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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 10. 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,
- Soós József települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Luczi Jenő Gellénháza Rendőrőrs - őrsparancsnok,
- Gyenese Szilárd körzeti megbízott,
- 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. Közbiztonsági beszámoló a 2018. évről.
Előterjesztő: Zalaegerszegi Rendőrkapitányság. Előadó: Luczi Jenő őrsparancsnok,
Gyenese Szilárd körzeti megbízott.

2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseiről.

3. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának
beszámolója a 2018. évről (a beszámoló e-mail-en kiküldve!).

4. Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői megbízása.
Előadó: Császár László jegyző.

5. Fogorvosi ellátásra vonatkozó megállapodás módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.

6. 2019. évi közbeszerzési terv.
Előadó: Császár László jegyző.



Sárhida, 2019. április 10-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

2

7. Ingatlanvásárlási kérelem.
Előadó: Császár László jegyző.

8. A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról döntés.

9. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:

1. Közbiztonsági beszámoló a 2018. évről.
Előterjesztő: Zalaegerszegi Rendőrkapitányság. Előadó: Luczi Jenő őrsparancsnok,
Gyenese Szilárd körzeti megbízott.

Luczi Jenő őrsparancsnok: A korábbi években fordított sorrendben készült a közbiztonsági
beszámoló, elkészült az országos, a megyei, a városi, majd csak ezután a települési beszámoló.
Tavaly óta új kapitány áll a kapitányság élén, aki új szerkezetű beszámoló elkészítésére adott
utasítást, amely immár időben, tavasszal kerül ki a településekre. Lényegesen rövidebb a
tartalom és azok a bűncselekmények szerepelnek benne, amelyek lényegesen befolyásolják a
lakosság közbiztonság érzetét. Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a 2018. évről szóló közbiztonsági beszámolót. Elmondja, hogy tavaly 13
bűncselekmény volt Sárhidán, volt 2 súlyos testi sértés, 2 ittas járművezetés, 1 cserbenhagyás,
1 gazdasági bűncselekmény, 1 sikkasztás. A településen a közbiztonság javul.
Bemutatja Gyenese Szilárd körzeti megbízottat, aki 2019. február 15. napjától kezdődően látja
el Bak és Sárhida községek tekintetében a körzeti megbízotti feladatokat.

Gyenese Szilárd körzeti megbízott: Elmondja, hogy 2011-ben szerelt fel a Rendőrségnél,
három évig a készenléti rendőrségen teljesített szolgálatot, majd Zalaegerszegen, Ságodban volt
körzeti megbízott.

Luczi Jenő őrsparancsnok: Sajnos Sárhidán nem jó a kapcsolata a Rendőrségnek a helyi
Polgárőrséggel, mert az tulajdonképpen nem működik, fel kellene éleszteni a szervezetet.

Mázsa Ferenc polgármester: Sok funkciója lehetne a Polgárőrségnek az alapfunkción kívül
is.  Annyi  kellene,  hogy összejöjjön  egy  közgyűlés,  mivel  a  szervezet  hivatalosan  nem szűnt
meg. A közeljövőben jelentős problémát fog jelenteni a településen a Búslakpusztai szeméttelep
bezárása, ami arra fogja terelni az embereket, hogy a hulladékot az utak mentén szórják el. Már
eddig is közel egy teherautónyi szemetet szedtek össze a település határában.

Luczi Jenő őrsparancsnok: Egy helyi kamerarendszer jó megoldást jelenthetne ennek
ellenőrzésére. Sajnos arra kevés a lehetőség, hogy folyamatosan a településen legyen a rendőr.

Mázsa Ferenc polgármester: Elfogadásra javasolja a beszámolót.

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

22/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Gellénháza Rendőrőrs
közrend- és közbiztonsági beszámolóját Sárhida település
vonatkozásában tudomásul vette.

Ezt követően Luczi Jenő és Gyenese Szilárd 1745 órakor távozott a testületi
ülésről.

2. 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 2. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be két ülés közötti munkáról, a 4. 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:

23/2019. (IV. 10.) 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.

3. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának beszámolója a 2018. évről (a beszámoló e-mail-en
kiküldve!).

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény által a 2018. évre vonatkozóan elkészített,
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló.

Mázsa Ferenc polgármester: A szociális gondozóval is egyeztetve úgy gondolja, hogy
nincsenek jelentősebb problémák a településen, elfogadásra javasolja a beszámolót.

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

24/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
5. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót.
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4. Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői megbízása.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK
intézményvezetői megbízásáról szóló testületi határozat tartalmát a Magyar Államkincstár
kifogásolta, kérték annak módosítását, mivel a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68.
§ (4) bekezdése az alábbiakat írja elő: „Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése
alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre
szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július
1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának
időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy
munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban
vagy később járna le”.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra a javaslatot.

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

25/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete az 5/2019. (I. 10.)
képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: „a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése
alapján, a nevelőtestület egyetértő véleménye alapján Göcsej Kapuja
Bak Óvoda és ÁMK intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019.
február 1-től 2023. augusztus 15. napjáig tartó időtartamra Vizsiné
Kalugyer Gyöngyit megbízásával egyetért”.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Fogorvosi ellátásra vonatkozó megállapodás módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: A közelmúltban tárgyalta a testület a vállalkozó fogorvossal megkötött
megállapodás módosítását, amelyben a szerződés hatálya 10 évben került meghatározásra. A
napokban felkereste Őt a fogorvos, aki kérte, hogy a határozott idő helyett határozatlan időben
kerüljön meghatározásra a szerződés időtartama, mivel nem tudja, meddig lesz képes és kívánja
a jelzett feladatokat ellátni.

Mázsa Ferenc polgármester: Elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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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26/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (I. 16.)
képviselő-testületi határozatát módosítva jelen jegyzőkönyv 6. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a fogorvosi tevékenység
ellátásra vonatkozó szerződés módosítását a Milvius Dental Bt. (8945
Bak, Rózsa u. 1/A.) fogorvosi szolgáltatóval.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

6. 2019. évi közbeszerzési terv.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásához az
előterjesztést jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az előterjesztést.

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

27/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek a
község honlapján történő megjelentetéséről.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

7. Ingatlanvásárlási kérelem.
Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az ingatlanvásárlási kérelem. A Simon Konzult ingatlanszakértővel felvette a
kapcsolatot, értékbecslésre ajánlatkérést küldött. A kérelemben csak a 198. hrsz-ú területre
érkezett vételi ajánlat, de érdekes képet mutatna egyben a 198-as önkormányzati, a 199-es
Kóbri-féle telek ami a 200/2-es területtel együtt állami tulajdonú, a 200/1-es önkormányzati, a
203-as út és a 202-es terület. A 204-es területnek öt tulajdonosa van, az kiesik. Megkérte külön
az ajánlatot az épületre és egyben a fenti területekre is. Korábbi álláspontján túllépve, el kell
gondolkodni az értékesítésen, de célszerű lenne megvárni az értékbecslést, látni kell, mit is érhet
a terület egyáltalán.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Az az opció is lehet, ha külön-külön adjuk el a
területeket, ha úgy van rájuk érdeklődés.
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Herczeg István települési képviselő: Javasolja, hogy kerüljön elnapolásra a döntés addig,
amíg nem áll rendelkezésre az értékbecslés.

A javaslattal egyetértve a képviselő-testület határozathozatal nélkül
a napirend tárgyalását elnapolta az értékbecslői szakvélemény
beérkezéséig.

8. A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról döntés.

Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretében több
pályázati felhívás jelent meg a közelmúltban. Az egyik „a nemzeti és helyi identitástudat
erősítése”  című,  a  másik  pedig  az  „orvosi  rendelő”  és  „orvosi  eszköz”  című.  Meg  vagyunk
keresve, hogy mire kívánunk pályázni. Annak ellenére, hogy 16-18 alprogramra várható
felhívás, ezekből mindenki egyet válasszon ki. Alapvetően fő célként a Gellénházi út bekötő
szakaszát jelöltük meg, de nemcsak az útra adjunk be pályázatot. Senki nem vállal arra
garanciát, hogy a megjelölt célra benyújtott pályázatunk nyertes lesz, ezért az előbb ismertetett
célterületekre is adunk be pályázatot.
Az első részterület kapcsán 15 m Ft összeghatárig meglévő közösségi és kulturális építmények
külső és belső tereinek felújítására, bővítésére, korszerűsítésére is lehetőséget biztosít, ennek
keretében az iskolai tanári szobában kialakítandó melegítőkonyhára és a kultúrházban
hangosítási technikára, illetve a kazán cseréjére nyújtanánk be pályázatot. Az orvosi rendelő
felújítására és orvosi eszközök beszerzésére kiírt pályázati felhívás alapján a Bakkal
konzorciumban a TOP-os felhívásra benyújtott pályázatunkat újítjuk meg. A Kossuth utcai
járda immár 10 éves terv, örülünk, hogy eddig eljutottunk, de nagy gondok merültek fel menet
közben.

Császár László jegyző: A járda felújítására beadott és elnyert pályázatunk árajánlata már két
éves. Az elmúlt időszakban az építőipari anyag- és munkadíjak nagyon nagy mértékben
elszaladtak, így a benyújtáskor még 15 m Ft-os árajánlat alapján megkért friss kivitelezési
árajánlatok közül a legalacsonyabb is 21,5 m Ft összegű. Az idei évi költségvetést alapban is
jelentős hiánnyal fogadta el a testület, ami azt jelentené, ha a jelenlegi formájában kerülnének
elfogadásra a kivitelezési ajánlatok, további 6,5 m Ft-tal nőne a hiány. Egyértelmű, hogy nincs
forrás a kivitelezésre. Két megoldás lehetséges:

1. Fejlesztési célú hitel felvétele 10 év futamidővel.
2. A műszaki tartalom jelentős csökkentése.

A fejlesztési célú hitelt 10 év futamidőre, 8,8 m Ft összegben kellene felvenni. Feltétele a
hitelnek a Kormányzati engedély. Az is kérdés, hogy a hitel biztosítékául tud-e az
önkormányzat olyan értékű, forgalomképes ingatlant bevonni, amit a bank elfogad. Ebben az
esetben a határidő tekintetében is módosítási kérelmet kell beadni, mivel legalább 4 hónap a
hitel engedélyezési ideje, így az idei évi kivitelezésnek nem sok az esélye.
A műszaki tartalom csökkentése a Belügyminisztérium engedélye alapján történhet meg –
előzetes érdeklődésünk alapján ez várhatóan pozitív elbírálás alá esik – a támogatói okirat
módosításával. A műszaki tartalom csökkentése azt jelentené, hogy a rendelkezésre álló
támogatással és az önrész biztosításával nem 780 méternyi, hanem rövidebb szakasz készülne
el.
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Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Ha idén elkészülne a csökkentett szakasz, mekkora
esélye lenne az elmaradó szakasznak? Nem javasolja, hogy a járda miatt behitelezzük a
települést, addig nyújtózkodjunk ameddig a takarónk ér.

Mázsa Ferenc polgármester: A hírekben hallotta, hogy kiírták a Belügyminisztérium hasonló
tartalmú pályázatát kiírták, illetve a Magyar Falu Program keretében is lesz belterületi út,- járda
felújítási pályázat.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja,  hogy  csökkentett  műszaki  tartalomra  nyújtsunk  be
módosítási kérelmet.

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

28/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
elnyert támogatás támogatói okiratának módosítására – a műszaki
tartalom csökkentésére – kérelmet nyújt be, a Kossuth utcai járda
Pacsirta utcai kereszteződéstől északi irányba való megvalósítása
tárgyában.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a módosítási
kérelem benyújtására, új kivitelezői árajánlatok bekérésére.
Határidő: haladéktalanul és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

    Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy Magyar Falu programban pályázat kerüljön
benyújtásra „a nemzeti és helyi identitástudat erősítése”, „orvosi rendelő” és „orvosi eszköz”
pályázat.

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

29/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program keretében „a nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
pályázati felhívás alapján meglévő közösségi és kulturális építmények
külső és belső tereinek felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, az
iskolai tanári szobában kialakítandó melegítőkonyhára és a
kultúrházban hangosítási technikára, illetve kazán cseréjére pályázatot
kíván benyújtani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. április 15. és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

    Császár László jegyző.

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

30/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program keretében „az „orvosi rendelő” című pályázati felhívás alapján
a Sárhidai háziorvosi rendelő felújítására pályázatot kíván benyújtani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. április 26. és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

    Császár László jegyző.

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

31/2019. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program keretében „az „orvosi eszköz” című pályázati felhívás alapján
a Sárhidai háziorvosi rendelő eszközellátottságának bővítésére
pályázatot kíván benyújtani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. április 26. és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

    Császár László jegyző.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1904 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


