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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 14. napján az

önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- 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 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 fogadja el:

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

2. A 2018. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Talajterhelési díj rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

4. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása.

5. Hótolási megállapodás.

6. 2019. évi belső ellenőrzési terv.
 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.

Herczeg István települési képviselő: Kiderült, hogy ki volt, aki a szelektív hulladékgyűjtőbe
bontott autót rakott?

Mázsa Ferenc polgármester: Vannak elképzelések róla. A gyűjtők környéke most nincs
összeszórva hulladékkal, de hamar gyűlik a szemét. A fém konténer megszüntetésre kerül, a
továbbiakban a fém és a műanyag hulladék gyűjtése egyben lesz. Három konténer marad. Egy
fém rúddal le lesz zárva az edény, ürítés előtt nyitjuk majd csak ki. A szolgáltató dönthet úgy,
hogy a hulladékszigetet megszünteti, ha ez bekövetkezik és ennek ellenére a lakosság odahordja
a szemetet, akkor ez az önkormányzat felelőssége és költsége lesz. A három konténer legyen
elég amellett, hogy van házhoz menő gyűjtés is. A díjak tekintetében összetehetjük a kezünket,
tőlünk délebbre dupla a díj. A Béke és Arany János utcák összekötő szakaszának a kátyúzása
megtörtént, 200 e Ft+ÁFA díjért. A modern falvak program keretében a falusi útalap terhére
talán lehet a jövőben forrást találni útjaink felújítására. A Pacsirta utca elején az átvágás
költsége hozzávetőleg 1 m Ft, azt nem merte megrendelni. Jelenleg erre a munkára nincs forrás,
talán a tavasszal lesz rá lehetőség.

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:

63/2018. (XI. 14.) 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. A 2018. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a vonatkozó előterjesztés, javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
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Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Az óvoda tető felújítására miért kell
átcsoportosítani?

Mázsa Ferenc polgármester: A települési önkormányzatok kisösszegű támogatási pályázatán
nyertünk el 1,2 m Ft-ot, ami a felújítási költség felét fedezte csupán. A következő lépés a
nyílászárók cseréje és a konyha felújítása lenne.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 10/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 4.
számú mellékletét képezi.

3. Talajterhelési díj rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a talajterhelési díjról szóló
rendeletben meg kell határozni azt a bankszámlaszámot, amelyre a kötelezettek teljesítik a
befizetéseket. Eddig erre vonatkozóban nem tartalmazott előírást az Önkormányzat rendelete,
ezért kéri, hogy a 18/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosításra
kerüljön.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadni a rendelet-módosítást.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 11/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a
talajterhelési díjról szóló 18/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

4. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy december 11-én, 1800 órai kezdettel kerüljön
megtartásra a közmeghallgatás.

A javaslattal a képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 5 igen
szavazattal egyetértett.
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 5. Hótolás megállapodás.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Megállapodás tervezete. Az előző évekhez képest a vállalkozó változtatta a
díjat, az üzemanyagköltségek és a munkabérek emelkedése miatt szükségessé vált a korrekció.

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

64/2018. (XI. 14.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a település hótolási
munkáinak elvégzésére 2018. november 15. napjától a 2019. március
15. napjáig terjedő időszakra vonatkozóban az Emkotani Kft-vel
(képviseli: Kovács Tamás ügyvezető, 8944 Sárhida, Kossuth u. 31.)
kíván szerződést kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

6. 2019. évi belső ellenőrzési terv.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a 2019. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az ellenőrzési tervet.

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

65/2018. (XI. 14.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2019. belső ellenőrzési tervét megtárgyalva:

· Normatív állami támogatások igénylésének, elszámolásának
felülvizsgálata

· 2018. évi választások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata
ellenőrzési területeket fogadja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.
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7. Egyebek.

7.1. Fogorvosi ügyeleti ellátás.

Császár László jegyző: A Pallós Dental Bt. levélben tájékoztatta 2018. májusában az általuk
ellátott településeket, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződést felmondja. Az
eltelt időszakban több szóba jöhető szolgáltatót megkerestünk, hogy vállalnák-e ennek a
kötelező önkormányzati feladatnak az ellátását. Mivel nagy ellátási területről – 110 településről
–  van  szó,  nem  volt  egyszerű.  Az  IV  Dental  Kft.  vállalta  el,  hogy  az  ügyeleti  ellátást  a
települések tekintetében ellátja, 60,- Ft/lakos/év díj ellenében. Jelen jegyzőkönyv 8. számú
melléklete szerinti tartalommal ismerteti a szerződés tervezetét.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a feladatellátási szerződést.

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

66/2018. (XI. 14.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozóan jóváhagyja az IV Dentál Fogászati és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal (8900 Zalaegerszeg, Munkácsy u.
14., képviseli: Dr. Iván Gyula József) megkötendő feladatellátási
szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Császár László jegyző: A szociális feladatfinanszírozási keretből 1,9 m Ft áll rendelkezésre.
A népesség-nyilvántartási adatok alapján a 18 év alattiak száma 166 fő, a 65 év felettieké 130
fő. Ha a tavalyi támogatási összeggel kalkulálunk, azaz a gyermekeknek 3.000,- Ft, a 65 éven
felülieknek 8.000,- Ft összegű ellátást biztosít a testület, akkor 1,6 m Ft kerülne kiosztásra, így
a fennmaradó 1,5 hónapra még 240 e Ft keret áll rendelkezésre.

Mázsa Ferenc polgármester: Az eddigi tapasztalatok alapján a maradék 200 e Ft biztonságot
ad, így maradhatna a tavalyi támogatási összeg.

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

67/2018. (XI. 14.) 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
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Bak-Söjtör és Vidéke ÁFÉSZ 7. sz. vegyesbolt – 8944
Sárhida, Béke u. 24.) 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.

Mázsa Ferenc polgármester: A  régi  iskola  környékén  folyt  a  víz,  csőtörés  volt.  Erre  a
vezetékre van az iskola is rácsatlakoztatva. A hiba kijavításra került.
Kovács Tamásék a vasút felé elvégezték az árkolási munkákat.
A benyújtott pályázatainkról nincs információ. A Kossuth utcai járda felújításához a támogatási
összeg rendelkezésre áll, ahhoz a jövő évben az önerőt kell biztosítani. A játszótér és urnafal
megvalósítására benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban nincs hír. Ugyanez a helyzet a
sportparkra benyújtott pályázatunkkal is.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: A kultúrház bérleti díjának tárgyalásakor nem tudott
részt venni az ülésen, a jegyzőkönyvben olvasta a döntést, illetve a polgármesterrel beszélt
ebben az ügyben. Szeretné, ha a helyi intézmények, egyesületek, civil szervezetek rendezvényei
esetén ne kérjünk bérleti díjat. Nehogy egy helyi szervezettől ezért pénzt kérjünk, azzal az évi
40 e Ft-tal nem leszünk szegényebbek.

Mázsa Ferenc polgármester: Az óvoda kikerült a fizető kategóriából. Nem volt már négy éve
ingyenes a használat, Ő nem támogatja a javaslatot, a maga nevében ragaszkodik a döntéshez.
Ha a környéken körülnézünk, egy ilyen nagy alapterületű intézmény bérleti díja eddig nagyon
alacsony volt. A családi-baráti rendezvényeknél, összejöveteleknél az átadás-átvétel nagyon
sok időt, munkát igényelt. Nem elrettentés volt a díjemelés célja, de szükséges volt egy
jelentősebb emelés. A helyieknek tartalmaz a díjkedvezményt, nincs plusz díj az eszköz
használatárét. Az önkormányzat nem akar a saját szervezetein élősködni.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Két szervezet van a faluban, aki a kultúrt használná.
Ezeket az Egyesületeket az önkormányzat támogatja, ne legyenek rákényszerülve, hogy
jótékonysági rendezvény esetén ki kelljen fizetni a bérleti díjat. A két szervezet esetén a 40 e
Ft-tal nem vagyunk előbbre.

Mázsa Ferenc polgármester: Bevételes rendezvény is van. A maga részéről a jelképes összeg
megállapításához ragaszkodik.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Régen 600-800 e Ft-tal támogatta a Sportegyesületet
az önkormányzat, most csak 200 e Ft ez az összeg. Ha nem lesz támogatás, nem lesz
Sportegyesület sem, amely az egész falut szórakoztatja.

Németh Csaba települési képviselő: Akkor magánszemélyek is igényelhetnék, hogy legyen
ingyenes a használat. A bérleti díj a fejlesztésekhez is forrást biztosít.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Nem  akar  meggyőzni  senkit,  csak  azt  kéri,  hogy
szavazzunk a kérdésről.

Mázsa Ferenc polgármester: Érdemes lenne megnézni statisztikákat, hogy más településeken
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is így működik. Az új testület majd októberben foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ha 1-10-es
skálán nézzük, számára ez a 8-10. helyen lévő probléma. A Sportegyesület felé sokat tesz az
önkormányzat a pálya karbantartásával, a fűnyírás gyakoriságával is.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Az a kérdés, hogy cél, vagy nem cél, hogy működjön
a Spotegyesület.

Mázsa Ferenc polgármester: Az önkormányzat sokkal többet ad, mint a minimális. Az öltöző
használatáról szóló megállapodás alapján a rendeltetésszerű működés költségeit a
bérbevevőnek kell finanszíroznia. Ezt a valóságban az önkormányzat finanszírozza.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Itt nem a 20 e Ft-ról, hanem elvi kérdésről van szó.

Németh Csaba települési képviselő: Itt szolgáltatásról van szó, amelyért fizetni kell.

Herczeg István települési képviselő: Lépjünk túl ezen a kérdésen.

Mázsa Ferenc polgármester: Tájékozatja a testületet, hogy december 2. napján kerül sor az
Idősek Napjára. Háromnegyed órás, tréfás előadás lesz a bűnmegelőzési program keretében,
illetve a Dalkör és az óvodások lépnek fel, Roni pedig énekel. December 9-én lesz a Mikulás,
december 16-án pedig a civil karácsony. December 23-án karácsonyi koncert lesz.
A Nemzeti Művelődési Intézettől igényelt számítógépeket, nyomtatókat, így lenne hat gép a
könyvtárban.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1830 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


