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

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 20. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Balogh Tiborné, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı,
Biró Katalin pénzügyi ügyintézı,
Ujvári Adrienn igazgatási ügyintézı,
Szilágyi Zoltán Roma Kisebbségi Önkormányzat elnök.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy
a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési képviselıbıl 5 fı jelen
van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel, javaslatot tesz, hogy a meghívóban
kiküldött napirendi pontokhoz képest a megjelentekre való tekintettel az 1. napirendet tárgyalja
utoljára a testület – zárt ülés keretében.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Az elmúlt ülésen jelezte, hogy kéri a mostani ülésen
megtárgyalni a helyi civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálását. Nehezményezi, hogy ez
nem került napirendre.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az egyebek napirendi pont keretében beszélhetünk az ügyrıl, de a
költségvetés készítése folyamatban van, annak a tárgykörében szükséges tárgyalni a kérdést. A
döntésnek van elıkészítési feladata, azért nem javasolja, hogy a mostani ülésen döntsön a testület.
De ha az elmúlt ülés óta következett be az ügyben olyan érdemi változás, amely a döntést
befolyásolja, az egyebekben váltsunk szót a témáról.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Mivel a következı ülésen nem tud részt venni, így nem tud
szavazni sem, ezért nem látja értelmét, hogy tárgyalásra kerüljön az ügy.

A polgármester javaslatával a testület egyetértve 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1.

Ravatalozó beruházás kivitelezési munkái.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester

2.

Egyebek.

Napirendek tárgyalása:

1.

Ravatalozó beruházás kivitelezési munkái.
Elıterjesztı: Mázsa Ferenc polgármester

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal adott
tájékoztatást a tárgyi ügyben.
A beruházás ügyében idıben vagyunk ugyan, de az eredeti elképzelést össze kell hozni az MVH-s
támogatást megállapító határozatban szereplı adatokkal, a nyertes pályázati dokumentációval és a
kivitelezı által leírt adatokkal. Kéri, hogy a képviselık is vegyenek részt az egyeztetésben,
kialakítandó azt a közös elképzelést, amit a rendelkezésre álló forrásokból meg lehet valósítani. El
kell dönteni, melyek azok a munkák, amit szeretnénk, és melyekre ad támogatást a pályázat. Idıben
kell lépni, hogy az esetleges módosítási igényeket az MVH felé tudjuk jelezni. A mai téma az
árajánlatok bekérése a kivitelezésre, a mőszaki ellenırzésre, a mőszaki tartalom módosítás.
Legalább 3 árajánlatot be kell kérni, amely alapján ki lehet választani a kivitelezıt. Nincs
helyrehozhatatlan probléma, de az elıkészítést alaposabban kell végezni a jövıre nézve. A pályázat
tartalmazta, hogy felújításra kerül a ravatalozó, de ténylegesen nincs betervezve a munkák
elvégzése.
Biró Katalin pü-i üi.: Az egyik szóba jöhetı kivitelezı képviselıjével végignézzük, milyen munka
fér bele az elnyert összegbe. Sajnos nem lehet tudni, hogy a végleges pályázati dokumentációt
összeállító pályázatíró mit és milyen elv alapján hagyott ki az elızetes árajánlatból a pályázat
összeállítása során.
Bakos Tibor, települési képviselı: Még 2009-ben tételesen végignézték, milyen munkákat kell
elvégezni. Úgy tudja, azért kellett egyes tételeket a végleges anyagból kiemelni, mert azt nem
támogatta a pályázat.
Biró Katalin pü-i üi: A benyújtott pályázat munkanemeinek módosítására vonatkozó, az egyes
tételek között 20 %-os mértékő eltérést, átcsoportosítást engedı szabályok miatt tételesen kell
átnézni a dokumentációt, figyelve azt is, hogy melyek azok a munkák amiket mindenképpen meg
kell valósítani.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelenleg szürke pala borítása van a ravatalozónak. Az elkészítendı
elıtetıre is szürke színő bitumenes zsindelyt tervezett a pályázatíró. De a templom cserépfedése
más színő. Szükséges lenne itt is módosítani, hogy színben harmonizáljanak az épületek. Javasolja,
hogy pénteken 11 óra körül, mire a kivitelezı végez az elızetes számításokkal, a képviselık
jöjjenek össze egy egyeztetı megbeszélésre.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A temetıi belsı utat, a kiskaput, a templom esıvíz
elvezetéséhez szükséges esıcsatornát húzták le a döntés során a benyújtott pályázatból.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
12/2011. (II. 20.) számú képviselı-testületi határozat:

Sárhida község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
ravatalozó felújításához és elıtetı készítéséhez ténylegesen szükséges
munkák körének meghatározására a pályázat mőszaki tartalma módosításra
kerüljön, ennek eredményeként kivitelezıi és mőszaki ellenıri árajánlatok
kerüljenek bekérésre.
Felelıs: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidı: haladéktalanul.

2. Egyebek
2.1. Civil szervezetek támogatási ügye.
Balogh Tiborné, települési képviselı: Mivel a következı ülésen nem tud részt venni, így nem tud
szavazni sem, ezért értelmetlen dolognak tartja még egy kört futni a civil támogatások ügyében, ha
döntés úgyis akkor lesz.
Mázsa Ferenc, polgármester: Annak nincs akadálya, hogy az elvárásait képviselı társa elmondja,
konstruktív javaslatai voltak az elmúlt ülésen is. Elhangzott múltkor az a javaslat, hogy a
támogatási összegeket meg kellene osztani oly módon, hogy 70-80 %-ot bizonyos határidıig, pl.: az
elsı negyedév végéig folyósítson az Önkormányzat a szervezeteknek, a fennmaradó összeget pedig
a III. negyedév végéig, ha az elıtte lévı idıszakban megfelelı intenzitással mőködött adott
egyesület. Felhívja rá a jelenlévık figyelmét, hogy a vonatkozó, új civil-törvény szerint csak az a
szervezet kaphat az államháztartás alrendszereitıl támogatást, amely az elızı évi elszámolását az
Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezi május 31-ig. Ahhoz mindenképpen ragaszkodni fog, hogy
a kifizetés elıtt ez megtörténjen.

2.1. Sportöltözı ügye.
Biró Katalin pü-i üi: A február 8-án kezdıdött MVH ellenırzés 13-án zárult le. A jegyzıkönyv
több pontot hiányolt a kivitelezés során. A mőszaki ellenırrel és a kivitelezıvel több ízben
folytatott megbeszélések alapján készült ez a benyújtott észrevétel és nyilatkozat (jelen
jegyzıkönyv 2. számú mellékleteként csatolva).
Mázsa Ferenc, polgármester: Elfogadhatjuk a kivitelezı és az MVH álláspontját is, de ennek
kemény anyagi következményei vannak. Most kármentés zajlik, azon dolgozva, hogy kellı
indokoltsága legyen az eltéréseknek. A kivitelezı hiába hangoztatja, hogy a pályázati anyagban
szereplınél lényegesen jobb a beépített anyagok minısége, ez az ellenırzıt nem érdekli, mivel
kötik a szabályok, hogy csak azt fogadhatja el, ami a pályázati dokumentációban szerepel, mert nem
került módosításra. Ezeket a tapasztalatokat kell a ravatalozónál már a kellı idıben érvényesíteni.

10.8. Egyéb ügyek.
Pete Istvánné, települési képviselı: Megkérdezi, hogy az idei mozgókönyvtári normatívából
milyen összeget lehet a rendezvényekre fordítani, hogy a közmővelıdési tervhez a pénzügyi tervet
is el lehessen készíteni.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelzi, hogy a pénteki napon kerül sor az elmúlt évi mozgókönyvtári
normatíva felhasználásának ellenırzésére. A normatívának csak egy része használható a
rendezvényekre. Ezt a költségvetés tárgyalása során lehet majd látni.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselı-testület nyílt ülését
1800 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı

