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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 28. napján az

Önkormányzat Hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1800 órai kezdéssel
megtartott nyílt, alakuló üléséről.

Jelen vannak:
- Zsálek-Nagy Marianna polgármester
- Bakos Tibor települési képviselő
- Herczeg István települési képviselő
- Pete Istvánné települési képviselő
- Sipos István  települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
· Balazsicz János HVB elnökhelyettes
· Császár László jegyző.

Zsálek-Nagy Marianna, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket.

A köszöntőt követően a jelenlévők meghallgatták a Himnuszt.

A polgármester 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
továbbiakban javaslatot tesz, hogy az alábbiak szerint történjen az ügyek tárgyalása –
amelyet a javaslattal egyetértve a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója
Előadó: Balazsicz János a HVB elnökhelyettese.

2. Képviselők eskütétele.

3. Polgármester eskütétele.

4. Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Zsálek-Nagy Marianna polgármester

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele.

6. Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása.
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7. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

8. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, stb.).

A napirend tárgyalása:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója
Előadó: Balazsicz János a HVB elnökhelyettese.

Balazsicz János a HVB elnökhelyettese: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint
ismerteti a választási eredményeket. Mint Sárhida Község Helyi Választási Bizottságának
elnöke tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a választás rendkívüli esemény nélkül, a
törvények betartásával zajlott le, a választás eredménye ellen jogorvoslati kérelmet nem
nyújtottak be, így az jogerőssé vált.

2. Képviselők eskütétele.

Balazsicz János a HVB elnökhelyettese: előolvasását követően a képviselők letették az
esküt, jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint aláírták az esküokmányt.

3. Polgármester eskütétele.

Balazsicz János a HVB elnökhelyettese: előolvasását követően a polgármester letette az
esküt, jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint aláírta az esküokmányt.

4. Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Zsálek-Nagy Marianna polgármester

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti
tartalommal ismerteti polgármesteri programját.

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Alpolgármesternek Pete Istvánné képviselőt
javasolja. Az alpolgármester személyéről egyeztetett a képviselőkkel, véleménye szerint Éva
a legalkalmasabb, a falu is így gondolja, mivel a legtöbb szavazatot Ő kapta.
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Császár László, jegyző: Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett kérésére
személyi ügyekben zárt ülést kell tartani. Kérdezi, hogy az alpolgármester jelölt kíván-e zárt
ülést?

Pete Istvánné települési képviselő: Nem kéri zárt ülés tartását.

Császár László, jegyző: Az alpolgármestert titkos szavazással, minősített többséggel kell a
testületnek megválasztania.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: A szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság
elnökének javasolja Bakos Tibor, tagjának Herczeg István és Sipos István képviselőket.

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

67/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztására felállított szavazatszámláló bizottság elnökének
Bakos Tibor, tagjának Herczeg István és Sipos István képviselőket
választja meg.

Császár László, jegyző: kiosztja az alpolgármester megválasztásához a szavazólapokat. A
képviselők a kitöltött szavazólapokat elhelyezik az urnába.

A szavazatszámláló bizottság tagjai a titkos szavazás befejeztével együttesen felbontották az
urnát, és 5 db szavazólapot találtak. Ebből érvénytelen szavazat nem volt. A
szavazatszámláló bizottság tagjai megállapították, hogy alpolgármesternek a képviselő-
testület tagjai egyhangúlag Pete Istvánnét választották.
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az 5. számú melléklete szerinti tartalommal
mellékelve./

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

68/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §.
(3) bekezdése alapján Sárhida község alpolgármesterének -
képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai
közül megválasztja Pete Istvánnét.
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár László jegyző.
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Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármesternek, és
felkéri, hogy tegye le az alpolgármesteri esküt. Kéri a megjelenteket, hogy álljanak fel.

„Én, Pete Istvánné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sárhida
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

Pete Istvánné: Köszöni a bizalmat.

6. Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Császár László, jegyző: a polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, melynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetmény-pótlékából
álló illetménye összegének 40 %-ával, az 501-1500 fő lakosságszámú település
polgármestere esetén. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a alapján az államtitkár illetménye a
kerekítés szabályait figyelembe véve 997.200 Ft.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a polgármesteri illetmény 50 %-a
A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult. Település létszáma alapján a polgármester tiszteletdíja
199.440,- Ft.
A Polgármester költségtérítése a polgármester tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 29.915,- Ft.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményét az Mötv. 71. §-ában
meghatározott összegben állapítsa meg.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Személyes érintettséget jelent be, kéri, hogy a
testület döntsön a szavazásból való kizárása ügyében.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

69/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsálek-Nagy
Mariannát a – polgármester illetményének és költségátalányának
megállapítása ügyében a döntéshozatalból – személyi érintettség
miatt – nem zárja ki.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi
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határozatot hozza:

70/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsálek-Nagy
Marianna polgármester:

o tiszteletdíját: 199.440,-
o Költségtérítését:    29.915,- Ft-ban határozza

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

Császár László jegyző: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult,
amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
maximum 90%-a szerinti összegben állapítja meg (Mötv. 80. § (2) bek.). Mindezek alapján
Bakon a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az alábbiak szerint határozandó
meg:

Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja:  199.440,- Ft
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának maximuma: 179.496,- Ft.

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott
részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2)
bek.). Az írásbeli nyilatkozat az ülés jegyzőkönyvéhez csatolható.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (Mötv. 80. § (3) bek.) költségtérítés akkor is
jár, ha az alpolgármester a tiszteletdíjról lemond, ekkor a költségtérítés alapja az a
tiszteletdíj, melyről az érintett lemondott.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javaslatot tesz, hogy az alpolgármester tiszteletdíját
a polgármesteri tiszteletdíj 10 %-ában állapítsa meg a testület. Elmondja, hogy a
megkeresésekor közölte a Éva, hogy ezáltal a tisztség által nem szeretne javadalmazásban
részesülni. Mivel a jogalkotó nem ad lehetőséget arra, hogy a tiszteletdíjról és a
költségtérítésről is lemondjon, így Éva kérését tiszteltben tartva javaslatot tesz arra, hogy a
legminimálisabb mértékű tiszteletdíjat állapítsa meg a testület.

Pete Istvánné alpolgármester: Személyes érintettséget jelent be, kéri, hogy a testület
döntsön a szavazásból való kizárása ügyében.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

71/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Pete Istvánnét –
az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
ügyében a döntéshozatalból – személyi érintettség miatt – nem zárja
ki.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
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4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

72/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Pete Istvánné
alpolgármester:

· Tiszteletdíját     17.949,- Ft.
· Költségtérítését:       2.692,- Ft-ban határozza meg.

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

Pete Istvánné alpolgármester: Sárhida érdekében le kíván mondani a tiszteletdíj teljes
összegéről.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javaslatot tesz, hogy a testület és vegye tudomásul
a jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalommal csatolt lemondó nyilatkozatot.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

73/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Pete Istvánné
alpolgármester tiszteletdíjának 100 %-áról, való lemondását
tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

7. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

Császár László, jegyző: Az Önkormányzat állandó bizottságának, az Ügyrendi
Bizottságnak a tagjait is újra kell választani. A bizottság tagja nem lehet a polgármester és az
alpolgármester.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: A bizottság elnökének Bakos Tibor, tagjának
Herczeg István és Sipos István települési képviselőket javasolja.

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

74/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
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Bizottság elnökének Bakos Tibor, tagjának Herczeg István és Sipos
István települési képviselőket választja meg.

8. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,
stb).

8.1. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

Császár László, jegyző: A közélet tisztaságának biztosítását és a korrupció megelőzését
szolgálja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, mely érinti az önkormányzati képviselőt,
(al)polgármestert. Az Mötv. 39. §-a tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szabályait.
Az önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester) megválasztásától, majd ezt
követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az Mötv. 2. melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett saját
nyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,
valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. Aki a megválasztását követő harminc napon
belüli vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget, a tisztségéből fakadó
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján található közhiteles
nyilvántartás és annak igazolására szolgál, hogy az érintettnek nincs adó-, vám-, vagy illetve
más köztartozása, elévülési időn belül hiányzó bevallása, behajthatatlanság címen
nyilvántartott, de el nem évült tartozása. Az adatbázisba történő felvétel kérelmezése az
alábbiak szerint történik: Az adatbázisba történő felvételt a képviselő/polgármester a
kizárólag elektronikus úton benyújtható KOMA nyomtatványon kérheti. A bejelentkezéshez
tehát Ügyfélkapu szükséges, amelyen keresztül az adózó egyedileg azonosított módon,
biztonságosan léphet kapcsolatba az elektronikus szolgáltatást nyújtó közigazgatási
szervekkel.
Az elektronikus beküldés az ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő program) használatával
automatikusan teljesül.

8.2. Tájékoztatás az elkövetkező időszak feladatairól.

Császár László, jegyző: A közös önkormányzati hivatal az önkormányzat működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. Közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában, és ellátja a bizottságok működésének ügyviteli feladatait is. Kötelező
közös önkormányzati hivatalt létrehozni, ahhoz csatlakozni: azon községi önkormányzatnak,
amelynek a lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt.
Az érintett helyi önkormányzatok képviselő-testületei közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról, ahhoz való csatlakozásról, vagy megszüntetésről minden választási ciklusban
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csak egyszer, az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül tudnak
megállapodni. Jelenleg a Baki Közös Önkormányzati Hivatal látja el Sárhida község
Önkormányzata tekintetében a fenti feladatokat. A Közös Hivatalt Bak, Bocfölde, Sárhida,
Tófej, Baktüttös, Pusztaederics, Zalatárnok és Szentkozmadombja önkormányzatok tartják
fenn. Sárhida a Közös Önkormányzati Hivatalhoz jelentős összegű saját forrást biztosít. A
jövőbeni működésre vonatkozóan hamarosan le kell folytatni az érdemi tárgyalásokat. A
szakmai szempontok miatt Sárhida érdekében nagyon fontos, hogy lehetőség szerint olyan
megoldás szülessen, amellyel az önkormányzat részéről jelentkező befizetési kötelezettséget
a minél alacsonyabb szinten lehessen tartani, hiszen ezek az összegek lehetnek bármilyen
jövőbeni fejlesztés forrásai. Kéri, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert a
tárgyalások lefolytatására.

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

75/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Közös Hivatali csatlakozás érdekében folytatandó
tárgyalások lefolytatására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

8.3. Képviselő delegálása önkormányzati társulásokba.

Császár László, jegyző: Az Önkormányzat több önkormányzati Társulásnak a tagja. Ezen
társulások döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek tagjai a tagönkormányzatok
részéről delegált személyek. Általában a polgármester a delegált személy. A polgármester
akadályoztatásának esetére célszerű még egy tagot delegálni, aki képviseli az
Önkormányzatot.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: A delegálással, a társulási tanácsi tagsággal járó
feladatokat vállalja. Javasolja, hogy Pete Istvánné alpolgármester kerüljön az akadályoztatás
esetén delegálásra az önkormányzat részéről.

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

76/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete:
· Az Önkormányzati Társulás Nyugat-Balaton és Zala folyó

medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására (ZALAISPA),
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· Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére,

· Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminőségének javítására

· A Bak Köznevelési és Közművelődési
· A Baki Szociális Intézményfenntartó

Önkormányzati Társulások Társulási Tanácsába Zsálek-Nagy
Marianna polgármestert delegálja. A polgármester akadályoztatása
esetén a fenti Társulásokban Sárhida község Önkormányzatát Pete
Istvánné alpolgármester képviseli.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

8.4. Szociális célú tűzifa.

Császár László jegyző: Elmondja, hogy a Zalaegerszegi Erdészet hamarosan kiszállítaná a
település javára megállapított 55 m3 mennyiségű szociális célú tűzifát. Mivel a vonatkozó
rendelet szerint december 20-ig lehet kérelmet benyújtani, megfontolandó, hogy korábban
kerüljön-e kiosztásra a tűzifa, vagy maradjon az eredeti előírás.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja, hogy a benyújtási kérelem november 30-
ra kerüljön módosításra, mielőbb osszuk ki a fát.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás
nem merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 5/2019. (X. 30.) önkormányzati rendeletét a szociális
célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 8/2015. (XI.
20.) önkormányzati rendelete módosításáról, amely jelen
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselő-testület alakuló ülését 1945 órakor bezárta.

k.m.f.

             Zsálek-Nagy Marianna Császár László
                   polgármester      jegyző


