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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27. 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.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző,
- Biró Katalin pénzügyi ügyintéző.

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 fogadja el:

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

2.  Civil támogatások elszámolása (a 2017. évre vonatkozóan).
   Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2018. évre vonatkozóan).
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

5. Egyebek.
5.1. Pályázat defibrillátor beszerzésére.
5.2. Helyiségbérlet.
5.3. Programterv az első félévre.
5.4. Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról.
5.5. Kulturális feladatok ellátása.
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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:

10/2018. (II. 27.) 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.  Civil támogatások elszámolása (a 2017. évre vonatkozóan).
   Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kerültek kiküldésre a 2017. évi támogatások elszámolásáról szóló dokumentumok. Az
Alapítvány és a Sportegyesület a beszámolóját megküldte, átnézésre kerültek, minden rendben
volt azokkal. A 2018. évre vonatkozóan A Sportegyesület 200.000,- Ft, az Alapítvány pedig
100.000,- Ft összegű támogatási igényt nyújtott be.

Herczeg István települési képviselő: Csak ez a két szervezet nyújtott be igényt?

Mázsa Ferenc polgármester: Igen. Az Egészséges Életért Egyesület nem akart pályázni, mert
idén nem terveznek olyan plusz feladatot, amelyhez támogatás kellene. Tájékoztatja a testületet,
hogy régiós dalkörös találkozóra kerül sor április 30-a körül, Sárhidán, a Sárhidai Dalkör
közreműködésével. Gellénháza, Csatár, Radamos, Sárosfa együttese kerülne meghívásra. Arra
kérte a helyi civil szervezeteket, hogy minden egyesület vállalja fel, hogy közreműködik a
rendezvény finanszírozásában és szervezésében. Kérte, hogy anyagilag is járuljanak hozzá,
emellett az önkormányzat a kulturális célú előirányzatából biztosít 50-60 e Ft-ot.

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:
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11/2018. (II. 27.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi civil
szervezeti támogatások vonatkozásában a támogatott szervezetek – az
Együtt Sárhidáért Alapítvány és a Sárhida Sportegyesület –
beszámolóját, a benyújtott elszámolásokat elfogadja.

3. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2018. évre vonatkozóan).
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kerültek kiküldésre a 2018. évi támogatási igények.

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:

12/2018. (II. 27.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil szervezetek
2018. 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 2018. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatások
folyósításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a költségvetés előterjesztése a kapcsolódó mellékletekkel. A költségvetést az
elmúlt ülésen már átbeszéltük. Beszélgethetünk, siránkozhatunk felette, az a szomorú helyzet,
hogy egy ekkora település ilyen főösszegű költségvetésből próbál gazdálkodni. A
mozgásterünk a nullához konvergál. Minden lehetőséget ki kell használnunk.

Herczeg István települési képviselő: A csirketelep ide van bejelentve?

Mázsa Ferenc polgármester: Igen, de a tevékenységét csak augusztusban kezdte meg, az
csupán fél év, jelentős adóbevétel még nem várható.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Az óvodai étkeztetéshez mennyi az önkormányzati
hozzájárulás?
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Biró Katalin pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat 441 e Ft-ot tesz hozzá. A költségvetési
főösszegből 24 m Ft a pályázat. Nagy tétel az óvodához és a hivatalhoz való hozzájárulás. A
többi kiadási  előirányzat a napi működést fedezi,  semmi rendkívüli  nem került  tervezésre.  A
2018. évre 8,3 m Ft hiánnyal számoltunk. Az óvodai hozzájárulás azért ilyen magas, mert lesz
két nyugdíjazás, illetve egy jubileumi jutalom.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, illetve a költségvetésnek az
előterjesztés szerinti elfogadását.

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:

13/2018. (II. 27.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a 2018. 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

2018. év  2019. év 2020. év 2021. év
Helyi adók  01 7600 7500 7500 7500
 Osztalékok, koncessziós díjak  02 0 0 0 0
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 100 200 200 200
 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

0 0 0 0
 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 0 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
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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
 Pénzügyi lízing  23
 Halasztott fizetés  24
 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 25

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

bevétel (09-26)
 27 3850 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, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről, amely jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét
képezi.

5. Egyebek.

5.1. Pályázat defibrillátor beszerzésére.

Mázsa Ferenc polgármester: Megkereste a Sportegyesület elnöke, az MLSZ kiírt egy
pályázatot defibrillátor beszerzésére. 50 e Ft lenne a pályázat önereje. A készüléket központilag
szerzik be, úgy adják át használatra. Kérdés, hogy induljunk-e a pályázaton, vagy halasszunk
egy évet.

Herczeg István települési képviselő: Lehet, hogy csak egyszer kell, de akkor nagyon kell. Az
Egyesületek is beszállhatnának 5-5 e Ft-tal.

Mázsa Ferenc polgármester: Véleménye szerint az önkormányzat biztosítsa a pályázati
önerőt, nyújtsuk be a pályázatot.

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:
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14/2018. (II. 27.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar
Labdarúgó Szövetség által meghirdetett defibrillátor pályázati
felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázathoz szükséges 10 %-os
mértékű önerőt a képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, a pályázati adatlap által tartalmazott nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2018. március 19.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5.2. Helyiségbérlet.

Mázsa Ferenc polgármester: Helyiségbérlettel kapcsolatban kereste meg Kaposvári Andrea.
Ballagási rendezvényt szeretnének tartani május 4-én, de a kultúr akkor már foglalt, ezért a régi
iskola épületet szeretnék a rendezvény megtartására igénybe venni. Javasolja, hogy a testület
engedélyezze az épület igénybevételét ugyanazokkal a feltételekkel, amelyek a kultúrház
bérlete esetén érvényesek.

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:

15/2018. (II. 27.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi az
Önkormányzat tulajdonát képező Sárhida, Rákóczi u. 11. szám alatti
régi iskola épület tantermi részének bérbe adását Kaposvári Andrea
Sárhida, Arany János u. 44. szám alatti lakos részére a kultúrház
használati feltételeivel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2018. május 4.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5.3. Programterv az első félévre.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti az első félévi programtervet.

5.4. Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról.

Mázsa Ferenc polgármester: A közfoglalkoztatotti igény benyújtásra került, amely alapján a



Sárhida, 2018. február 27-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

7

szerződés meghosszabbításra került június 30-ig. Valószínűsíthető irány június 30-tól a fűnyíró
elv alapján a jelenlegi létszám csökkentése.

5.5. Kulturális feladatok ellátása.

Mázsa Ferenc polgármester: A kulturális közfoglalkoztatott jogviszonya március 1-től
megszűnik. A státusz megmarad június 30-ig. Lakatosné Györgyi március 1-től nem vállalja a
kulturális, közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megbízást. Kérdés, hogy hogyan
tovább.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Van olyan munkanélküli, aki bevonható lenne
kulturális közfoglalkoztatottként.

Mázsa Ferenc polgármester: Arra kéri alpolgármester Asszonyt, hogy vállalja fel a kulturális
feladatok koordinálását. Döntést szeretne hozni ebben a tárgyban. Még 2014-ben tárgyalta a
testület az utcabizalmi rendszer kialakítására és a feladatmegosztásra vonatkozó javaslatát, de
akkor ez elutasításra került. A polgármester és az alpolgármester közötti feladatmegosztás
2015-ben megszületett. Úgy gondolta akkor is, most is, a testület azért van, hogy bizonyos
feladatokat egyenként felvállaljanak a képviselők. Erre már volt precedens az elmúlt
időszakban, ami jól működött. Mindenki találhatna olyan feladatot, amit el tud látni. Rossz
beidegződés, hogy mindent a polgármesterre kell hagyni, a kulturális, közművelődési
feladatokat az alpolgármestere szeretné testálni.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: A polgármester vélemény szerint Ő a munkája mellett
ezt el tudja vállalni?

Mázsa Ferenc polgármester: Nincs különbség közöttük, mindketten a főállásuk mellett látják
el a feladatukat. Alpolgármesterként ez a feladata, legyen szíves ezt vállalja fel.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Kulturális közfoglalkoztatottat tudunk alkalmazni?

Mázsa Ferenc polgármester: Igen, de össze kell fogni a feladatokat, az intézményi
kapcsolattartás és a művelődési feladatok terén elvárja a koordinációt. A március 15-i
ünnepségre még egy gondolattal sem kérdezett rá, az I. félévi programterv már itt volt a január
30-i ülésen is. A nemzeti ünnepek megszervezése alapvetően a pedagógus kör feladata. Már
pezsegni kellene a márciusi ünnepséggel kapcsolatban. El kell ismerni, hogy a férfiak is ölik
egymást, de a nők még jobban, nem áll a közepére a kialakult konfliktusnak.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Valami oka van, hogy nem működik a dolog.

Mázsa Ferenc polgármester: A probléma nem 50-50 %-os, a február 17-i ügy is túl lett
spanolva.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: 30 ember arra várt, hogy kijöjjenek már fél 8-kor.

Mázsa Ferenc polgármester: Először vele kellett volna megbeszélni a dolgot. Nem azért van
Ő, hogy a programokat összeszedegesse. A január 30-i ülésen is itt volt a programterv, be volt
írva, hogy február 17-én milyen rendezvény került tervezésre. Amikor február 12-én kijött az
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újság akkor sem, de február 13-án sem lett megbeszélve a kialakult helyzet. 14-én borult a bili,
hogy ugyanarra a napra került szervezésre egy ismeretterjesztő előadás, mint az óvodás bál.
Nem sikerült a megfelelő kapcsolatot kialakítani Györgyi és Andi között, nem ültek le
megbeszélni a dolgokat. Ezentúl Andi válassza ki, hogy kivel lehet összeülni, megszervezni a
programokat. Itt van két státusz június 30-ig, a könyvtárosi betöltése a bonyolultabb, addig
abból kell főzni, ami van. A tervezett programokat meg kell valósítani.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Nem nagyon örül.

Mázsa Ferenc polgármester: Nem öröm kérdése, ez kötelező. Sok helyen az alpolgármester
jár olyan rendezvényekre, mint pl. a társulási tanácsi ülések. Tudomásul vette, hogy Andi
munkája sok tárgyaláson való részvételt nem enged meg. A közművelődési kapcsolattartás, a
kulturális rendezvények megszervezése mind-mind pedagógus feladat. Sok szervezési feladat
van, többet vállalt fel társadalmi megbízatású polgármesterként, mint a főállású polgármesterek
60 %-a. Belülről kellene érezni a képviselőknek – a tiszteletdíj hiánya ellenére – a késztetést,
hogy a települési rendezvényeken meg kell jelenni. Mindenki az affinitása alapján vállal fel
dolgokat. Az alpolgármesternek pedig egyenesen kötelező, különösen, hogy javadalmazást kap.
Az akarja, hogy írásos nyoma legyen annak, hogy a korábbi feladatleosztás alapján a települési
ismeretterjesztő, kulturális feladatok önkormányzat, civil szervezetek, kulturális
közfoglalkoztatottak közötti koordinálása az alpolgármester feladata. A feladatokat meg kell
oldani, bevonni olyanokat, akik részt vesznek ezekben.

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

16/2018. (II. 27.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a korábbi
feladatleosztás alapján a települési ismeretterjesztő, kulturális feladatok
önkormányzat, civil szervezetek, kulturális közfoglalkoztatottak
közötti koordinálására az alpolgármestert jelöli ki.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Takácsné Gál Andrea alpolgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Kezébe került az 1993. március 15-i kopjafa avatás meghívója.
Az a szándéka, hogy az újra szentelésen ismét dr. Pálfi Dénes mondjon beszédet. Ennek a
megszervezését vállalja. Az ünnepséget március 18-ra tenné, de kellene ide 15-25 éves fiatalok
részvétele is. Legyen még 3 ember, aki részt vesz a szervezésben és legyen koordinálva a
feladatok ellátása.

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


