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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 23. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

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

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 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 által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési
hozzájárulásról szóló 12/2008. (XI. 27.) ÖR módosítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
2/2015. (II. 27.) ÖR módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.

 4. Családsegítő és gyermekvédelmi beszámoló.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

 5. Könyvtárellátó szervezet beszámolója.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

 6. Egyebek
  6.1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
  6.2. Különféle felvetések, bejelentések
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  6.3. Falunapi programok, feladatok.

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, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket.

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:

43/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a polgármester
átruházott hatáskörben tett intézkedéseit tudomásul vette.

2. Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó
közművesítési hozzájárulásról szóló 12/2008. (XI. 27.) ÖR módosítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. 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 4/2016. (VI.
27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat által végzett
beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítési hozzájárulásokról
szóló 12/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely
jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
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3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák
szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) ÖR módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a rendelet módosítás tervezete. Korábban érintettük a kérdést, a módosítás
abból adódóan szükséges, hogy a rendelkezésre álló, felosztandó szociális jellegű kiadások
fedezésére szolgáló állami hozzájárulás elérkezzen a megcélzott csoportokhoz. Két
csapásirányt határoztunk meg a tervezetben, az egyik augusztus második felében, a másik
december elején lenne aktuális. Ezeket tartalmazza a kiegészítés. A korábbi ülésen felvetődött
a felsőoktatási intézményben tanulók tekintetében a Bursa Hungarica ösztöndíj összeg
emelése, de arra nem fordítható az állami hozzájárulás, így az a lehetőség kiesett, ezért
javasolja a 2. §-t kiegészíteni a felsőoktatási intézményben tanulókkal, illetve az óvodásokkal
is. Eldöntendő tehát, hogy legyen-e az óvodától kezdve az felsőoktatási intézménnyel
bezárólag támogatás.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Szerinte ne november 30-ig, hanem október
31-ig legyen benyújtható az igény és maximum 25 éves korig folyósítsuk a támogatást.

Mázsa Ferenc polgármester: Az is kérdés, hogy a támogatási összeg tekintetében
differenciáljunk-e az egyes intézménybe járó gyerekek között. Véleménye szerint ez nem
szükséges. Javasolja, hogy a fenti kiegészítésekkel fogadja el a testület a rendeletmódosítást.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 5/2016. (VI.
27.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 7.
számú mellékletét képezi.

 4. Családsegítő és gyermekvédelmi beszámoló.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Tófeji intézmény keretében működő családsegítő szolgálat beszámolója. A
beszámolót korrekt, alapos munkának látja, mint a családgondozói feladatokat ellátó Virga
János tevékenységét.

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:

44/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
8. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról készített beszámolót.



Sárhida, 2016. június 23-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

4

 5. Könyvtárellátó szervezet beszámolója.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Tagjai vagyunk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár által
működtetett szolgálatnak, új nevén a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek. Ennek
keretében állomány fejlesztéshez, dologi kiadásokhoz, berendezések beszerzéséhez nyújt
támogatást a rendszer, illetve az általuk megküldött, kulturális csoportok adatait tartalmazó
listából tudunk fellépőket választani bizonyos rendezvényekre. Jelen jegyzőkönyv 9. számú
melléklete szerinti tartalommal kiküldésre a szervezet beszámolója.

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:

45/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
9. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a könyvtárellátó
szervezet 2015. évi működéséről készített beszámolót.

 6. Egyebek

  6.1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a szolgáltató által összeállított és megküldött szerződés tervezet, amelynek
módosítására a szintén megküldött levélben foglaltak miatt van szükség.

Mázsa Ferenc polgármester: Nem tudjuk, meddig nem lesz áremelkedés, a kéményseprés
már áldozatul esett a központosítási törekvéseknek, a hulladékszállítás is ide juthat. Ha
nagymértékű rezsicsökkentés lesz ezen a területen, az nálunk 10-20 %-os árnövekedést
jelenthet. Nálunk a Zala-Depo Kft. végzi a hulladékszállítást, de a ZALAISPA is ebbe a körbe
tartozik, ahol 405,- Ft/ürítés a díj, ami legalább 130,- Ft/ürítéssel drágább, mint a mi díjunk.
Várható, hogy hosszabb távon nivellálódni fognak a díjak. Ugyanez várható az ivóvíz és
szennyvíz területén is. A Cégeknek is élni kell valamiből, jelenleg többségük a tartalékait éli
fel, hiszen a lakossági díjak többsége nem jut el a szolgáltatókhoz. Több helyen vannak olyan
cégek, amelyek június 30. napjával lehúzzák a rolót, Gödöllő térségében várhatóan 130
településen is gond lehet a szolgáltatással. Meg kell hozni ezt a döntést, minden megy a maga
útján.

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:

46/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 1.
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napjától 2016. december 31-i terjedő időszakra a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 26.,
képviseli: Horváth Márton ügyvezető) megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításához a
jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

  6.2. Különféle felvetések, bejelentések.

1.
Mázsa Ferenc polgármester: A Béke utca bevezető szakaszán váratlanul megjelent a
Magyar Közút és minimális mértékben, de kátyúzni kezdtek. Ez után a forduló után beszélt
Szabó Gábor Úrral, kérte, hogy hozzanak még anyagot. Nem bízott az eredményben, de egyik
reggel ismét megjelentek és a Gellénházi bekötő úton is kátyúzni kezdtek. Ezzel
megmenekültünk egy 150 e Ft-os tétel kifizetésétől – várhatóan októberig – hiszen ismét tenni
kell valamit az addig kialakuló kátyúk kezelése érdekében.

2.
Mázsa Ferenc polgármester: A mai napon a jegyzővel helyszíni szemlét tartottak Kaszás
Béláék bejelentése alapján. Az önkormányzat tulajdonát képező földútról jelentős mennyiségű
hordalékot mosott le az eső a panaszosok telkére. Meg kell csinálni az út valamelyes
szélesítését, illetve kicsit le kell tolni, a földet az út jobb oldalára felrakva megoldani a
vízfolyás problémáját.

3.
Mázsa Ferenc polgármester: Az iskolára vonatkozó információkat az újságban leírta. A
hatályos vagyonkezelési szerződés alapján levelet írtunk a KLIK-nek a következő időszak
tennivalóinak egyeztetése céljából. Az oktatási tevékenység befejezését követő 20 napon belül
kell az intézményt az önkormányzat részére visszaadni. Ami eszköz az önkormányzaté volt az
marad, ami az iskoláé, az megy Bakra. Ha az iskolai igénylista meglesz, a szerződés
mellékletét képező leltárt figyelve beszélgetünk el a dologról. Utána a helyiséget illetően
nekünk kell elgondolkodnunk a hasznosításról a kora ősszel. Kissé félreinformáltak voltak a
szülők, fél-információk mentek ki a faluba. Szabad iskolaválasztás van, de az, hogy valaki
Sárhidára iratkozott be, még nem jelent baki automatizmust. Igenis a szülőknek – ami nem
történt meg – lett volna lehetőségük kifejezni a szándékukat, hogy az iskola megmaradjon.
Erről nem esett szó, nem is derült ki, hogy erre a lehetőségre felhívta volna valaki a figyelmet.
A történet négy szereplője közül csak a negyedik volt az önkormányzat. Felpaprikázott
helyzet volt, észérveket nem lehetett ott hangoztatni, ahol erre nem volt fogadókészség.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Kovács Lászlónénak a zalaegerszegi
munkahely mellett fog menni a kulturális feladatok ellátása?

Mázsa Ferenc polgármester: Még nem tudja. A könyvtárra minimális, heti 6 óra az előírás,
ez biztosan menni fog. A múltkori ülésen elfogadott, a kulturális feladatok ellátására
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kiegészített megbízási szerződés visszavonásra került augusztus 1-től. Arra kell megoldást
találnunk, hogy a programszervezés a jövőre nézve hogyan menjen tovább.

4.
Mázsa Ferenc polgármester: A nyári diákmunkára és a közfoglalkoztatásra vonatkozó
igényt elküldtük, a közfoglalkoztatás 2017. február 28-ig folyamatosan megy. A következő
forduló július 1-től 4 fővel kezdődik. A diákmunkára egy fő érdeklődött és regisztrált, döntés
még nincs, talán jövő hét végére megszületik a döntés.

  6.3. Falunapi programok, feladatok.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiosztásra az előterjesztés, amelyben az eddigi egyeztetések eredményeit foglalta össze.
Azért hozta ide, hogy a testület ismerje meg, hozzon döntést erről, hogy ennek megfelelően
mehet-e a dolog. Két vetület van, amely döntést igényel:

· A rendezvényen való ital árusítás,
· Az új kezdeményezés az önkormányzat által a fellépők és a vendégek részére

megrendelt szolgáltatásra vonatkozóan.
Az önkormányzatnak van rendelete a közterületek használatára vonatkozóan. Az a kérdés,
hogy mi legyen a megállapodás az italméréssel kapcsolatban. Az a javaslat, hogy a sátor és a
színpad építésének és bontásának idejére a résztvevők részére ital kerüljön ennek fejében
biztosításra. Az étel tekintetében legyen maximum 50 e Ft az önkormányzat támogatása,
amely nem tartalmazza a pizza biztosításának költségét.

A képviselő-testület a fentieket határozathozatal nélkül tudomásul vette.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1825 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


