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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1805 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

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

Tanácskozási joggal:
- Biró Katalin pénzügyi előadó az 1-4. napirendi pontok tárgyalása során,
- 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 4
fő jelen van. 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. Civil támogatások elszámolása (a 2018. évre vonatkozóan).
   Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2019. évre vonatkozóan).
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Beszámoló a 2018. évi adóztatási tevékenységről
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

6. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
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7. Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

8. Szociális rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

9. Energiahatékonysági/rekonstrukciós pályázat
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Egyebek.
10.1. 2019. évi programterv javaslat.
10.2. Egyéb felvetések.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

7/2019. (II. 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. Civil támogatások elszámolása (a 2018. évre vonatkozóan).
   Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a 2018. évi támogatások elszámolásáról szóló dokumentumokat. Az Alapítvány és a
Sportegyesület a beszámolóját megküldte, átnézésre kerültek, minden rendben volt azokkal.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
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határozatot hozza:

8/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 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 2019. évre vonatkozóan).
  Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a 2019. évi támogatási igényeket. Az elképzelések, a tervek a vonatkozó
önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek benyújtásra. Egy dolog változott az elmúlt 2-
3 évhez képest, az Alapítvány Kuratóriuma erre az évre 200 e Ft-os támogatási igényt nyújtott
be.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: A költségvetésbe 300 e Ft volt összesen a civil
támogatásokra betervezve.

Mázsa Ferenc polgármester: Elvi döntést hozva, a következő költségvetés-módosítás során
ezt az összeget módosíthatjuk.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Az Alapítvány 2018. évi pénzmaradványa 860 e Ft,
a Sportegyesületé pedig 563 e Ft volt. Az Alapítvány a 2018. évben 220 e Ft kiadást realizált,
a Sportegyesület majdnem a dupláját ennek. Mi az az összeg, amit az Alapítvány a 2019. évi
terveiben kiadáskánt szerepel? Ha az Alapítvány jóval nagyobb kiadást tervez a 2019. évben,
akkor indokolt a támogatási összeg emelése.

Mázsa Ferenc polgármester: Az Alapítvány a testvér-települési kapcsolatok ápolásában nagy
szerepet tölt be, ehhez az önkormányzat nem igazán tesz hozzá. Hírértékű, hogy a Kárpát-
medencében összeértek a testvér-települési kapcsolatok, az idén várhatóan Burgenlandi és
Vajdasági településsel gyarapodik ez a háló. A találkozó megszervezése jelentős költséggel jár,
az elmúlt 10 év felhalmozott tartaléka arra szolgált, erre most szükség lehet, illetve pályázatot
is ad be az Alapítvány. Szeretnék a falunapi időszakban minden testvér-településről egy-egy
kisbusznyi  embert  2-3  napra  meghívni.  A  beadott  pályázatból,  az  idei  támogatásból  és  a
tartalékból szeretnék ezt finanszírozni. Az utazási költségek viszik el a kiadások jelentős részét.
Ha nem nyer a NEA pályázat, akkor is meg akarják valamennyire valósítani a programot,
legfeljebb kisebb, szűkebb keretek között kerül erre sor. Minimum 400-500 e Ft kell.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Az  a  kérdés,  hogy  mire  kell  a  többlet-támogatás;
rendezvényre, vagy pénzmaradványt halmozni. Ha 400-500 e Ft lesz a költség, akkor van helye
a 200 e Ft-os támogatásnak. Ha jövőre azt látja, hogy a 2018. évihez hasonlóan 220 e Ft volt az
Alapítvány kiadása, akkor nincs értelme. Ha a kiadási szint emelkedik, akkor jó helyre kerül a
többlettámogatás.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
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határozatot hozza:

9/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil szervezetek
2019. évi támogatási keretére benyújtott pályázati anyagok alapján a
Sárhida Sportegyesület és az Együtt Sárhidáért Alapítvány részére
egyaránt 200 e Ft összegű támogatás megállapítását hagyja jóvá 2019.
évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatások
folyósításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester

4. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a költségvetés előterjesztése a kapcsolódó mellékletekkel. A költségvetési
főösszegek a 2018. évihez képest nőttek, vannak pályázataink – igaz egyenlőre még terv szinten
– amelyeket márciusban talán már látunk. A Magyar Falvak programban szereplő pályázati
részterületek vonatkozásában is el kell gondolkodni, a következő ülésen már érdemben
tárgyalnunk kell, hogy az idei évben milyen területekre nyújtunk be pályázatot.

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:

10/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a 2019. 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

2019. év  2020. év 2021. év 2022. év
Helyi adók  01 7900 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 8000 7700 7700 7700
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Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 4000 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
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 4000 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 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről, amely jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét
képezi.

A napirend tárgyalását követően Biró Katalin pénzügyi előadó távozott a
testületi ülésről.

5. Beszámoló a 2018. évi adóztatási tevékenységről
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a beszámoló. Nagy elmozdulások sajnos nincsenek az évek között az
adóbevétel növekedése tekintetében. Javasolja a beszámoló elfogadását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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11/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a
2018. évi adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g)
pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár László jegyző.

6. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre a beszámoló.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

12/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhely
környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt
tartalommal tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

7. Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Előterjesztés a
2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről" c. előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:
A Képviselő-testület a 2018. évről szóló, összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést elfogadta.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.
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Határidő: értelemszerűen.

8. Szociális rendelet módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Elmondja, hogy a fiatal házasok lakásvásárlási támogatására a
településre beköltözők jelentős száma miatt kiemelkedő igény jelentkezett az elmúlt
időszakban. A költségvetési törvény kiegészítő rendelkezései alapján amennyiben szociális
jelleggel nyújt támogatást erre a célra az önkormányzat, akkor a szociális célú
feladatfinanszírozási állami hozzájárulás terhére lehet elszámolni a kiadást. Az eddig hatályban
lévő 2/1991. (IV. 30.) önkormányzati rendelet is tartalmazott jövedelemhatárt, azaz a szociális
cél igazolható, így célszerű lenne a szociális rendelet előírásai között rendelkezni erről az
ellátási formáról a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével együtt.

Mázsa Ferenc: Javasolja, hogy 200.000,- Ft legyen a támogatási összeg.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2019.
(II. 15.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 11.
számú mellékletét képezi.

9. Energiahatékonysági/rekonstrukciós pályázat
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc: Jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti ismerteti a Zalavíz Zrt-től
kapott tájékoztatást.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

14/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz-
és Csatornamű Zrt. által elkészített pályázati dokumentációval egyetért,
azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Az
Önkormányzat közösen konzorciumban indul az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt.-vel a „Víziközművek energiahatékonyságának
fejlesztése” című pályázaton, melyet az Innovációs és Technológiai
Minisztérium írt ki.
A képviselőtestület támogatja a pályázat benyújtását és egyben
felhatalmazza a polgármestert, a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

15/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített pályázati dokumentációval
egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja. Az Önkormányzat közösen konzorciumban indul az Észak-
zalai  Víz-  és  Csatornamű Zrt.-vel  a  „Víziközművek  Állami
Rekonstrukciós Alapbjából nyújtandó támogatásra” című pályázaton a
21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező –
Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában.
A képviselőtestület támogatja a pályázat benyújtását és egyben
felhatalmazza a polgármestert, a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Egyebek.

10.1. 2019. évi programterv javaslat.

Mázsa Ferenc: Jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került
a 2019. évi programterv javaslata.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: A  szüreti  felvonulást  is  fel  kellene  venni  a
programtervbe, szeptember 28-i tervezett dátummal, a rendezvény megszervezését Ő vállalja,
hozzávetőleg 30 e Ft költséggel.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

16/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat
2019. évi programtervét jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel: szüreti
felvonulás, szeptember 28-i tervezett dátummal, szervező: Zsálek-Nagy
Marianna, költség: 30.000,- Ft.
A képviselő-testület felkéri a programtervben feltüntetett szervezőket a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: programtervben szereplő szervezők.

10.2. Kulturális megbízás.
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Mázsa Ferenc: Lejárt december 31. napjával a kulturális, közművelődési megbízási szerződés
Lakatos Ferencnével. Az idei évre is meg kellene kötni vele a szerződést. A megbízás fedezete
beépítésre került a költségvetésbe. A megbízási szerződés tervezete jelen jegyzőkönyv 14.
számú melléklete szerinti tartalommal került kiküldésre.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

17/2019. (II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
költségvetése terhére a kulturális, közművelődési feladatok ellátására
vonatkozóan a jelen jegyzőkönyv 14. 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.

10.3. Egyéb felvetések.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: A régi iskola épületét meg kellene hirdetni eladásra,
mivel az épület állaga egyre romlik csak. Ha esetleg el tudnánk adni, a vételárat be tudnánk
forgatni a tér felújításába. Ha nem is sikerül eladni, egy próbát megér.

Mázsa Ferenc: Tájékoztatja a testületet, hogy a téli rezsicsökkentés megvalósítása tárgyában
az árajánlatok beérkezte, február 28-i szúrópróba szerűen ellenőrzi a Katasztrófavédelem az
igényjogosultság tényét. Hamarosan megtörténik a szerződéskötés a tüzelőanyagot biztosító
vállalkozásokkal és kezdődik a jogosultak részére az igazolások kiosztása.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 2008 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


