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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 09. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

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

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző,
- Dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd,
- Kovács Lászlóné.

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. Tájékoztató a Kossuth utcai járda tulajdonjogának önkormányzat általi
megszerzéséről.
Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd.

3. A település Helyi Építési Szabályzatának módosítása.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

4.  Sportpark pályázat.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

 5. Könyvtárosi, művelődésszervezői feladatok ellátása.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

 6. Egyebek
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  6.1. Tájékoztató az iskola oktatás megszűnéséről, tervezett karbantartási munkák az
iskolaépületben;

  6.2. Tájékoztató a települési postaszolgáltatás változásáról;
  6.3. Program előzetes – 2016. augusztus-október;
  6.4. Támogatási kérelmek.

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

47/2016. (VIII. 09.) 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. Tájékoztató a Kossuth utcai járda tulajdonjogának önkormányzat
általi megszerzéséről.
Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd.

Dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd: Úgy került kapcsolatba az üggyel, hogy polgármester Úr
megkereste a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) által az
Önkormányzat részére megküldött, önkormányzati tulajdonba adásról szóló megállapodás
ügyvédi ellenjegyzésével. A megállapodáshoz csatolva volt a Zala Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Hatóságának határozata, amellyel az hozzájárult a terület átminősítéséhez. Az
eljárás lényege, hogy a 7410. számú közút területéről leválasztásra kerülne a meglévő, illetve
tervezett járda területe, amely térítésmentesen átadásra kerülne Sárhida község
Önkormányzata javára. A KKK elkészítette a megállapodás tervezetét, de ez nem volt ilyen
egyszerű, mert a helyrajzi számok tévesen kerültek feltüntetésre. A helyrajzi számokat
javította a megállapodásban, a Földhivatal részére benyújtotta a dokumentumokat. A
telekalakítási eljárás 2009-ben nem lett lefolytatva, így azt is intézi. Az eljárás díja 3x6600,-
Ft a bejegyzésért, illetve 36.000,- Ft a telekalakítás díja.



Sárhida, 2016. augusztus 09-I rendkívüli nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

3

Mázsa Ferenc polgármester: Ez egy folyamatban lévő ügy, de rajtra készen kell állni a
dokumentumokkal, hogy az esetleg kiírásra kerülő pályázatot azonnal benyújthassuk.

A napirend tárgyalását követően dr. Szabó Zsuzsanna távozott a testületi
ülésről.

3. A település Helyi Építési Szabályzatának 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 hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

48/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei
Kormányhivatal ZAB/030/1057-1/2016. számú törvényességi
felhívását elfogadja, a Helyi Építési Szabályzatot áttekintve azt
módosítja.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült
fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 6/2016. (VIII. 15.)
önkormányzati rendeletét Sárhida Helyi Építési Szabályzatáról szóló
5/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

4.  Sportpark pályázat.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a pályázati anyag. A Béke utca 22. szám alatti területre gondolt a pályázat
benyújtásával kapcsolatban, ha a pályázat nyerne, három funkció valósulhatna meg a
területen. Északon lenne a sportpark, lejjebb – védettebb helyen – a gyermekjátszótér, a déli
oldalon pedig lehetne egy klasszikus közpark. A pályázathoz önerő nem szükséges, javasolja,
hogy az kerüljön benyújtásra.

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

49/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat:
1. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által a „Nemzeti Szabadidős- Egészség
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Sportpark Program" címmel meghirdetett pályázatán részt kíván
venni. A programon belül a C típusú Sportpark kategória
megvalósítását támogatja.

a.) a tervezett beruházás helyszíne: 8944 Sárhida, Béke u. 22.
242/3. hrsz.
b.) a támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás
c.) az önkormányzat vállalja, hogy eredményes pályázat esetén
az eszközök/felépítmények fenntartását, karbantartását,
üzemeltetését az öt éves fenntartási időszak végéig ellátja,
d.) az önkormányzat biztosítja a sportpark ingyenesen, bárki
általi, korlátozás nélküli használatát, illetve az eszközök őrzését
a fent említett időszak alatt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 5. Könyvtárosi, művelődésszervezői feladatok ellátása.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a megbízási szerződés és a munkaköri leírás tervezete. Az elmúlt fél évben
futottunk pár kört. A helyzet már világosodik, eldőlt, hogy Kovács Lászlóné július 1-től
hivatalosan Zalaegerszegen dolgozik. Eddig Ő látta el a települési könyvtárosi és a kulturális
rendezvények koordinálási feladatait. Szóban már nyilatkozott, hogy a könyvtárosi
feladatokat továbbra is vállalni tudja a korábbi formában és időtartamban, heti 6 órás nyitva
tartással, de a kulturális feladatok ellátására nem lesz lehetősége.

Kovács Lászlóné: A könyvtárosi feladatokat továbbra is szívesen vállalja, de a
programszervezést le kell adnia. A könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint alakulna:
szerdán és pénteken 1700- 1900 óráig. Ezt egyezteti a Deák Ferenc Könyvtárral is.

Mázsa Ferenc polgármester: Ez az idő elfogadhatónak tűnik. Az iskola megszűnése miatt a
helyiségek használatát is át kell gondolni. A szakmai felügyeletet ellátó könyvtár már jelezte,
hogy a könyveket elérhető magasságban kellene elhelyezni, ezért a tanáriban lévő szekrények
egy része kerülne elhelyezésre a könyvtár helyiségében. Egy asztalossal egyeztetve kellene
kisebb átalakításokat végezni a szekrényeken, amelyhez minimális összeg kell. Az újságok
elhelyezésére a Hivatalban és a könyvtárban is lenne polc, a könyvtárban ki kellene alakítani
egy olvasó sarkot. Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került a megbízási szerződés és a munkaköri leírás tervezete a kulturális koordinációs
feladatok ellátásra, amely az önkormányzat éves programtervében szereplő, illetve az
önkormányzat részvételével megvalósítandó egyéb programok megszervezésére jelentene
megoldást. Jelen pillanatban nem ott tartunk, hogy önálló feladatkört jelenthessen ez, mert
erre nem állnak rendelkezésre források. Arra gondolt, hogy Lakatosnét bízza meg a testület a
feladatok ellátásával. Munkajogi kérdésekben váltott szót a jegyzővel, a Hivatal részéről nincs
akadálya a megbízásnak. Györgyi az elmúlt időszakban is kivette a részét a rendezvények
megszervezéséből kívülállóként is. Ötletei, javaslatai, konkrét megoldásai alapján
alkalmasnak látja a feladat ellátására.
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Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Eddig Kovácsnénak a könyvtárosi és a
kulturális feladatokra összesen 50 e Ft megbízási díjat fizetett az önkormányzat. Ebben az
esetben 65 e Ft lenne a két megbízás díja.

Mázsa Ferenc polgármester: Kovácsné egyéni vállalkozóként látta el a feladatokat, most
adózási szempontból más a helyzet.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Múltkor  arról  volt  szó,  hogy az  50  e  Ft-ot  is
nehéz kigazdálkodni, most pedig már 15+50 e Ft-ról van szó. Ha van rá pénz, nem probléma
akár nagyobb összeg sem.

Mázsa Ferenc polgármester: Van fedezet a kifizetésre, kérte a pénzügytől az elszámolást,
hogy a kulturális feladaton milyen előirányzatok vannak. Az ottani előirányzatnak közel a fele
került eddig felhasználásra. Évente 1,2 m Ft a kulturális feladatokra kapott állami támogatás
összege, így a fedezet adott erre a célra.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ha az 50 e Ft került kifizetésre, akkor kb. 400
e Ft marad az év hátralévő részére. Ez az összeg nagyon kevés a különféle rendezvények
lebonyolítására.

Mázsa Ferenc polgármester: Erre az évre már csak az idősek napja van vissza, erre külön
van előirányzat tervezve.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ha  az  50  e  Ft-ért  alkalmazunk
programszervezőt, akkor a jövő évi falunapra maximum 400 e Ft áll majd rendelkezésre. Ha
jövőre ezzel kezdünk, pl. a faluszépítő programra vagy egyéb kisebb rendezvényre nem lesz
pénz. Hiába hozza le a csillagokat a Györgyi, ha nem lesz pénz a lebonyolításra.

Mázsa Ferenc polgármester: Az egyes rendezvények költségei többségében nem ebből az
előirányzatból kerülnek fedezésre.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Szerinte kezdjük 35 e Ft-tal, ha a jövő évet
látjuk, akkor emeljük meg a megbízási díj összegét.

Mázsa Ferenc polgármester: A vetélkedőket az Együtt Sárhidáért Alapítvány finanszírozta,
a virágos pályázat a zöldterületek karbantartására kapott előirányzat terhére lett elszámolva,
stb. Sok tétel elszámolásában nem lehet szabadon mozogni, meg van határozva, hová lehet
elszámolni. Szerinte a következő 4-5 hónapban nem fog semmi problémát okozni a megbízási
díj kifizetése. A könyvtárellátótól kapott közel 100 e Ft áll rendelkezésre a programokra.
Ebből az összegből tárgyi eszközök is beszerezhetők, könyvtári bútorra is fordítható.
Javasolja az 50 e Ft/hó megbízási díj megállapítását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:

50/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
jegyzőkönyv 7.  és  8.  számú  melléklete szerinti tartalmú megbízási
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szerződéseket és munkaköri leírásokat jóváhagyja, a kiadások
fedezetét éves költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 6. Egyebek

  6.1. Tájékoztató az iskola oktatás megszűnéséről, tervezett
karbantartási munkák az iskolaépületben

Mázsa Ferenc polgármester: Az iskolai új tantermet Jutka alakítja a könyvtárhoz, a régi
tanterem a jövő héten egy egyszerű festést kap. Az iskolai holmik egy részét levitték Bakra,
van egy lista amelyben a pedagógusok leírták, hogy milyen eszközöket szállítanának át Bakra.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Sok olyan berendezési tárgy van az iskolában,
amelyekre Sárhidának is szükséges lenne.

Császár László jegyző: Július 5-én a Sárhidai Tagintézményben eddig tanító pedagógusok,
Pete Istvánné, polgármester Úr és az Ő részvételével volt egy megbeszélés az iskolában. A
vagyonkezelési szerződés mellékletét képező leltár egy példányát átadtuk a pedagógusoknak,
illetve kértük azt, hogy a baki iskola készítsen egy listát azokról az eszközökről, felszerelési
tárgyakról, amelyek ebben a listában nem szerepelnek, de az oktatáshoz szükség lenne azokra.
Tudomása szerint ez az igénylista a mai napig nem érkezett meg Sárhidára.

Mázsa Ferenc polgármester: Vannak olyan programok a faluban, amelyekhez eszközök
kellenek. Kérte már többször a tanároktól az igénylista összeállítását, Garamvölgyi igazgató
Urat is hívta, de eddig még nem kapta meg a kért adatokat.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Szerinte semmit nem kellene átadni, egy
sportrendezvényen ne kelljen már Bakra kuncsorogni, ha kell pl. egy hullahopp karika.

Mázsa Ferenc polgármester: A KLIK július 1. nappal akarta a vagyonkezelési szerződés
megszüntetését aláíratni az önkormányzattal. Ő személy szerint azt várja el, hogy valaki a
KLIK részéről hivatalosan adja át az épületet az önkormányzatnak. E tárgyban levelet is
írtunk nekik, de a mai napig sem válasz nem érkezett, sem az átadás nem történt meg. A
vagyonkezelési szerződés mellékletében szereplő tárgyakat a KLIK képviselőjének
darabonként kell átadni. A leltárban nem szereplő eszközökről – amelyek Sárhida tulajdonát
képezik – külön kell döntenie a testületnek, hogy kíván-e átadni azokból valamit a baki
iskolának. Azt sem lehet tudni, hogy két év múlva esetleg milyen változások következnek
még be, még az is előfordulhat, hogy megszűnik a szabad iskolaválasztás és vissza kell
állítani az oktatást Sárhidán.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Konkrét igénymegjelölés hiányában az
önkormányzat tartson igényt valamennyi eszközre. Legyen egy hivatalos igénybejelentés,
mire van szükség Bakon.



Sárhida, 2016. augusztus 09-I rendkívüli nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

7

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

51/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal 2013. március 29. napján megkötött
vagyonkezelési szerződés megszüntetését tudomásul veszi.
A képviselő-testület a Sárhidai Tagintézményben található eszközök
tulajdonjogára igényt tart.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési
szerződés aláírására.
Határidő: a KLIK részéről a vagyonkezelési szerződés mellékletét
képező leltár szerinti eszközök átadás-átvételét követően.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

  6.2. Tájékoztató a települési postaszolgáltatás változásáról

Mázsa Ferenc polgármester: Az eddigi postás 2016. október 1. napjával felmondta a postai
szolgáltatások ellátására vonatkozó szerződését a Magyar Postával. A Posta képviselője
felkereste Őt, tájékoztatta, hogy a jövőben egy részmunkaidős kézbesítő és mobil posta útján
kívánják a településen a postai szolgáltatást működtetni. A megbeszélésről készített
emlékeztető jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal csatolva. Ha az
önkormányzat biztosítana helyiséget, a volt tanári szobát lehetne erre a célra hasznosítani. Ezt
az önkormányzat térítésmentesen biztosíthatná a rezsiköltség átvállalásával. Ebben az esetben
elég lenne egy ajtót vágni a falra. A Posta szerint kb. 3 m Ft-ra lenne a helyiség kialakításához
szükség.  Az  is  felmerült,  hogy  vegye  át  az  alkalmazottat  az  önkormányzat,  a
foglalkoztatáshoz adna a posta havi 15 e Ft-ot.

  6.3. Program előzetes – 2016. augusztus-október

Mázsa Ferenc polgármester: Augusztus 20-án templomi műsorra kerül sor
kenyérszenteléssel. Szeptemberben a Szent Mihály napjához kapcsolódó program még
kérdéses. Ha ismét kerül kiírásra pályázat, akkor indulunk azon. Október 23-án kerül sor a
Forradalom 60. évfordulójának ünneplésére. Novemberben lesz a Márton napi program,
illetve 27-én az idősek napja.
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  6.4. Támogatási kérelmek.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalmú
támogatási kérelmek érkeztek az önkormányzathoz. Patrícia még nem tudta a pontos összeget,
várhatóan 30-50 e Ft között lesz.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Javasolja, hogy támogassa mindkét kérelmet a
testület.

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

52/2016. (VIII. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja:

· a Sárhidai Dalkör kérelmét CD felvétel készítésére, 50.000,- Ft
értékben;

· a Dynamit Dance Tánccsoport kérelmét egy nagyméretű
tükörtábla és egy gurulós állvány vásárlásához.

A kiadások fedezetét 2016. évi költségvetése terhére biztosítja a
képviselő-testület, felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1915 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


