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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 9. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1704 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Németh Csaba 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 5
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
5 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 5 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. 2017. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

3.  Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

 4.  Közösségi együttélés alapvető szabályai és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

 5. Hótolás megállapodás.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

 6.  Közmeghallgatás időpontjának kijelölése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

7.  Egyebek.
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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
ismerteti az átruházott hatáskörben tett intézkedéseket. A két ülés közötti munkáról az alábbiak
szerint ad tájékoztatást:

· Szeptember 25-én volt az utolsó ülésünk, az azt követő hét végén került sor a szüreti
felvonulásra közösen Bocföldével. A rendezvény jól sikerült, különösen Sárhida
részéről. Köszöni Zsálek-Nagy Marianna és Herczeg István képviselőtársának a
szervezést, folytassuk ezt egy Pupi-hegyi pincebejárással januárban. Ehhez kéri a
képviselők közreműködését.

· Október 6-án a könyvtári hét keretében került sor programra.
· Október 10-én önkormányzati forrás konferencián vett részt Keszthelyen.
· A Kossuth utcai vízelvezetők tisztítása is erre az időszakra esett. A nagy esők után egyes

szakaszokon visszaduzzadt az eső, de nem okozott nagy problémát. Neki állhatnánk a
szintek rendezésének, de jobb lesz megvárni, amíg beállnak az árkok. Az árkolásokkal
kapcsolatban a lakosság részéről pozitív visszajelzések érkeztek.

· A mai napon a Közútkezelő a Béke utca alsó szakaszát a hídig leaszfaltozta. Most
nálunk pattog a labda a Béke és az Arany János utca összekötő szakaszának a
javításával, de ezt a munkát el kell halasztani tavaszig.

· Október 18-án Többcélú Társulási Tanácsi ülésre került sor. A Társulás megszüntetése
megint fél éve húzódik, de most minden jel szerint 2017. december 31-ével sikerül azt
megszüntetni. Nagy vagyon nincs a Társulásban, az a megállapodás született, hogy az
eszközöket ott hagyja a Társulás, ahol azokat az elmúlt 10 évben használták.

· Október 19-én Bocföldén avatási ünnepségeken vettünk részt.
· Bak és Sárhida között, a Csodák Tavához vezető úton a Válicka hídon túl Vizi Istvánnak

egy nagyobb szántó területe van. Ő keresett meg Bennünket azzal, hogy az út melletti
fás rész kezelése elmaradt, az erdősült rész odébb-odébb, az út és Vizi István területe
felé kihasasodott, az eredeti nyomvonaltól 4-5 méterre. Vizi István vízelvezető árok
kialakításával akarja megoldani a területének a visszaszerzését. Megkerestük az
erdősült részek tulajdonosait, de semmi reakció nem érkezett a részükről. Az utat
nekünk kell biztosítani, ezért Kovács Tamással megnéztük, Őt fogjuk megbízni az út
letakarításával.

· November 6-án Óvodai Társulási Tanácsi ülésre került sor.
· Kedden pedig TÁMASZ egyeztető megbeszélés volt, mert van pár település, ahol nem

egészen tisztázottak a szociális étkeztetési kiszállítási feltételei.
· A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum felé az I. világháborús

emlékművek és hadisírok felújítására benyújtott pályázatunk eredményes volt, 890 e Ft-
ot nyertünk el.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

46/2017. (XI. 09.) 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. 2017. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a vonatkozó előterjesztést.

Mázsa Ferenc polgármester: Kiegyensúlyozottan gazdálkodunk azzal a kevéssel, ami van,
elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a jelen jegyzőkönyv 4. számú
melléklete szerinti tartalommal 8/2017. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 03.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.

3.  Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a vonatkozó előterjesztés. Kiüresedtek a Társulások, mi plusz egy fél évet
ráhúztunk. Javasolja a megállapodás módosítás elfogadását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

47/2017. (XI. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására.
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Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 4.  Közösségi együttélés alapvető szabályai és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Korábban kirívóan közösségellenes magatartási formák
szabályozására volt lehetőség, sok önkormányzat elengedte a fantáziáját és mindent
szabályoztak. Ezt a jogszabályi lehetőséget megszüntették, most egy szűkebb körű
szabályozásra van lehetőség. Nincsenek a településen kirívóan nagy problémák, de vannak
olyan visszatérő gondok, amelyek szabályozására – ha úgy gondoljuk – élhetünk bizonyos
lehetőségekkel.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került a vonatkozó előterjesztés. A tervezet összeállítására azért került sor, mert rendszeresen
visszatérő probléma a településen egyes állattartók viselkedése, állataik mások nyugalmát
rendszeresen megzavarják, egyes állattartók ebei rendszeresen a közterületen felügyelet nélkül
kóborolnak és a gyalogosan, kerékpáron közlekedőkkel szemben fenyegetően lépnek fel.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Véleménye szerint a tervezet rendben van,
elfogadható.

Mázsa Ferenc polgármester: A tervezet alapnak megfelelő, folyamatosan alakítható a konkrét
helyzeteknek megfelelően.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a jelen jegyzőkönyv 7. számú
melléklete szerinti tartalommal 9/2017. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről.

 5. Hótolás megállapodás.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Megállapodás tervezete. Az előző évekhez hasonlóan a vállalkozó nem
változtatta a díjat, javasolja a megállapodás elfogadását azzal a módosítással, hogy nem 5 cm-
es, hanem 10 cm-es hó vastagság esetén induljon a takarítás.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

48/2017. (XI. 09.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a település hótolási
munkáinak elvégzésére 2017. november 15. napjától a 2018. március
15. napjáig terjedő időszakra vonatkozóban Kovács Tamás (8944
Sárhida, Kossuth u. 31.) egyéni vállalkozóval kíván szerződést kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 6.  Közmeghallgatás időpontjának kijelölése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy december 12-én, 1800 órai kezdettel kerüljön
megtartásra a közmeghallgatás. Legyen egy beszámoló a 2017. évről, hívjuk meg a
Rendőrséget, illetve a Katasztrófavédelmet is meg kellene hívni egy tájékoztatás megtartására,
olyan polgári védelmi témában, ami az önkormányzatot érinti.

  A javaslattal a képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett.

7.  Egyebek.

Mázsa Ferenc polgármester: Felmerült, hogy hamarosan kiírásra kerülnek a LEADER
pályázatok. Kérdés, hogy elsődlegesen a játszóteret célozzuk-e meg.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Mi lenne, ha a játszótér építés után fennmaradó
maradék összeget a Béke-Arany János utca átkötő szakaszának helyreállítására tennénk be?

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: A bolt előtti térnek kellene inkább nekiállni.

Mázsa Ferenc polgármester: 2014-es  árajánlatok  alapján  a  tér  felújítása  3,8  és  5,5  m Ft  +
ÁFA  lenne.  Itt  arra  is  figyelni  kell,  hogy  gond  lehet  a  közművek  helyzetével.  Ezt  a  tér
vízelvezetésével együtt kell megoldani.

Herczeg István települési képviselő: A közműveket biztosan cserélni kellene.

Mázsa Ferenc polgármester: Kérdés, hogy milyen mértékű igény van a játszótérre.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Hatalmas az igény.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Szinte minden családnak van saját játszóeszköze, a
tér fontosabb.

Mázsa Ferenc polgármester: Kér be két ajánlatot a térre, illetve a Dózsa utcai levezető járdára.
Még nem sürget az idő, lesz idő újra tárgyalni a pályázati célt.
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Herczeg István települési képviselő: Jelezték  a  fiatalok,  hogy  a  Béke  utca  22.  szám  alatti
területen szentestei pásztortüzet rendeznének.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ez nem jó ötlet.

Mázsa Ferenc polgármester: Kétséges ez a helyszín, túl közel van a bolt, az intézmények.

Mázsa Ferenc polgármester: A szociális feladatfinanszírozási keretből 2,2 m Ft áll
rendelkezésre, de ez azt fedi be, amely ellátást tavaly biztosítottunk. Az a probléma, hogy még
van bő 1,5 hónap az évből. Nem lenne jó kicentizni a keretet, kicsit vissza kellene lépni az
összeg tekintetében. A gyermekeknek 3.000,- Ft, a 65 éven felülieknek 8.000,- Ft összegű
ellátást kellene adni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Az egységes 5.000,- Ft összeg is megfordult a
fejében, de a polgármester javaslata jobb.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

49/2017. (XI. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és az egyes szociális formák szabályairól szóló 2/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelete 14. §-ában foglalt jogkörében eljárva a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (5) bekezdése alapján:

· A 18 éven aluli jogosultak részére 3.000,- Ft;
· A 65 éven felüli és szociálisan rászoruló egyedülálló

személyek részére 8.000,- Ft értékben természetbeni ellátást (a
helyi COOP Mini – Béke u. 24., valamint a MINI ABC – Béke
u. 85. élelmiszer vegyesboltokban tartós élelmiszerre
beváltható utalvány formájában) állapít meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megállapított
ellátások folyósításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős:  Mázsa Ferenc polgármester,

     Császár László jegyző.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1838 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


