
Sárhida, 2017. január 31-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

1

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31. napján az
önkormányzat hivatali 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,
- Biró Katalin pénzügy előadó.

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 napirendet a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el:

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről.

2. Az Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3. A civil szervezetek 2017. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása és
elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

4.  Civil támogatások elszámolása (a 2016. évre vonatkozóan).
   Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2017. évre vonatkozóan).
      Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

 6.  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető.

 7. ZALAISPA Társulási Megállapodás módosítása.
  Előadó: Császár László jegyző.
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8. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló rendelet megalkotása.

  Előterjesztő: Császár László jegyző.

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 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:

2/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat:
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. Az Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása és
elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a 2017. évi ülésterv javaslata.

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:

3/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete jelen
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2017. évi ülés- és munkatervét.
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Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3. A civil szervezetek 2017. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása
és elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: A korábbi évektől eltérően az idei évben egy kicsit másként
történik a napirend tárgyalása, amiért utólag is elnézést kér. Mivel semmi nem indokolta a
január közepi ülést, ezért csúszott a 2017. évi felhívás. Tavaly is a tavalyelőtti felhívás ment
ki, csupán a dátumok változtak a két év között. A felhívás alapja az önkormányzat rendelete.
Ennek előírásai eddig jól működtek, a jövőre nézve – ha szükségesnek látszik – a rendeletet
áttanulmányozzuk, változtatunk azon. Az érintett szervezeteket tájékoztatta, a 2016. évi
elszámolások és a 2017. évi pályázatok beérkeztek.

4.  Civil támogatások elszámolása (a 2016. évre vonatkozóan) – terjedelmi
okokból e-mail-en elküldve!

   Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2017. évre vonatkozóan) –
terjedelmi okokból e-mail-en elküldve!

  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Mivel a két napirend szorosan összefügg, javasolja, hogy
egyben kerüljenek azok tárgyalásra. Jelen jegyzőkönyv 5. és 6. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került a tavaly támogatásban részesített két civil szervezet elmúlt évi
beszámolója és a 2017. évre vonatkozó igénye. A 2017. évre a Sportegyesület 200 e Ft, az
Alapítvány pedig 100 e Ft igényt nyújtott be. Javasolja ezen igények támogatását, sajnos
pozitív irányba elmozdulni nem nagyon tudunk.

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:

4/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi civil
szervezeti támogatások vonatkozásában a támogatott szervezetek – az
Együtt Sárhidáért Alapítvány és a Sárhida Sportegyesület –
beszámolóját, a benyújtott elszámolásokat elfogadja.

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:

5/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil szervezetek
2017. évi támogatási keretére benyújtott pályázati anyagok alapján a
Sárhida Sportegyesület részére 200 e Ft, az Együtt Sárhidáért
Alapítvány részére pedig 100 e Ft összegű támogatás megállapítását
hagyja jóvá 2017. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatások
folyósításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

 6.  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a költségvetés előterjesztése a kapcsolódó mellékletekkel. A
közmeghallgatáson is rámutatott a megvalósítandó apróbb-nagyobb célokra. Ezeknek mind
anyagi hátterük van, mindenhez pénz kellene, 50-100-150 e Ft. Valamennyi pénz van az
utakra, de a Béke utca bevezető szakaszának rendbetételéhez szükséges 3,5 m Ft-ra nincs
fedezet. Az iskola felújítása sem szerepel a költségvetésben. Szerepel azonban egy nagy tétel
a költségvetésben, a Közös Hivatal támogatása. Ha ez nem is rengeti meg a költségvetést,
nagy tétel.

Császár László jegyző: A Közös Hivatal támogatására 800 e Ft-os összeg szerepel a
költségvetésben. Sajnos megszakadt az a folyamat, amely a közös hivatalok 2013-as
létrehozásától tartható volt. Idén a fenntartóknak az állami hozzájárulás összegén felül saját
költségvetése terhére a hivatal működtetésére forrást kellene biztosítani. Ennek oka, hogy a
közös hivatalok létrehozásától az állami hozzájárulás összege nem változott, azaz 2013-tól
ugyanaz az állami támogatás. Idén egy köztisztviselő nyugdíjba vonul, neki 5 havi
illetményének megfelelő jubileumi juttatást kell biztosítani. A 2017. évre jelentősen megnőtt a
garantált bérminimum összege, ami a hivatalnál 4 főt érint. A közös hivatal bővítése jelentős
bérfeszültségeket is gerjesztett, mert az újonnan csatlakozó településeken működő
kirendeltségi dolgozók jelentősen nagyobb összegű illetményben részesülnek, mint a baki
székhelyen dolgozó kollégák. A bérkorrekció jelentős részére fedezetet biztosít az újonnan
csatlakozó településektől átvett 7 m Ft-os összegű plusz forrás. A baki fenntartói kör
működési struktúrája annyiban szerencsés, hogy a tófeji körnek tízszeres a hozzájárulása, de
Zalatárnoknak is hozzávetőleg 6 m Ft-ot kell a kirendeltsége működtetéséhez hozzátennie.

Mázsa Ferenc polgármester: Nem vagyunk olyan gazdagok, mint az újonnan csatlakozó
települések, ahol elég lenne a hivatali feladatok ellátására 1,5 fő is. Ez a 800 e Ft komoly
pénz, érzelgősködhetünk, hogy nem szívesen szavazzuk meg, de látjuk és tudomásul kell
venni, hogy sajnos ez a pénz jó helyre megy. Nehéz úgy egy közösséggé összegyúrni a
hivatalt, hogy van, ahol van pénz a kötelező mértéket meghaladó béremelésre, máshol pedig
úri nagyzolásból tartanak fenn irreális méretű kirendeltséget. El kell indulni azon az úton,
hogy a jó munkát nálunk is el kell ismerni. Az állami hozzájárulások a községek fél-
ellehetetlenítésének állapota felé mutatnak. Az lehet a cél, hogy az emberek elmeneküljenek a
falvakból. Az ASP rendszerrel kapcsolatban két évvel ezelőtt felmerült, az önkormányzati
önállóságot korlátozó hatásokat is cáfolták még akkor, most meg már kötelező csatlakozni a
rendszerhez. Először még csak rálátnak az önkormányzati gazdálkodás minden szegmensére,
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később már engedély kell mindenhez. Szolid évünk következik ismét. Amit az előző években
terveztünk, a számok, arányok megmaradnak, bízunk abban, hogy a működés eddig
megszokott szintjét továbbra is tudjuk produkálni.

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:

6/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés Sor-
szám

tárgy-
év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség -

tárgyévet követő

2017. év  2018. év 2019. év 2020. év
Helyi adók  01 7500 7500 7500 7500
 Osztalékok, koncessziós díjak  02 0 0 0 0
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 200 200 200 200
 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

 04

 Részvények, részesedések értékesítése  05
 Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek

 06

 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  07
Saját bevételek (01+... +07)  08 7700 7700 7700 7700
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3850 3850 3850 3850
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)
 10

220 0 0 0
 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 220 0 0 0
 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 12

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13
 Adott váltó  14
 Pénzügyi lízing  15
 Halasztott fizetés  16
 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+...+25)

 18
0 0 0 0

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  19
 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 20

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  21
 Adott váltó  22
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 Pénzügyi lízing  23
 Halasztott fizetés  24
 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 220 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját

bevétel (09-26)
 27 3630 3850 3850 3850

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését és erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület részére.
Határidő: féléves és éves beszámolók
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 1/2017. (II. 03.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, amely jelen jegyzőkönyv 8.
számú mellékletét képezi.

 7. ZALAISPA Társulási Megállapodás módosítása.
  Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A Társulás folyamatos feladatokat ró ránk, elindult egy
lemorzsolódási folyamat, lesznek további települések, akik kiválnak, akár nagyobb számban
is. Minden egyes esetben módosítani szükséges a dokumentumokat, így most a kiválások
miatt egy technikai jellegű feladatot kell elvégeznünk.

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:

7/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton
és Zala Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai
Kezelésének Korszerű megoldására létrejött Önkormányzati Társulás
(rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási
megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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.
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8. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló rendelet megalkotása.

  Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2017.
(II. 03.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról, amely
jelen jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.

9.  Egyebek

9.1. Különféle felvetések.

Mázsa Ferenc polgármester: Azok közül a témák közül, amelyeket érinteni szándékozott,
van, amin már az élet túlhaladt. Ilyen a jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került Szépséges tájaink II. kiadványban való megjelenés. Ezt nem
igazán javasolná, annak a 40 e Ft-nak legyen máshol helye.
Jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került a Vakok és
Gyengénlátók Szervezet megkeresése, anyagi támogatás kérésére.
Jelen jegyzőkönyv 14. számú melléklete szerinti tartalommal szintén kiküldésre került a
kultúrba beszerzendő 30 db székre kapott árajánlat. Most 89 használható szék van, javasolja,
hogy egészítsük ki a mennyiséget 100 db-ig.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Pacsán  a  Jakab  és  Társa  cég  kimondottan
székekkel foglalkozik, célszerű lenne Őket megkeresni.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Pénteken megy Pacsára, kér árajánlatot. A Vakok
Szervezetének adandó támogatást javasolná.

Mázsa Ferenc polgármester: 10.000,- Ft összegű támogatásra tesz javaslatot.

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:

8/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete részére 10.000,- Ft összegű
támogatást állapít meg 2017. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. február 28.



Sárhida, 2017. január 31-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.
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Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

9.2. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételről.

Császár László jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester és a
települési képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tettek, a Bizottság a
vagyonnyilatkozatokat megőrzésre átvette.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1835 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


