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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14. napján a
sárhidai kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1630 órai kezdéssel megtartott nyílt
üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő – 1650 órától
- Németh Csaba települési képviselő – 1717 órától
- 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 3
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
3 igen szavazattal elfogadott. Javasolja, hogy a meghívóhoz képest a Többcélú Kistérségi
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóval és a szociális állami
feladatfinanszírozási hozzájárulás terhére beszerzendő, közfoglalkoztatottak részére juttatni
szándékozott munkaruha napirendekkel egészítse ki a testület a napirendeket. A napirendet 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. Ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési szerződés.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

4. A szociális állami feladatfinanszírozási hozzájárulás terhére beszerzendő,
közfoglalkoztatottak részére juttatni szándékozott munkaruha

  Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

 5.  Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
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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 polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről. A két ülés közötti
munkáról az alábbiak szerint számol be:

· Az utolsó ülésre november 10-én került sor.
· November 27-én került megtartásra az Idősek Napi rendezvény.
· Több  ülésen  elhangzott  már  az  Arany  János  utca  tulajdonosa,  a  MOL  Nyrt.  részéről

megvalósítandó árkolási munkák kérdése. Többszöri levélváltásra került sor a Céggel,
a mai közmeghallgatásra is meghívta a Társaság képviselőjét, hogy ismertesse az
álláspontjukat, de nem jön senki. A MOL jelezte, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az
ingatlantulajdonosok végezzenek olyan munkát, ami érinti a tulajdonukat képező út
részeit, de ennek se füle, se farka. Jó, hogy adnak felhatalmazást olyan munkára, amit
Nekik kellene megcsinálni. Annyit jeleztek, hogy az idei évben sem anyagi eszközöket,
sem munkát nem kívánnak az árkolási munkákba fektetni.

· November közepén sor került a KLIK-kel a végleges átadás-átvételi megállapodás
aláírására.

· Lezajlott a Mikulás-ünnepség.
· Az urnafallal kapcsolatban a Tarbusa Kft-vel megnézték a helyet.
· A könyvtár helyiségében keressük az internet szolgáltatás biztosításának lehetőségét.

Oda 2-3 működőképes számítógépet is be kellene szerezni a jövő évben.
· December 8-án a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület rendezvényén

a jövő évi pályázati lehetőségekről esett szó. Egyenlőre áll a LEADER, a pályázati
lehetőségek megjelenése áthúzódik a 2017. évre.

· December 8-án tartotta soros ülését a ZALAISPA Társulás. A költségvetés módosítása,
a Társulásból kilépni szándékozó önkormányzatok miatt a Társulási Megállapodás
módosítása, illetve egy KEOP-pályázat változása volt a napirend.

· December 12-én a Szennyvíztársulat is ülésezett, a 2016-17. évi felújítási tervről.

1650 órakor megérkezett Herczeg István települési képviselő, így a testület 4 fővel
folytatta munkáját.

· 2016. december 31. helyett 2017. június 30. napjával fog megszűnni a Többcélú
Kistérségi Társulás, mert egy pályázat fenntartási időszaka akkor fut ki.

· A Baki Közös Önkormányzati Hivatal bővítése felgyorsult, zajlanak az egyeztetések.
Az Egyebek napirend keretében jegyző Úr ad majd bővebb tájékoztatást.

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:

70/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a polgármester
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatást és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

 2. Ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési szerződés.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Zalavíz Zrt. által összeállított szerződés-tervezet.

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:

71/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Zalai Víz-
és Csatornamű Zrt-vel a települési ivóvíz és szennyvíz-közmű vagyonra
vonatkozóan:

· az ivóvíz- és szennyvízközmű-vagyonra az üzemeltetési
szerződést;

· a vagyonértékelést;
· a vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről szóló

megállapodást;
jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
szerződések, megállapodások aláírására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló

  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Társulás elnöke által készített beszámolót. Különösebb teendőnk nincs, elviekben a
Társulás megszűnése után lesz felosztható pénzmennyiség, de ennek mértéke jelentéktelen.

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:
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72/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről készített
tájékoztatót jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletében szereplő
tartalommal elfogadja.

4. A szociális állami feladatfinanszírozási hozzájárulás terhére
beszerzendő, közfoglalkoztatottak részére juttatni szándékozott
munkaruha

  Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a szociális célú állami hozzájárulás terhére
megállapított utalványok kiosztása a végéhez közeledik. A Hivatal pénzügyi csoportvezetőjével
folytatott megbeszélés alapján még van az előirányzatból felhasználható összeg, amely a
közfoglalkoztatottak részére munkaruha juttatásra felhasználható lenne. Előzetesen ugyan
lehetett a közfoglalkoztatás dologi kiadásaihoz is támogatást igényelni, de ezeket nem
feltétlenül támogatták. Munkaruha eddig a közfoglalkoztatottaknak nem volt, csak
védőeszközök. Az az elképzelés, hogy utalvány formájában biztosítanánk 20.000,- Ft összegű
támogatás nekik, amelyet a Ergo-Tex munkaruházati boltjában válthatnának be. Ebből egy jó
középkategóriás munkacipőt és kabátot tudnának vásárolni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A jelenlegi foglalkoztattak kapnának utalványt?

Mázsa Ferenc polgármester: Akik jelenleg vannak, várhatóan február végéig, a program
befejeződéséig állományban maradnak. Maximum 8 ember jöhet szóba, ha figyelembe vesszük
azokat is, akik az idén voltak, de már nem dolgoznak.

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:

73/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete hogy a szociális
célú állami hozzájárulás terhére az önkormányzatnál foglalkoztatási
jogviszonyban álló közfoglalkoztatottak részére egyszeri, 20.000,- Ft
összegű, az Ergo-Tex Kft. munkaruházati üzletben munkaruha
vásárlására jogosító utalványt biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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  5.  Egyebek

Mázsa Ferenc polgármester: A Deák Ferenc Megyei Könyvtár jelezte, hogy várhatóan 2017.
március 1-től az Ő koordinálásukkal indulni fog egy kulturális közfoglalkoztatási program.
Javasolja, hogy 1 fő foglalkoztatására adjunk be igényt.

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:

74/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a várhatóan 2017.
március 1-től a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
koordinálásával induló kulturális közfoglalkoztatási programban 1 fő
foglalkoztatásával részt kíván venni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozat megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Császár László jegyző: A Baki Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével kapcsolatban
elmondja, hogy a mai napon érkezett meg Kormánymegbízott Asszony kijelölő döntése. A
döntés alapján 2017. január 1-től Tófej, Baktüttös, Pusztaederics, Zalatárnok és
Szentkozmadombja önkormányzat is a Baki Hivatalhoz fog tartozni. A döntés alapján Tófejen
és Zalatárnokon is önálló kirendeltség létrehozására kerül sor. A kijelölés csak a jogszabály
által kötelezően meghatározott alapvető tartalmi elemekre terjed ki, a közös hivatalt fenntartó
8 önkormányzatnak kell az együttműködés konkrét feltételeiben megegyezni. Az előzetes
tervek alapján hétfőn polgármesterj egyeztetésre, kedden pedig együttes ülésre kerül sor a
csatlakozáshoz szükséges testületi döntések meghozatala érdekében.

Mázsa Ferenc polgármester: Egyértelműen se pro, se kontra nem lehet állást foglalni. Kérdés,
hogy ebben a permanens fenyegetési állapotban mi lesz a megegyezéshez való hozzáállás. Az
van, hogy akár a legkisebb település is meg tudja akadályozni az együttműködést. Eddig az
itteni három település harmonikusan együtt tudott működni, az elért eredményekkel elégedett.
Más pozíciót is elfoglalhattunk volna, ha ragaszkodtunk volna ahhoz, hogy minden ügy helyben
intéződjön, de ez nekünk is évi 4-5 millió forintba került volna, mint Zalatárnoknak. Mi, ha
akarnánk, tudnánk plusz egy, másfél embert foglalkoztatni, de akkor felrúgnánk azt az elvet,
hogy ne kelljen az állami hozzájáruláshoz saját forrást hozzátenni. Bízik abban, hogy jó lesz az
együttműködés, csak nehogy folytatódjon a 2014. óta folyó permanens fenyegetési állapot. Mi
csináljuk a dolgunkat, a jegyzőnek lesz több feladata a keretek kialakításában.

1717 órakor megérkezett Németh Csaba települési képviselő, így a testület 5 fővel
folytatta munkáját.

Mázsa Ferenc polgármester: A Közös Hivatal kialakításánál az nagy gond, hogy eddig 6
hónapot hagytak elmenni, most meg jó, ha 6 nap áll rendelkezésre a világ megváltására.
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Véleménye szerint nincs kellő idő minden fontos részlet megbeszélésére, alapos
leegyeztetésére.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1720 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


