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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 22. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1708 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Németh Csaba települési képviselő,
- Soós József települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van.
Herczeg István települési képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni
az ülésen. 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 fogadja 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. 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
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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:

42/2018. (V. 22.) 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 2016. évi zárszámadása.
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Biró Katalin pénzügyi előadó.

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

Császár László jegyző: A pénzmaradvány plusz bevételként sajnos nem jelentkezik, azt a
költségvetésben már beterveztük, megvan a helye.

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:

43/2018. (V. 22.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati 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

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

2017.
Eredeti

2017.é
vi

teljesít
és

2017.
évi

teljesítés
%-a

2018.
év

terv

2019.
év terv

2020.
év terv

 Helyi adók  01 7500 7691 103 % 7600 7500 7500
 Osztalékok, koncessziós díjak  02
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 200 39 19 % 100 200 200
 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

 04

Részvények, részesedések értékesítése  05
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Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek

 06

 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  07
 Saját bevételek (01+... +07)  08 7700 7730 100 % 7700 7700 7700
 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3850 3865 100 % 3850 3850 3850
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)

 10 220 221 100 % 0 0 0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 220 221 100 % 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 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)  26 220 221 100 % 0 0 0
 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

 27 3630 3644 100 % 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 6/2018. (V. 24.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, mely
jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
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3. Egyebek.

3.1. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása
pályázat.

Császár László jegyző: Az  elmúlt  időszakban  többszer  beszéltünk  polgármester  Úrral  és  a
hivatali munkatársakkal a támogatási igény benyújtásának lehetőségéről. Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi.  C. törvény 3. melléklete 10. pontja szól a
rendkívüli önkormányzati támogatás forrásáról. A települési önkormányzatok rendkívüli
támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy
egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A pályázati kiírást a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága elküldte önkormányzatunk részére. A
támogatási igény a 2018. évben is az elmúlt évekhez hasonlóan nyújtható be. Önkormányzatunk
likviditását vizsgálva megállapítható, hogy a közeljövőben nem biztosított a szállítói számlák
kifizetése sem. Ezért is van szükség a pályázat mielőbbi elkészítésére, illetve az Igazgatóság
felé történő benyújtására, hogy az Önkormányzat működőképességének megőrzését, illetve
feladatainak ellátását a likviditási probléma ne veszélyeztesse.
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik. A pályázat benyújtásának feltétele egy
olyan képviselő-testületi határozat megléte, melyben a Képviselő-testület dönt a támogatási
igény benyújtásáról. Az adatok feldolgozása után 10,4 m Ft összegű támogatási igényt tudunk
benyújtani.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a támogatási igény benyújtását.

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:

44/2018. (V. 22.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet 10. pont a.) alpont szerinti települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatása címen támogatási igényt kíván
benyújtani az Önkormányzat működőképességének megőrzése
céljából.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

     Császár László jegyző.

3.2. Óvoda épület tetőfelújítása.

Császár László jegyző: Az elmúlt évben benyújtott és elnyert, a kistelepülési önkormányzatok
alacsony összegű fejlesztésének támogatására kiírt felhívás alapján az idei évben meg kell
valósítani az óvoda épület tetőcseréjét. Az előzetes tervek szerint erre az óvoda júniusi
leállásakor fog sor kerülni. A korábbi elképzelések alapján cserepes lemez borítást kapna az
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óvoda, azonban a kivitelezésre kapott újabb árajánlatok alapján egy kedvezőbb lehetőség
adódott, Creaton natúr-vörös tetőcserép felhasználására, amely ráadásul – az eredeti ajánlathoz
képest 400 e Ft-tal – kedvezőbb díjú is. A tetőszerkezet alkalmas a cserépfedésre, mivel az
említett  cserép kisebb súlyú, mint a most fent lévő borítás.  A most fent lévő tetőcserép akár
értékesíthető lenne, azzal a kikötéssel lenne célszerű eladni, hogy a törmeléket is elszállítja a
vásárló.

Mázsa Ferenc polgármester: Meghirdeti a Sárhidai Hírekben a lehetőséget, javasolja
elfogadásra a módosítást és kezdődjön a kivitelezés.

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:

45/2018. (V. 22.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda
tetőfedésének cseréjére a cserepes lemez helyett jóváhagyja a Creaton
natúr-vörös tetőcserép felhasználását, egyúttal elfogadja a Zala-Sadek
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Dalos u.14. képviseletében: Horváthné Desics
Anikó ügyvezető) bruttó 3,8 m Ft összegű kivitelezési árajánlatát, a
felújítás fedezetét a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztésének támogatására elnyert támogatási összeg, a tervezett saját
erő és a járdafelújításra előirányzott saját forrás átcsoportosításával
biztosítja.
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3.3. Egyéb felvetések.

Mázsa Ferenc polgármester: Az óvoda előtti kapubejáróban több szülő parkol, várakozik
gépkocsival, ami néha olyan szituációt eredményez, hogy akadályozzák egymást, illetve az
egyéb közlekedést. Az óvoda részéről is érzékelték a problémát, először információátadással
próbálják arra terelni a szülőket, hogy ez a helyzet megszűnjön.

Németh Csaba települési képviselő: Fel lehetne festeni az aszfaltra, hogy megállni tilos.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Szerinte elég lesz szólni a szülőknek.

Mázsa Ferenc polgármester: Először népneveléssel, ha az eredménytelen lesz, határozottabb
fellépéssel érjük el a célt.
Hoztunk 20 db kárpitos széket Bakról, a Faluházból, amelyek már szétszedve, csiszolva,
pácolva, viszonylag elfogadható állapotban várják a használatot. A napokban kapta azt az
információt, hogy az önkormányzat a székek ellenértékét a helyi civil szervezeteknek, így a
Baki Óvodáért Alapítványnak ajánlotta fel. Egyeztetett a Baki polgármesterrel, 2.000,- Ft/db
árban egyeztek meg.
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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:

46/2018. (V. 22.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 2018.
évi költségvetése terhére 20 db kárpitos szék beszerzését 2.000,- Ft/db
egységáron, amely összeget a Baki Óvodáért Alapítványnak biztosít.
A képviselő-testület feléri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: A május 2-i esőzésből mi is kaptunk, így érkezett egy levél dr.
Szakonyi Szabolcstól, amelyben jelezte, hogy a háza előtti árkon elhelyezett biztonsági rácsban
felgyűlt a hordalék, amely a víz folyását eltömítette, így 80 cm-es víz állt a garázsában. Ügyvéd
úr levelében közölte, ha a biztosítója nem fedezi a kárt, akkor kárigénnyel fog fellépni az
önkormányzattal szemben. Kimentünk a helyszínre, próbáltuk az eseményeket rekonstruálni,
de nem tudja elképzelni, hogyan lehetett ott annyi víz. Iszapnak pedig egyáltalán nem láttuk
nyomát, holott mederlappal kirakott árokról beszélünk, ott látni kellett volna a hordalékot.
Írtunk válaszlevelet, várjuk a fejleményeket.
Gyorsan nő a fű a sok csapadék hatására, ezért érkeztek is megkeresések a településről, sokfelé
kellene kaszálni. Tudatosítani kellene, hogy mindenkinek, az ingatlantulajdonosoknak is van
tennivalója, nem tudnak az önkormányzat munkatársai mindenhol ott lenni.
Sok érdeklődő volt a településről a 12.000,- Ft összegű rezsicsökkentéssel kapcsolatban. A
Kormányhatározat alapján a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településekre vonatkozik a
döntés, annyi plusz információnk van, hogy kiegészítő szociális tűzifa támogatásban részesült
a település, amely 11 m3–nyi tűzifát jelent. Az ellátás nem automatikus, ugyanabban a
konstrukcióban kerül elbírálásra, mint a szociális tűzifa igények.
Az előzetes információk alapján idén is lesz lehetőség nyári diákmunkára, nagy valószínűséggel
2 fő 2 hónapra.

Soós József települési képviselő: A lomtalanítás után többen jelezték, hogy nem vitték el a
kirakott hulladékot, holott olyan került kirakásra, ami a felhívásban foglaltaknak megfelelt.

Mázsa Ferenc polgármester: Felé is jelezték a problémát, utána fogunk nézni.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1815 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


