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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 13. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- 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 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. Gördülő fejlesztési terv.
  Előadó: Császár László jegyző.

3. Szociális célú tűzifa pályázat – vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása.
 Előadó: Császár László jegyző.

4. Kultúrház működési rend módosítása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

6. MÁK ellenőrzés tapasztalatai.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

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
számol be két ülés közötti munkáról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket. A két ülés közötti beszámolóban a legfontosabb
történéseket ismertette. A Szociális Társulásban a folyamatban lévő változásokra kell
válaszokat keresni, a zökkenőmentes feladatellátás a cél.

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:

47/2018. (VIII. 13.) 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. Gördülő fejlesztési terv.
  Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerint került kiküldésre
az előterjesztés, javasolja elfogadásra a tervet. A tervre erőteljes ráhatásunk nincs.

Császár László jegyző: A fejlesztési tervben sajnos komolyabb fejlesztések nem szerepelnek,
hiszen csak a használati díj képez fedezetet a beruházásokra, így a fenntartás a fő feladat annak
ellenére, hogy Sárhidán – különösen – az ivóvíz-rendszerre nagyon ráférne egy komolyabb
fejlesztés.

Mázsa Ferenc polgármester: Ez a terület olyan, mint a Közútkezelő kezelésében lévő közút
helyzete. Mindkettő 21. századi alapberuházás kellene, hogy legyen.

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

48/2018. (VIII. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai
Víz-  és  Csatornamű Zrt.  által  készített  15  éves  gördülő fejlesztési
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tervben leírtakkal - 2019-2033. időszakra - egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervében szereplő MEKH által elfogadott 2019. évre vonatkozó
munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
A képviselőtestület 11-32054-1-010-00-14 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervében szereplő MEKH által elfogadott 2019. évre vonatkozó
munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Szociális célú tűzifa pályázat – vonatkozó önkormányzati rendelet
módosítása.

 Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Három vonalon  fut  jelenleg  ez  az  ügy.  Most  a  hagyományos
tűzifa juttatásra pályázunk, kaptunk már 11 m3 kiegészítő tűzifa támogatást, illetve most
mindenki, aki kimaradt a gáz és távhő ártámogatásból, megkapja a 12.000,- Ft összegű
támogatást. Október 15-ig lesz központi utasítás, hogy lesz ennek a pontos menete.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az EBR rendszerből a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás pályázati adatlapja. Sárhida ez alapján 81.280,- Ft önerővel 64 m3 tűzifára pályázhat.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását.

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

49/2018. (VIII. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló rendelet alapján 64 m3 szociális célú tűzifára kíván
pályázatot benyújtani. A képviselő-testület 2018. évi költségvetése
terhére biztosít 81.280,- Ft önerőt a szociális célú tűzifa támogatás
biztosítására. A képviselő-testület a tűzifa támogatásért a jogosultaktól
ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Császár László jegyző: Módosításra javasolja a vonatkozó önkormányzati rendeletet, mivel
olyan jogszabályi hivatkozást is tartalmaz, amely már hatályon kívül helyezésre került.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2018.
(VIII. 15.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa
támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 8/2015. (XI. 20.)
önkormányzati rendelete módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 6.
számú mellékletét képezi.

4. Kultúrház működési rend módosítása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a módosítási javaslat tervezete. Most egy komolyabb díjnövekedést kellene
eszközölnünk, utoljára 2016-ban módosultak a díjak, azóta a másik helyiség is rendelkezésre
áll, jelentősen növelve az alapterületet. Eddig a kiegészítőkkel (abroszokkal, székekkel,
evőeszközökkel) nagyon rugalmasak voltunk, így nagyon szolidak voltak az árak, ez messze
alatta van annak, amit az valójában megér. Felmerült egy dilemma, az óvodai igénybevétellel.
Mannával egyeztetett, a Márton-napi bál esetén nem jelent semmi problémát a bérleti díj
kitermelése, de az óvodát lehet, hogy mentesíteni kellene a díjfizetési kötelezettség alól, ezért
javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő szöveghez képest az intézmény kerüljön ki abból.
Az eszközök kiadása, visszavétele különösen a családi-baráti összejövetelek esetén jelentős
munkát rótt Györgyire, különösen egyes igénybevevők esetén. Azt javasolja, hogy a családi-
baráti összejöveteleknél az eszközhasználat díjkötelessé tétele történjen egyedi elbírálás
alapján, amely akár a bérleti díj 50-100 %-a is lehessen.

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

50/2018. (VIII. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrház
igénybevételéről, a házirend és bérbeadás feltételeiről szóló szabályzat
IV. fejezet 3. pontjának módosításáról a következők szerint határoz:

Megnevezés Ár
Árusítás, céges szolgáltatás- és
termékbemutató, illetve
konferencia

8.000,- Ft/alkalom

Lakodalom, belépős báli
rendezvény (helyi szervezet által
szervezett rendezvényre
vonatkozóan is)

20.000,- Ft/alkalom (kultúrterem
és régi iskolai tanterem

egybenyitásával)

Családi-baráti összejövetel (csak
helyieknek)
Eszközhasználat külön, egyedi
megállapodás alapján.

10.000,- Ft/alkalom -
kultúrterem

20.000,- Ft/alkalom kultúrterem
+ régi iskolai tanterem

Eszközhasználat (evőeszközök,
abroszok, illetve a régi hangosító

Ingyenes (az eszközök és
berendezések tiszta, hiánymentes
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berendezés) – csak helyi civil
szervezetek és intézmények
részére.

állapotban történő
visszaadásával) Hiány/törés
pótlással, illetve az abroszok

patyolatban történő mosatásával.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Az SZMSZ-ben nincs szabályozva a személyes érintettség bejelentése
elmulasztásának szankcionálása, azt indokolt bevenni SZMSZ-be, annak módosításával (pl.
figyelmeztetés).

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 8/2018.
(VIII. 15.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 8. számú
mellékletét képezi.

6. MÁK ellenőrzés tapasztalatai.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága által lefolytatott átfogó pénzügyi-
gazdálkodási ellenőrzés lényegét tartalmazó összefoglaló, illetve a feltárt hibák kijavítására
vonatkozó intézkedési terv. Elmondja, hogy a pénzügyi területen dolgozó kollégákra az ASP
rendszerre való átállás, illetve az egyre nagyobb mértékű központi információs igény
kielégítése jelentős terhet ró, sajnos több olyan egészségügyi probléma is nehezítette a
munkavégzést, amely a pénzügyes kollégákat sújtotta, ezúton is köszöni kollégái kitartását.

Mázsa Ferenc polgármester: Tény, hogy a kollégák minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy
megfeleljenek a többször irreális elvárásoknak. A hivatali létszám továbbra is szűk
keresztmetszet marad, nem lesz plusz anyagi erőforrás. Javasolja a jelentés tudomásul vételét,
az intézkedési terv elfogadását.

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

51/2018. (VIII. 13.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságának ZAL-ÁHI/188-12/2018.
iktatószámú ellenőrzési jelentését tudomásul veszi, egyben elfogadja és
jóváhagyja a feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó
Intézkedési Tervet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

     Császár László jegyző.

7. Egyebek.

Mázsa Ferenc polgármester: A beiskolázási támogatások igénylése most indul. Az év végi
szokásos utalvány – amely a 0-18 és a 65 év felettiek részére járt – összegén el kell majd
gondolkodni az októberi ülésen, illetve a szociális források csökkenésével akár kivezetésre is
kerülhet ez az ellátási forma. Tavaly 3.000,-, illetve 8.000,- Ft összegű ellátást tudtunk
biztosítani, valószínűsíthető, hogy a 3.000,- Ft-os megszüntetésre kerülhet, illetve a 8.000,- Ft
csökkenhet. Ha lesz keret, akkor maradhat az ellátás.

Mázsa Ferenc polgármester: A templom felújítása jó ütemben halad, felmerült, az
önkormányzat hozzájárulásának kérdése. Ezt a költségvetéskor már tárgyaltuk, a templomra
megvan a pénz, ezért abban állapodtunk meg, hogy az egyházi temetői részben ledőlt, régi, nem
használt sírkő darabok elszállításához járulnánk hozzá, 90-100 e Ft-tal.

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

52/2018. (VIII. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi
költségvetése terhére maximum 100.000,- Ft összegű támogatást
biztosít a temetőben ledőlt, régi, nem használt sírkő darabok
elszállításához.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került egy megbízási szerződés tervezet, amelyet Györgyivel kötnénk meg.
Györgyinek március 1-től nincs megbízási szerződése a kulturális feladatok ellátására, ennek
ellenére folyamatosan sokat dolgozik ezen feladatok ellátásával. Eddig még útköltséget sem
számolt el. Javasolja, hogy minimum a régi megbízási díj összegének felét, havi 25.000,- Ft-ot
állapítsunk meg. A költségvetésben az egész évre terveztük a megbízási díjat, így a fedezet
rendelkezésre áll.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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53/2018. (VIII. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi
költségvetése terhére a kulturális, közművelődési feladatok ellátására
vonatkozóan a jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Lakatos Ferencnével kötendő megbízási
szerződést.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1825 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


