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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 12. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1710 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Balogh Tiborné, települési képviselő
- Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal: 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,
javaslatot tesz, hogy a kiküldött meghívó szerint történjen az ügyek tárgyalása.
A javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1. Művelődési Ház felújítás - kivitelező kiválasztása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
2. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:

1. Művelődési Ház felújítás - kivitelező kiválasztása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Művelődési Ház felújítás pályázatra vonatkozóan beérkezett árajánlatok
összesítője. A Művelődési Ház felújítására a tavalyi évben benyújtott pályázatunk sikeres
volt, így záros határidőn belül kifizetési kérelmet kell benyújtani. Hat vállalakozás részére
küldtünk ki árajánlat kérést, ebből négy ajánlat érkezett be. Az ajánlattételi felhívásban
azokat a munkanemeket tüntettük fel, amelyeket a benyújtott pályázat is tartalmazott. A
beérkezett ajánlatok vizsgálata során az egyes ajánlatok közötti különbségeket próbáltuk
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megvizsgálni. Az egyes ajánlatok között belső szerkezetében volt eltérés, egyik vállalkozó
egyik, másik a másik munkanemre adott kedvezőbb ajánlatot. Mivel az elvégzendő munkák
körét illetően nincs eltérés, a döntés során a vállalási ár alapján állítottunk fel rangsort.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A Ropis Bau Kft-ről mit lehet tudni, milyen referenciái
vannak?
Mázsa Ferenc, polgármester: Tudomása szerint jelenleg a Csipkeházaknál, illetve a
Göcsej Plázában alakítanak ki üzleteket. A túl magas és a túl alacsony árnak is van hátránya,
nem biztos, hogy a magasabb ár magasabb műszaki tartalmat takar. Az alacsony árnál pedig
kérdésként merül fel, hogy abból kivitelezhető-e a projekt. Az tény, hogy az önkormányzat a
pályázati támogatáson felül nem tud hozzájárulást biztosítani, így legfontosabb érvként az
anyagi oldal kell, hogy érvényesüljön. Az ajánlatot tévő vállalkozó felelőssége, hogy az
általa adott árból meg tudja valósítani a beruházást.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ennél a beruházásnál lesz műszaki ellenőr?
Mázsa Ferenc, polgármester: A műszaki ellenőri feladatokra is kértünk be árajánlatokat, a
Zalaber Kft. ára a kedvezőbb.
Balogh Tiborné, települési képviselő: Saját forrásból tudjuk finanszírozni az önrészt?
Mázsa Ferenc, polgármester: Támogatás megelőlegező és önerő hitelt is igénybe kell
venni.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A pályázati dokumentáció összeállítása során statikus
megvizsgálta a harmonikaajtó beépítésének lehetőségét?
Császár László, jegyző: A kivitelezésre tervek készültek. A tervek összeállításához statikai
vélemény is készült, a harmonikaajtóhoz a födémet vasgerendával meg kell erősíteni, ennek
költségét az anyag tartalmazza is.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
32/2013. (IV. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013. (III.
12.) számú képviselő-testületi határozat alapján bekért árajánlatok
közül a Művelődési Ház belső felújítási feladatainak elvégzésével a
Ropis Bau Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 34.
adószám: 23797833-2-20, képviseli: Horváth Sándor ügyvezető)
bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.
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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:
33/2013. (IV. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013. (III.
12.) számú képviselő-testületi határozat alapján bekért árajánlatok
közül a Művelődési Ház belső felújítási feladatainak műszaki
ellenőrzési feladatainak elvégzésével a ZALABER Vállalkozási
Kft.-t (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11., képviseli: Soós Zoltán
ügyvezető) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.

2. Egyebek
2.1. Elhagyott telken lévő kút ügye
Balogh Tiborné, települési képviselő: A Dózsa utcában van egy elhagyott telken egy
lefedetlen kút. Sok fiatal fordul ott meg, tenni kellene valamit ezügyben, mert ez
balesetveszélyes.
Mázsa Ferenc, polgármester: Hamarosan megvizsgáljuk a helyszínt, az épület várhatóan
kényszerbontásra kerül. Ha a tulajdonos nem fedi be a kutat, felszólítjuk annak elvégzésére.
2.2. Tájékoztatók, egyéb információk
Mázsa Ferenc, polgármester:
 A hivatali kis helyiség lapos tetejének szigetelését az idei évben meg kell oldani,
mert szakad le a tető.
 A Béke utca elején a vízelvezető árkot 150-200 méter hosszan ki kell tisztíttatni.
Valószínűleg az önkormányzatra marad ez a feladat. Egy árajánlat már beérkezett,
800,- Ft/méter értékben, de még egy árajánlatot be kíván szerezni.
 A hivatali helyiségbe az irodabútor le lett rendelve, a jövő héten megérkezik.
 A hangosítási eszközök megérkeztek, a Művelődési Házban kerülnek elhelyezésre.
Kultúr kis helyiségébe polcrendszer készül, ahová ezen eszközök mellett az egyéb
kellékek is elférnek. Szeretné, ha lenne egy megbízott személy, aki a hangosítási
eszközöket kezelné. Alkalmi megbízásra lenne szükség, amelyben meghatározásra
kerülne, hogy esetenként milyen díjazásért látná el teljes felelősséggel a megbízott a
hangosítási feladatokat.
 Munkavédelmi felmérésre került sor az Önkormányzatnál, elég sok hiányosság
került megállapításra. Legnagyobb tétel a tűzoltó készülékek beszerzése volt.
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Komplex érintésvédelmi felülvizsgálatot is kell készíttetni, amely szintén jelentős
költségű lesz.
Temetői katasztert kellene létrehozni, közösen az Egyházközséggel, mert nem
teljesen pontos az önkormányzati nyilvántartási rendszer sem. Kellene egy műholdas
felmérés, amely alapján sírhely mélységig fel lehetne fektetni a nyilvántartást.
Tegnap LEADER taggyűlés volt. Az utolsó fordulós pályázati lehetőség június 3-án
indul. Szeretne két héten belül egy helyi fórumot tartani, ahol a helyi vállalkozók,
civil szervezetek részt vennének a pályázati lehetőségek megismerése érdekében.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1815 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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