Sárhida, 2012. április 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 25. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1807 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Pete Istvánné, települési képviselı.

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı,

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 3 fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontok szerint történjen az ügyek
megtárgyalása. A javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.

Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

2.

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója.
Elıadó: Biró Katalin pénzügyi elıadó.

4.

ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Elıadó: Biró Katalin pénzügyi elıadó.

5.

Sportöltözı pályázati támogatásával kapcsolatos tájékoztatás.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

6.

Ravatalozó felújítás kivitelezı és mőszaki ellenır kiválasztása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

7.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

8.

Vagyonrendelet módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
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9.

Összefoglaló jelentés a 2011. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

10. 2012. évi Közbeszerzési terv.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
11. Szabálysértési törvénybıl eredı rendeletmódosítási kötelezettség.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
12. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérıl, egyéb
ügyek).

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.
Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal számol be a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés közötti munkáról.
Bakos Tibor, települési képviselı 1819 órakor megérkezett az ülésre, így a képviselıtestület 4 fıvel folytatta munkáját a továbbiakban.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.
Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekrıl.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
21/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti idıszakban
végzett munkáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseirıl szóló beszámolót tudomásul vette.

3.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója.
Elıadó: Biró Katalin pénzügyi elıadó.

Mázsa Ferenc, polgármester jelen jegyzıkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a 2011. évi költségvetési beszámoló. A költségvetési beszámolót többször
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átbeszélve, a korábbi évekhez hasonlóan alaposan, sok mindenre kiterjedıen állítottuk
össze. A 2012. évi költségvetés tárgyalásánál is egyeztettük a fı irányokat, hogy a
költségvetés kiegyensúlyozottabb legyen. A 2011. évet pozitív pénzmaradvánnyal zártuk,
ami ritka, hogy jelentıs összegő pénzmaradványt tudtunk felmutatni. Igyekszünk a
lehetıségekhez mérten, a megnyíló pályázati lehetıségekhez igazodva, plusz költségvetési
források bevonásával gazdálkodni, a jövı évi fejlesztési igényeket is megalapozandó.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot a 2011. évi költségvetési
beszámoló elfogadására.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról mely jelen jegyzıkönyv 5. számú mellékletét képezi.

4.

ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Elıadó: Biró Katalin pénzügyi elıadó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Amíg van lehetıség, létezik ez a pályázati forrás, addig élni
kell ezzel. Ez a pályázati lehetıség 2013-ban már, mint kiegészítı lehetıség nem áll
rendelkezésre. 2013-ban az ÖNHIKI a feladatalapú finanszírozás mellett – a most
rendelkezésre álló információk szerint – már nem merülhet fel. Hogy ez a valóságban
hogyan fog mőködni, még nem ismert. Az ÖNHIKI támogatás lehetıséget nyújthat
pályázati célok megvalósításának önerejéhez, vagy önállóan, a vállalt feladatok ellátásának
finanszírozási forrásaként.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
22/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
1.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete a
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 6. sz. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012.
évi támogatására.
2.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012.
évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı
nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén
1 000 fı alatti és a Bak székhelyő körjegyzıséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és
2012. évben ilyen jogcímen 4.200 ezer Ft összegő bevételt tervez.
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III.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét
5.278 ezer Ft összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı
könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidı: 2012. április 30.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester

5.

Sportöltözı pályázati támogatásával kapcsolatos tájékoztatás.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A két ülés között történt eseményekrıl szóló beszámolóban
és több ízben is volt már szó a Sportöltözı felújítás projektrıl. A beruházást az MVH tételes
ellenırzés keretében vizsgálta, február 8-i kezdınappal. A tételes ellenırzés keretében az
utolsó centiig, négyzetméterig, darabig kiterjedıen került végrehajtásra a vizsgálat. Szép
számmal állapított meg eltérést az ellenırzés. Több esetben nem volt összhangban a
kivitelezés a pályázati dokumentációval. Sajnos a pályázati anyag sok mindenben nem
megvalósítható módon tartalmazta a kiviteli munkákat. A kivitelezı részérıl a jó szándék
feltételezhetı volt. Jelentıs többletmunkákat végzett el a pályázati anyaghoz képest, ami
mind mőszakilag, mind szakmailag, az épület használhatósága érdekében szükséges volt. A
probléma az, hogy ezek a változások nem kerültek felvezetésre az építési naplóba. A
kifizetési kérelem az építési napló és a kivitelezı által benyújtott számlarészletezı alapján
került benyújtásra. Bár a kivitelezı a munkáját megfelelı színvonalon és minıségben
végezte el, az MVH ellenıreinek azt kellett vizsgálni, hogy az eredeti pályázati
dokumentáció és a konkrét kivitelezés összhangban van-e. A legnagyobb eltérés a padok és
a kosárlabda palánk esetén volt. Az MVH-nak a tényhelyzetet kell vizsgálnia, nem a
logikus, szakmailag megalapozott, így változást eredményezı helyzetet. Azok a
hiányosságok, amelyek az eredeti dokumentációhoz képest fennálltak, levonásra kerültek a
kifizethetı támogatási összegbıl. Mivel a jogszabályban meghatározott szintet az eltérések
meghaladták, büntetı szankció is megállapításra került. A benyújtott igény 5,7 mFt volt, az
MVH által jóváhagyott összeg 4,4 mFt, továbbá 1,3 mFt büntetı szankcióként levonásra
került, így az átutalt támogatási összeg 3,1 mFt lett. Hétfın egyeztetést folytattunk a
Körjegyzıségen a kivitelezı, a mőszaki ellenır és a Körjegyzıség dolgozói részvételével,
annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hol került homok a gépezetbe. Azt
megállapítottuk, hogy nem nálunk volt a gond. A kivitelezı arra hivatkozott, hogy a
pályázati dokumentáció nem volt alkalmas a kivitelezésre. Ezt nem is vitatta az egyeztetésen
senki. Voltak olyan jellegő eltérések is, amelyek a nem megfelelı MVH-kódokból eredtek.
Erre vonatkozóan az ellenırzést követıen a mőszaki ellenır észrevételeket tett, de ezeket a
bírálat során nem fogadta el a döntéshozó. Sajnos a logikus érvelésnek jelen esetben nem
adott teret a rendszer. A kivitelezı jó szándékát elismerve, fennáll az İ felelıssége is,
legalább fele-fele arányban. Jelen helyzetben azt az ajánlatot tettük a kivitelezı és a mőszaki
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ellenır felé, hogy a szankció összegét Nekik kell vállalni. A mőszaki ellenır elismerve
felelısségét vállalta, hogy a büntetı szankció 1,3 mFt-os összegébıl az 1 mFt-on felüli rész
megfizetését vállalja.
Császár László, körjegyzı: A támogatási összeget megállapító határozat kézhezvétele után
tárgyalásokat folytattunk az MVH illetékeseivel. Mivel jelentıs mértékő eltérés volt a
pályázati dokumentáció és a kivitelezés vonatkozásában és a helyszíni ellenırzés
megállapításai nem voltak vitathatók, a fellebbezést az MVH illetékesei nem javasolták,
ugyanis egy, a másodfokú hatóság által lefolytatott helyszíni ellenırzés akár további negatív
következményekkel is járhatna. Jelen esetben az alapvetı problémát az okozta, hogy a
kivitelezés során, amikor megállapításra került, hogy a pályázati dokumentáció adatai
alapján a projekt végrehajtása abban a formában lehetetlen, módosítási igényt kellett volna
jelezni az MVH felé, javítva a pályázati anyagban szereplı adatokat. Ez azonban nem történt
meg, így az MVH ellenırei a tényleges helyzet felmérése során csak az eredeti anyagra
támaszkodhattak. A kifizetési kérelem a mőszaki ellenır által aláírt teljesítésigazolás, az
építési napló és a kivitelezı által benyújtott számla alapján került összeállításra.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az tény, hogy megvalósításra került mindaz, amit
elhatározott a testület a pályázat benyújtásakor. Jelenleg az a helyzet, hogy alacsonyabb
támogatási szint mellett valósult meg a beruházás, nagyobb összegő saját önerı biztosítása
mellett. Most az anyagi kármentés a cél. Amennyiben valamennyi fél elfogadja a javaslatot,
akkor elvégzendı munkában kerülne elszámolásra a szankció 1,3 mFt-os összege. Ez az
összeg elegendı lenne a ravatalozó épületénél azon munkák, célok megvalósítására,
amelyekre a megnyert pályázat alapján nem biztosít fedezetet.
Pete Istvánné, települési képviselı: Szerinte itt a pályázatíró felelıssége is felmerül.
Korrekt célok kerültek meghatározásra, amelyre elızetes kivitelezıi árajánlat állt
rendelkezésre, azonban a pályázat megírása során nem azt írta be a pályázatba, amit mi
elhatároztunk.
Mázsa Ferenc, polgármester: A felvetés megalapozott, de jelen helyzetben – mivel ahogy
a jegyzı elmondta, módosítási igény nem lett benyújtva – a pályázat megírója már nem
érintett az ügyben. Az a kivitelezı ügye, hogy İt bevonja-e anyagilag a kompenzációba.
Jelenleg a tárgyalás alapja, hogy a szankció összege oszlik a kivitelezı és a mőszaki ellenır
között, míg a meg nem ítélt támogatás másik felét az Önkormányzat vállalja. Az a lehetıség,
hogy vagy jogi utat vesz igénybe az Önkormányzat igénye érvényesítésére, vagy
megállapodik a felekkel.
Bakos Tibor, települési képviselı: Véleménye szerint a bírósági út igénybevétele nem
célszerő egyrészt annak hosszas volta, másrészt bizonytalan kimenetele miatt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
23/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a polgármester
által elıterjesztett formában elfogadja a Sportöltözı és Szabadidı
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Park beruházás végrehajtásáról szóban elıterjesztett pénzügyi és
szakmai tájékoztatóját. A Képviselı-testület a kivitelezı és a
mőszaki ellenır tekintetében jogi lépéseket nem kíván tenni.

6.

Ravatalozó felújítás kivitelezı és mőszaki ellenır kiválasztása.
Elıadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
elkészítésre került a tárgyi ügyben az elıterjesztés. Látszik, hogy összegét tekintve az ÉpítPilhoffer Kft. nyújtotta be a legkedvezıbb ajánlatot. Egyidejőleg ki kell választani a
mőszaki ellenır személyét is, illetve dönteni kell a kivitelezési forrás biztosításáról. A
korábbi gyakorlatnak megfelelıen projekt-finanszírozási hitel és kedvezı kamatozású MFB
hitel kerülne felvételre.
Császár László, körjegyzı: Az ajánlattévık azonos mőszaki tartalomra adtak ajánlatot,
valamennyiük részére kiküldésre került a módosított mőszaki tartalom.
Bakos Tibor, települési képviselı: Az ajánlatokat tekintve 1,2 mFt-os eltérés van az ÉpítPilhoffer Kft. javára. Javasolja az İ ajánlatukat elfogadni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
a javaslattal egyetértve egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot:
24/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Európai
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre nyújtandó támogatás részletes feltételeirıl szóló
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és a 1403446295 iratazonosító
számú támogatási határozat alapján megvalósítandó „Ravatalozó és
temetıkert felújítása” elnevezéső fejlesztési célú pályázat
kivitelezési munkák elvégzésére a az ÉPÍT-PILHOFFER Építıipari,
Tervezı és Szolgáltató Kft. (székhelye: .8896 Pusztaszentlászló,
Béke u. 2., képviseli: Pilhoffer Zoltán) 4.379.256,- Ft + 27% ÁFA
összegő árajánlatát fogadja el.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert és a körjegyzıt a szerzıdés megkötésére a fejlesztési
cél megvalósításához szükséges forrás rendelkezésre állását
követıen.
Határidı: 2012. május 31. és folyamatos
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
25/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Európai
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre nyújtandó támogatás részletes feltételeirıl szóló
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet és a 1403446295 iratazonosító
számú támogatási határozat alapján megvalósítandó „Ravatalozó és
temetıkert felújítása” elnevezéső fejlesztési célú pályázat
kivitelezési munkák teljes körő mőszaki ellenıri feladatok
elvégzésével a ZALABER Vállalkozási Kft.-t (8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 11., képviseli: Soós Zoltán ügyvezetı) bízza meg
60.000 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 76.200 Ft mőszaki ellenırzési
díj ellenében.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert és a körjegyzıt a szerzıdés megkötésére a fejlesztési
cél megvalósításához szükséges forrás rendelkezésre állását
követıen.
Határidı: Haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
26/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete 4.907.574 Ft
összegő hitel felvételérıl döntött az önkormányzat a 135/2008. (X.
18.) FVM rendelet és a 1403446295 iratazonosító számú támogatási
határozat alapján a „Ravatalozó és temetıkert felújítása” fejlesztési
cél keretében elnyert - 4.907.574 Ft összegő – támogatás
megelılegezésére a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettıl (8945
Bak, Széchenyi tér 2.).
A hitel futamideje és lejárata: a hitel szerzıdés megkötésétıl
számítva a támogatás teljes összegének megérkezését követıen, de
legkésıbb 2012. december 31.
b) A 4.805.067 Ft összegő hitel visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat a 1403446295 iratazonosító számú támogatási
határozat értelmében a a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján az
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra
és – fejlesztésre nyújtandó támogatásból nyújtandó – az a) pontban
foglaltaknak megfelelıen – 4.907.574 Ft összegő támogatást a Bak
és Vidéke Takarékszövetkezetre engedményezi.
c) Az önkormányzat képviselıtestülete felhatalmazást ad a
polgármesternek és a körjegyzınek, hogy a határozatban szereplı
feltételekkel történı hitel felvétel ügyében eljárjon és a
hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettel megkösse.
Határidı: 2012. május 31. és folyamatos
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
27/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselı-testülete az MFB
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 7. célja keretében
(„Önkormányzati
feladatellátáshoz
szükséges
intézményi
infrastruktúra fejlesztés”) a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján
„Ravatalozó és temetıkert felújítása” fejlesztési cél keretében
megvalósítandó projekt önerejének finanszírozására a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettıl (8945 Bak, Széchenyi tér 2.) 1.325.045 Ft
összegő infrastruktúrafejlesztési hitelt vesz fel. Futamidı: 3 év.
Az Önkormányzat a hitel és járulékai fedezeteként ajánlja fel az
állami hozzájáruláson, állami támogatáson, a személyi
jövedelemadón, valamint a támogatásértékő mőködési bevételein
kívüli valamennyi költségvetési bevételét.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére,
valamint arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt
és járulékait a futamidı éveiben - a felhalmozási és tıke jellegő
kiadásokat megelızıen - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi.
b) Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzınek, hogy az a)
pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a
hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal
megkösse.
Határidı: 2012. május 31. és folyamatos
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László körjegyzı

7.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került tárgyi ügyben készített elıterjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
28/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a NyugatBalaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Szilárd Hulladékai
Kezelésének Korszerő Megoldására létrejött Önkormányzati
Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
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Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: haladéktalanul.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

8.

Vagyonrendelet módosítása.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került tárgyi ügyben készített elıterjesztés.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot az elıterjesztés elfogadására.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 8/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás eges szabályairól szóló 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzıkönyv 9. számú mellékletét képezi.

9.

Összefoglaló jelentés a 2011. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.

Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került tárgyi ügyben készített elıterjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
29/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi belsı
ellenırzési összefoglaló jelentést az elıterjesztésnek megfelelıen
elfogadja.

10. 2012. évi Közbeszerzési terv.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került tárgyi ügyben készített elıterjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot:
9
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30/2012 (IV. 25.). számú képviselı-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzati
Képviselı-testülete
a
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó
beruházást a 2012. évben nem kíván megvalósítani, ezért
közbeszerzési tervet a 2012. évre nem készít.

11. Szabálysértési törvénybıl eredı rendeletmódosítási kötelezettség.
Elıterjesztı: Császár László körjegyzı.
Császár László, körjegyzı: jelen jegyzıkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került tárgyi ügyben készített elıterjesztés.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Mázsa
Ferenc, polgármester az elıterjesztés szerint tett javaslatot az elıterjesztés elfogadására.
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 9/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendeletét a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes
rendeletek hatályon kívül helyezésérıl, mely jelen jegyzıkönyv 13. számú
mellékletét képezi.

12. Egyebek (tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérıl, egyéb
ügyek).

12.1. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérıl.

Császár László, körjegyzı: Tájékoztatást ad, hogy a helyi önkormányzati képviselık
jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvényben fogalt vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének a polgármester és a települési képviselık is eleget tettek a 2012.
január 31-i határidıig.

12.2. Szelektív hulladékgyőjtés
Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzıkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Zala-Depo Kft. tájékoztatását a szelektív hulladékgyőjtés ügyében. Elmondja,
hogy 500-500 db hulladékgyőjtı zsákot biztosított a szolgáltató. A papír hulladék
mennyisége nem jelentıs, de a PET palackok nagy számban várhatók.
Bakos Tibor, települési képviselı: Nagy elıny, hogy nem az erdıbe kerül a hulladék. Úgy
lenne célszerő, hogy minden házhoz 2 zsákos kijuttatni most, a győjtés rendszeressé válása
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után pedig a gépkocsivezetı – aki a zsákot elszállítja – adna azokhoz a házakhoz üres
zsákot, ahonnan elszállításra került a hulladék. Komolyan kellene venni a szelektív győjtést,
mert a kommunális hulladék mennyiségének csökkenésével párhuzamosan lehetne
díjkedvezményt érvényesíteni.
Mázsa Ferenc, polgármester: A/5-ös mérető hirdetménnyel együtt minden házhoz
kiküldésre került 2 db zsák.
A képviselı-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

12.3. Lomtalanítás
Mázsa Ferenc, polgármester: A tavalyi tapasztalatok alapján nem sok értelme van a
lomtalanításnak. Kérdés, hogy legyen-e idén is?
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Véleménye szerint célszerő megszervezni ezt a
szolgáltatást.
A képviselı-testület – határozathozatal nélkül – május második felében szükségesnek
tartja lomtalanítás megszervezését.

12.4. Egyéb ügyek
Mázsa Ferenc, polgármester: A Roma Nemzetiség Önkormányzat ülésén tárgyalta az
Önkormányzattal kötendı együttmőködési megállapodást. Felmerült, hogy az
Önkormányzat mely helyiségeket biztosítja a jövıben a Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Ezek a tanácskozó terem, illetıleg rendezvényekre a Mővelıdési Ház. Az hangzott el, hogy
a volt CKÖ irodát félévig kiürítve adja vissza a Nemzetiségi Önkormányzat. Kéri a
képviselıket, hogy gondolkodjanak el a helyiségnek az eddigieknél magasabb szintő
kihasználási cél meghatározása érdekében. A májusi ülésen ezt ismét tárgyalná a testület.
Mázsa Ferenc, polgármester: felkérte Pete Istvánné települési képviselıt, mint az ÁMK
helyi tagintézményének vezetıjét, hogy egy jó héten belül az Önkormányzat és az ÁMK
között lévı együttmőködési megállapodás alapján hívjon össze egy szélesebb körő
egyeztetést a 2012. május-augusztus közötti programok elıkészítı munkáinak egyeztetésére,
megbeszélésére.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt
ülését 2020 órakor bezárta és a további ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el.
k.m.f.
Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı
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