős
pénzkészlet van, a feladatfinanszírozási összeg időarányos része átutalásra kerül, amelyből a
szociális finanszírozás jelentős részt képez. Mint a tavalyi évben, idén is hasonló helyzet
várható, így valójában a költségvetés helyzete nem olyan jó, mint a pénzkészlet alapján az
valószínűsíthető lenne.
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Mázsa Ferenc polgármester: Az az általános indok, hogy „rossz anyagi helyzetben vagyok”
nem lehet elv a támogatások kiosztásánál. Ha ez alapján döntenénk, ki lehetne osztani 10-20 e
Ft-onként a rendelkezésre álló forrást, de ez nem megalapozott. Eddig sem
összegszerűségében, sem gyakoriságában nem jelentős pénz került kiosztásra. Nem lehet úgy
települési támogatást adni, hogy a kérelmező csak bekopog és kap támogatást. A következő
ülésen napirendként tárgyaljuk a szociális rendelet kiegészítését. Szeptembertől el kell
gondolkodni, hogy a rendelkezésre álló forrást hogyan tudjuk értelmes célra felhasználni. A
tavalyról visszafizetett összeget szívesebben látta volna a faluban, de megfelelően
felhasználva.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 3/2016. (V.
30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról, amely jelen jegyzőkönyv 6. számú
mellékletét képezi.

 4. Egyebek.

4.1. Fogorvosi ügyeletei megállapodás módosítása.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
az ügyeleti ellátást végző PA-MED Eü. Bt. levelét és a szerződésmódosítás tervezetét.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy támogassa a testület a módosítás elfogadását.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Kéri,  hogy  a  módosítás  jelenjen  meg  a
Sárhidai Hírekben és a honlapon is.

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

39/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
7. számú melléklete szerinti  tartalommal  elfogadja  a  PA-MED
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel (Pécs, Fülemüle u. 41.) a fogorvosi
ügyeletei ellátásra kötött ellátási szerződés módosítását. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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4.2. Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatás.

Császár László jegyző: A Bakkal közösen, konzorciumban benyújtani tervezett,
egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére irányuló TOP-os pályázat benyújtásra került, a kiírt
hiánypótlások teljesítésre kerültek, várjuk a pályázati döntést. A hivatal épületének
felújítására a Vidékfejlesztési Programban terveztünk pályázatot benyújtani, de az épületre
már korábban történt Európai Uniós forrás igénybevétele, ami kizáró ok, így erre a célra nem
tudjuk benyújtani a pályázatot. Az óvoda épületének felújítására szintén kiírásra került egy
TOP-os pályázat. A pályázati dokumentáció műszaki részének összeállítása folyamatban van.
A pályázati cél komplex energetikai felújítás, illetve mivel a kiírás lehetőséget ad rá, játékok,
bútorok, játszótéri eszközök is megpályázásra kerülnek. Szintén az óvodát célozza a
Belügyminisztérium által kiírt konyha-felújítási cél, amelyre a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulás keretein belül nyújtottunk be pályázatot.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A testvér-települési pályázattal kapcsolatban
van valami hír?

Mázsa Ferenc polgármester: A hiánypótlást befogadták, egyéb információ még nincs.
Szolid az önkormányzat költségvetése, kiegyensúlyozott. Kisebb arányú fejlesztési
lehetőségekkel lenne kibékülve. Mindig azt mondta, hogy 6-10 m Ft közötti összegű
pályázatok lennének jók egyszerűbb pályázati és elszámolási feltételek mellett. A központi tér
felújítása 4-5 m Ft-ból meglehetne, ott van a Béke utcai közpark, játszótér is, ami hasonló
nagyságrendű lenne. Nem kell 20-25 m Ft-ban gondolkodni, esetenként 10 m Ft alatt
pályázatokkal megoldhatók lennének a céljaink. A Kossuth utcai járda – ami balesetveszélyes
– 975 méter hosszú, amiből önerőből 50 métert tudtunk tavaly felújítani. Ha így haladunk,
2025-re végzünk is vele. Talán a LEADER-be belefér ez a cél. 6-8, 6-10 m Ft-os pályázat
kellene, mert a lehetőségeink korlátozottak.

4.3. Falunapról tájékoztatás.

Mázsa Ferenc polgármester: A sportöltözőnél folynak a munkák, a térkövezés kiegészítése.
A közeljövőben megtartásra kerül a gyermeknap, illetve július 2-án a falunap. Folyamatosan
érkeznek az ajánlatok a különféle programokra, de a lehetőségeket behatárolja, hogy a tavalyi
összeggel azonos, 330 e Ft került betervezésre az idei falunap megrendezésére is. Támogatók
kellenek, ha komolyabb, drágább programokat akarunk. A támogatóktól maximum 30-40 e Ft
összegre számíthatunk, ezt is nagyon köszönjük, de nagyobb volumenű előadásokhoz
legalább 6-8 bőkezűbb cég kellene.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Jelezték felé, hogy a falunapon tartanának
ingyenes toborzónapot, díjtalanul kijönnének és tartanának fegyver- és egyéb bemutatót.
Kovács Lászlónénak átadja az elérhetőséget.

4.4. Könyvtári nyitva tartás.

Kovács Lászlóné: A szombati könyvtári nyitva tartás az idei évtől nem kötelező. A
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tapasztalatok alapján télen dupla akkora a könyvtár látogatottsága, mint nyáron. Célszerű
lenne nyári és téli nyitva tartást meghatározni. Javasolja, hogy szerdán és pénteken 16-19 óra
között, iskola időszakban 15-18 óráig tartson nyitva a könyvtár. Ősztől lenne szombati nyitva
tartás.

Mázsa Ferenc polgármester: A megállapított 6 óra adott. Az igényeknek megfelelően
legyen nyitva a könyvtár. Javasolja, hogy vegyük tudomásul és tegyük közzé a faluban.

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

40/2016. (V. 25.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
községi mozgókönyvtár könyvtár nyitva tartásának téli-nyári
időszakra vonatkozó meghatározását.

4.5. A Sárhidai Tagiskola bezárása.

Mázsa Ferenc polgármester: Az iskolák bezárásának ügyétől forrong az ország. Ez a helyzet
bennünket is elért. A sárhidai iskola esetén a KLIK a fenntartó és a működtető, az
önkormányzatnak csupán vagyonkezelési szerződése van. Eddig megfelelő volt az
együttműködés, az önkormányzat általában a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknál többet
szolgáltatott az iskola részére. A létszám ügyében eddig is folyamatosan pengeélen táncolt az
intézmény, de meg tudtunk felelni a köznevelési törvényben foglalt 8 fős feltételnek. A
statisztika, a demográfiai adatok nem mutatnak olyan tendenciát, hogy a létszám 12-13 felé
mozdulna el. A faluban terjedtek el információk az iskola bezárásáról, ezidáig sem az
iskolától, sem a KLIK-től nem rendelkezünk hivatalos, írásos információkkal. A faluban
terjedő hír, hogy a KLIK 2016. szeptember 1-től megszünteti az alsó tagozatot Sárhidán.
Holnap lesz két hete, hogy a KLIK felé elküldtünk egy levelet, amelyben hivatalos
tájékoztatást kértünk az eseményekről. Erre a megkeresésre még nem érkezett válasz, kérdés,
hogy az önkormányzatnak szánnak-e az ügyben bármilyen szerepet.

Császár László jegyző: Április végén egyeztetett az óvodavezetővel, hogy az idei tanévben
lesz-e probléma az iskolában. Örvendetes volt, hogy úgy tűnt, idén megfelelő lesz a létszám.
Ehhez képest a következő héten hallotta az iskola megszüntetéséről szóló híreket. Május 11-
én a hivatalban megkeresték az érintett gyermekek szülei közül hatan. Elmondták, hogy nem
szeretnék az iskola bezárását, ha van rá lehetőség, ragaszkodnak ahhoz, hogy Sárhidán
járjanak iskolába a gyermekeik. A szülők ezen a találkozón elmondták, hogy április 28-án a
baki iskola igazgatójának részvételével egy szülői értekezlet került megtartásra. Ott
tájékoztatták Őket arról, hogy az iskolát a KLIK be kívánja zárni. A szülőknek azt javasolta,
hogy az Önkormányzat, a KLIK és az Ő részvételükkel egy egyeztetést próbál szervezni. Az
ezt követő napon polgármester Úrral tárgyalt, amelynek eredményeként került elküldésre a
polgármester Úr által említett levél a KLIK felé. Mivel írásos választ nem kaptunk és a
testületet tájékoztatni szerettük volna a fejleményekről, ezért a mai napon felhívtam a
Tankerületi Igazgatót, Kajári Attila Urat. Igazgató Úr úgy tájékoztatott, hogy a KLIK
hivatalos válasza pár napon belül megérkezik az Önkormányzathoz, de alapvetően nem érti a
problémát, mivel mind a tantestület, mind pedig az érintett szülők úgy nyilatkoztak, hogy



Sárhida, 2016. május 25-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

7

elfogadják a Tagintézmény bezárását. A szülőkkel való egyeztetésről jegyzőkönyv készült.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ez a jegyzőkönyv hol készült?

Kovács Lászlóné: Garamvölgyi igazgató Úr volt itt Bakról, a jegyzőkönyv Bakon van. Úgy
tudja, hogy az 1. pontban pont az szerepelt, hogy a szülők nem szeretnék az iskola
megszűnését. Ez után a jegyzőkönyv után tudomása szerint készült még egy irat, annak a
tartalmát nem ismeri.

Mázsa Ferenc polgármester: A nyolc főre vonatkozó kritérium úgy él, hogy nyolc helyinek
kell lennie. Ez nálunk adott. A köznevelési törvény előírása él, ha a szülők annyira akarták
volna, leírták volna, hogy szeretnék az iskola megmaradását. Mind az iskola, mind a KLIK
részéről várt volna legalább egy megkeresést, enélkül az Önkormányzat nem tud érdemben
állásfoglalást adni. Totális ellentmondás van itt, senki nem tud arról iratot bemutatni, hogy mi
is volt a megbeszélésen.

Németh Csaba települési képviselő: Felesleges addig beszélni erről az ügyről, amíg nem
tudunk semmit érdemben.

Mázsa Ferenc polgármester: Lélektani, gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell itt
venni. A gazdaságossági szempont is akceptálható. Hiányolja, hogy az önkormányzatot nem
értesítették. Garamvölgyi igazgató Úrral Ő beszélt, de nem volt Neki sem írása az iskola
megszüntetéséről. A semmiről beszélünk. Nem tudjuk, hogy mit kezdeményezzünk. Ha itt
lenne a szülők kérelme az oktatás fenntartásáról, akkor tudnánk eljárni.

4.6. Tájékoztatás a járási hivatal működéséről.

Dr. Koczka Csaba hivatalvezető: A Zala Megyei Kormányhivatal képviseletében vesz részt
az ülésen. 2013. január 1. napjával jöttek létre a Járási Hivatalok annak érdekében, hogy a
széttagolt közigazgatási egységeket összefogja a földhivatal, a gyámügy, a népegészségügy,
állategészségügy, stb. központi koordinációjára. Cél volt az ügyfélbarát közigazgatás, illetve
az egységes jogalkalmazás. Sok hatáskör került át az önkormányzati hivataloktól is a járási
hivatalhoz. Az állami feladatok átvételével az önkormányzatok válláról vette le a terhet a
járási hivatal. Lassacskánt hatósági ügyintézéssel nem kell foglalkozni az önkormányzati
hivataloknál. 198 járás került kialakításra az országban. Zala megyében 6 járás van. A
zalaegerszegi járás 84 településen működik, ebből három a város. Az ügyfélkapcsolati
rendszernek három szintje működik:

1. Ha tudja az ügyfél, hogy milyen ügyet hol tud intézni, mehet oda.
2. Az Okmányirodákból a Kormányablak rendszer létrejötte nyár elejére befejeződik. A

Kormányablakok ellátják a klasszikus okmányirodai feladatokat, továbbá 1000 új
ügytípus intézési lehetőség is adott a Kormányablakoknál. A Kormányablakok
jelenleg elsősorban ügyfélkapcsolati feladatokat látnak el, a konkrét ügyintézés a
háttérintézményekben történik. Távlati cél, hogy közel 2500 ügyet intézhessen a
Kormányablak.

3. Ügysegédi rendszer, amely kisebb településeken, a zalaegerszegi járás esetében 72
településen működik. A fejlesztések arra irányulnak, hogy az ügysegéd helyben meg
tudja kezdeni az ügyintézést. Ehhez 2015-től a technikai háttér adott.
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Most azért vesz részt a testület ülésén, mert a feladatot az államtitkárság részéről kapta, a
látogatás célja a kapcsolattartás, együttműködés felajánlása az önkormányzatok részére.

Mázsa Ferenc polgármester: Az ügysegédi rendszert a településen közösen megtöltöttük
tartalommal. A csökkentett ügyfélfogadási idő Sárhidán jól kihasznált. Az a tapasztalat, hogy
a közmunkásként foglalkoztatni szándékozottakról kevés a rendelkezésre álló adat, kérdés,
hogy potenciálisan hogyan tudunk rálátni az adatokra – természetesen a személyiségi jogok
tiszteletben tartásával. Jó lenne segíteni az önkormányzatot, hogy legyen merítési alap a
közmunkások kiválasztása során.

Dr. Koczka Csaba hivatalvezető: A FOKA adatbázishoz él a jegyzők hozzáférése,
változatlanul. Emellett a Foglalkoztatási Osztály vezetőjéhez is lehet fordulni, ha ilyen adatra
van szükség.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1850 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


