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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 10. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1707 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

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

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző,
- Biró Katalin pénzügyi előadó – az 1-2. napirendek tárgyalása során.

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 napirendet a testület 3 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 2016. évi zárszámadása.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

3. Az egyes anyakönyvi eseményekről szóló rendelet módosítása.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

4. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

5. Településkép védelméről szóló rendelet előkészítési feladatai.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

6. Víziközmű vagyon átruházása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

7. A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása, továbbá Együttműködési Megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.



Sárhida, 2017. május 10-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

2

8. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:

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

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Az Arany János utcai vízelvezetés ügyében
jutottunk valamire a MOL-nál?

Mázsa Ferenc polgármester: A létesítménygazdálkodási csoportvezetővel megnéztük a
helyszínt, a szomszédok is ott voltak, beszélgetések indultak. A MOL részéről az az
elgondolás fogalmazódott meg, hogy a hidak felszedésével, helyreállításával kapcsolatban
felmerülő költségeket a lakók vállalják be. Most várjuk ennek a költségvetését. Van aki nem
nagyon akarja az árkolást, de egy család meg nagyon szeretné. A kocsibejárók helyreállítását
a MOL nem hajtja végre.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A Kossuth utcai árkolás ügyében mi a helyzet?
Hívták a faluból, hogy ez önkormányzati, vagy magán kezdeményezés-e.

Mázsa Ferenc polgármester: Úgy indult az ügy, hogy Kovács Tamás, aki rendelkezik a
megfelelő géppel, a saját háza előtt elvégzi az árkolást. Emellett még néhány ház előtt saját
költségére elvégezte a munkát, azt nem az önkormányzat rendelte meg. Lehetne a feladat
elvégzésére társadalmi munkát is szervezni, a gépi munka költségét pedig az önkormányzat
biztosíthatná. Ez a következő Sárhidai Hírekben meg is fog jelenni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Inkább a gellénházi út bekötő szakaszára
költené ezt a pénzt, ez az árkolás nem a mi feladatunk, a Közútkezelőé az út. Lehet, hogy a
lakók összeadták volna az árkolás árát, mert az árkok karbantartása a lakók dolga.

Mázsa Ferenc polgármester: A gépi munka 50 %-át átvállalhatná az önkormányzat, a lakók
a hídátereszeket kitakarítják, folyamatosan karbantartják. Az újságba azt írta, hogy 10 napon
belül felkeressük a tulajdonosokat. Aki nem járul hozzá, azt felszólítjuk az árok
rendbetételére. Jelzi, hogy pénteken érkezik a Zala-Depo, 2,4 m3 aszfaltot bedolgozva fognak
kátyúzni, melynek 360 e Ft + ÁFA a költsége.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Az árkolást a Kossuth utcai lakók fizessék ki,
nem szavazza meg a költség átvállalását, mert minden utca itt fog kopogni az árkolás miatt.
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Mázsa Ferenc polgármester: A  Béke  utcában  nem  súlyos  a  helyzet,  a  Kossuth  utca  a
kritikus.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A  Béke  utca  alja  is  kritikus  és  a  Petőfi  utca
alja is. Hiába árkolnak, ha a hidak alatt csak 20 cm-es cső van lefektetve, így nincs értelme az
árkolásnak, mert nem tud elfolyni a víz.

Mázsa Ferenc polgármester: A lakókkal kötnénk egy megállapodást, amiben jelezzük, hogy
milyen konzekvenciái vannak annak, ha az ingatlantulajdonosokra háruló kötelezettségeket
nem teljesítik. Sajnos az van a köztudatban, hogy azért van az önkormányzat, meg a
közmunkások, hogy ezeket a problémákat megoldják. Jelzi, hogy vannak munkásaink, két
fővel többen, mert büntetést kell ledolgozniuk. Ez összesen 200 órát jelent. A gépi munka
nem lesz 80, 100 óra. Fussuk végig az ingatlanokat – ebben kéri is a képviselők
közreműködését – kérjünk információt a lakosságtól arról, hogy szálljanak be a lakók az
árkolásba, az önkormányzat pedig vállalná a gépi munka 50 %-át. Pénzügyi részről tudunk ide
átcsoportosítani?

Biró Katalin pénzügyi előadó: Az utakra 500 e Ft + ÁFA összeget terveztünk, abból költünk
el a kátyúzásra 360 e Ft + ÁFA összeget. Ne várjuk meg, hogy mi lesz a járdafelújításra
benyújtott pályázat eredménye?

Mázsa Ferenc polgármester: A járdaépítésnek az árkokra nagy hatása nincs.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Jegelné a árkolást a pályázati döntésig.

Mázsa Ferenc polgármester: Ettől függetlenül a felmérést meg kell csinálni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Minimum májusig várni kellene.

Mázsa Ferenc polgármester: A járdaépítés a vízelevező árkot nem zavarja. Nincs
információnk a lakossági hozzáállásról. Az árkolást a járdaépítéstől függetlenül el kell
végezni. Ne kössük össze a vízelvezető árkot a pályázattal. Kovács Tamástól kér árajánlatot,
hol, mennyi munka lenne.

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:

15/2017. (V. 10.) 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.
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2. Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadása.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerint került
kiküldésre az előterjesztés.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A pénzmaradvány plusz bevételként
jelentkezik?

Biró Katalin pénzügyi előadó: Azt a költségvetésben már beterveztük, megvan a helye.

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:

16/2017. (V. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés Sor-
szám

 Tárgyév Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből
eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet
követő

2016.
Eredeti

2016.é
vi

teljesít
és

2016.
évi

teljesítés
%-a

2017.
év

terv

2018.
év terv

2019.
év terv

 Helyi adók  01 7200 7753 108 % 7200 7200 7200
 Osztalékok, koncessziós díjak  02
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 200 297 148 % 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 7400 8050 109 % 7400 7400 7400
 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3700 4025 109 % 3700 3700 3700
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)

 10 500 457 91 % 240 0 0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 500 457 91 % 240 0 0
 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 12

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13
 Adott váltó  14
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 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 0 0

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

 20

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

 25

 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 500 457 91 % 240 0 0
 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

 27 3200 3568 111 % 3460 3700 3700

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, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 4/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, mely
jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

3. Az egyes anyakönyvi eseményekről szóló rendelet módosítása.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került rendelet-módosítás tervezete. A módosításra azért van szükség, hogy az
önkormányzati rendelet maradéktalanul megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
5/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2013. (III. 18.) önkormányzati
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rendelet módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét
képezi.

4. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a beszámoló.

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:

17/2017. (V. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.

5. Településkép védelméről szóló rendelet előkészítési feladatai.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

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

18/2017. (V. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és
településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit, a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében
megállapított felhatalmazását, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.
és 22. §-aiban foglaltak előírásait figyelembe véve az alábbi döntést
hozza:

1. Sárhida Község közigazgatási területére a Településképi Arculati
Kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítését a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII. 8.)
Korm. rendelet 28. és 29/A. §-ai vonatkozó rendelkezései szerinti
véleményezési és partnerségi egyeztetési, a 43/A. § rendelkezései
szerinti eljárásrenddel elindítja.

2. Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez
szükséges intézkedések megtételére és az ahhoz kapcsolódó
árajánlatok megkérésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 6/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletét a Partnerségi
Egyeztetés Szabályzatának közzétételéről, mely jelen jegyzőkönyv
10. számú mellékletét képezi.

6. Víziközmű vagyon átruházása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

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

19/2017. (V. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul jelen
jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalmú előterjesztés
alapján a mellékletben felsorolt víziközművek tulajdonjogának
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő
térítésmentes átadásához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

7. A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, továbbá Együttműködési
Megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
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Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.

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

20/2017. (V. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban:
Önkormányzati Társulás), az előterjesztés 1. számú mellékletében
szereplő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt  Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
Önkormányzati Társulás és a Tagönkormányzatok között 2014. évben
megkötött Együttműködési Megállapodás módosítását az előterjesztés
2. számú mellékletében foglalt tartalommal.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési
Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

8. Egyebek.

Mázsa Ferenc polgármester: Folyamatban van a kulturális közfoglalkoztatotti álláshely
betöltése. Egy személy maradt a rostán, gond, hogy a szigorítások alapján ragaszkodnak az
érettségihez, amivel a kiszemelt személy nem rendelkezik. Kért egyedi elbírálást, hogy
tekintsenek el ettől. Azt az ígéretet kapta, hogy két héten belül visszajelzést küldenek.
Sor került egy megbeszélésre a május-júniusi programokról. A jövő hét második felében, de
inkább a 22-i héten kibővült körben visszatérünk a megbeszélésre, amelyen legfontosabb
téma a falunap, amire július 8-án kerülne sor.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1905 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


