Sárhida, 2014. február 3-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testületének 2014. február 3. napján a
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1735 órai
kezdéssel megtartott nyílt ülésér l.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képvisel ,
- Pete Istvánné, települési képvisel .

Tanácskozási joggal: Császár László, jegyz ,
Tóth Gábor pénzügyi el adó,
Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezet ,
Bíróné Sándor Erzsébet,
Kovács Lászlóné.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési
képvisel
l 4 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel,
javaslatot tesz, hogy az alábbiak szerint történjen az ügyek tárgyalása:
A javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l, a lejárt
határidej határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseir l.
2. Civil támogatások elszámolása (a 2013. évre vonatkozóan)
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
3. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2014. évre vonatkozóan)
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi el adó.
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5. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési terve.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi el adó.
6. Az Önkormányzat 2014. évi munkaterve.
El adó: Mázsa Ferenc polgármester.
7. Az Önkormányzat 2014. évi rendezvényterve.
El adó: Mázsa Ferenc polgármester.
8. Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízmin ségének javítására
Társulási Megállapodásának módosítása.

El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
9. Egyebek
9.1. Béke u. 22. – Szilágyi Eszter ingatlanra el vásárlási joggal való élés
9.2. Árajánlatok a központi tér aszfaltozására és térkövezésére, illetve az esetleges
közm kiváltásra és cserére
9.3. Takácsné Gál Andrea kérelme szakmai képzési költség támogatásához
9.4. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
9.5. Vagyonnyilatkozat-tételr l tájékoztatás.

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l, a
lejárt határidej
határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseir l.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint számol be a
két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l, a 2. számú melléklet szerint ad
tájékoztatást a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról. Elmondja, hogy a 2014. évben
átruházott hatáskörben nem tett intézkedést.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
4/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a két ülés közötti
id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolót és a lejárt
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határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

2. Civil támogatások elszámolása (a 2013. évre vonatkozóan)
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerint a 2014. január
31-i határid re megtörtént az egy támogatott szervezet, az Együtt Sárhidáért Alapítvány
beszámolójának benyújtása.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
5/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a 2013. évi civil
szervezeti támogatások vonatkozásában a támogatott szervezet – az
Együtt Sárhidáért Alapítvány – beszámolóját, a benyújtott
elszámolásokat elfogadja.

3. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2014. évre vonatkozóan)
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 4. és 5. számú melléklete szerint a 2014.
január 31-i határid re az Együtt Sárhidáért Alapítvány és az Egészséges Életért Egyesület
nyújtott be támogatási igényt. A pályázattal kapcsolatban van néhány apró észrevétele. Nem
teljesen felel meg az Egyesület pályázata a kiírásnak, kisebb hibák jelentkeznek. Kétszer
kérdezte meg a december 10-i ülésen, amikor a pályázati feltételek meghatározásra kerültek,
hogy valakinek nincs-e észrevétele, javaslata. Ha eldöntünk valamit, próbáljunk megfelelni
az általunk meghatározott feltételeknek. Az adatlapon szerepelnek feltételek, amelyeknek
meg kellene felelni. Az Egyesület esetén mind a pénzügyi, mind a szakmai beszámoló hagy
kívánnivalót maga után. Pénzügyi beszámoló egyáltalán nincs, jegyz könyv ugyan szerepel
az anyagban a vezet ségi ülésr l, de nincs olyan döntés, hogy pályázatot kíván benyújtani az
Egyesület az önkormányzathoz. Nincs részletezve a pályázati cél, kistérségi
süteményfesztivál megrendezése szerepel a tervek között. Alapdolog, hogy kiadások és a
bevételek egyensúlyban kellene, legyenek. A bevételekhez be kellett volna írni a saját,
egyesületi öner t, az önkormányzati támogatás összegét. Tanuljunk már egy minimális
rendszert, rendet. Mindezek a jobbító szándékot célozzák. Az Egyesület által meghatározott
cél becsülend , támogatandó, de nem 50 e Ft-tal, hanem kevesebbel csupán. Javasolja, hogy
5 napon belüli határid t szabva az Egyesületnek, hívja fel a testület a hiányosságok
pótlására.
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Pete Istvánné, települési képvisel : A programtervben több rendezvény
közrem köd jeként, szervez jeként szerepel az Egyesület, amely alapja lehet az 50 e Ft
összeg támogatásnak. Kár, hogy több rendezvényt nem írtak bele az Egyesület pályázatába,
amelyben részt vesznek.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Több rendezvényt vállalt az Egyesület, ezeknek van
kiadási vonzatuk is. A formai hiányosságok pótlására adjunk határid t a pályázónak.
Mázsa Ferenc, polgármester: Volt id a felkészülésre, megszületett a döntés a pályázat
kiírásáról, az nyilvánosságra került. Elvárja, hogy kerek legyen a dokumentáció, nem lehet
eltekinteni a hibák pótlásától. 20 e Ft-ot javasol támogatási összegként megállapítani az
Egyesületnek.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Csak erre a programra? Más programot is vállal az
Egyesület ebben az évben. Több rendezvény, amin részt vesznek, jelent s anyagigény .
Mázsa Ferenc, polgármester: Kétféle támogatás van. Van m ködési és rendezvényhez
köthet támogatás. El kell jutni odáig, hogy átvegyünk bizonyos szabályokat. Lehet
támogatást kérni egy konkrét rendezvényre is, de ezt a pályázati dokumentációban írja le a
pályázó. Kapjon az Egyesület egy hetet az el zetesen igényelt és a programtervben szerepl
kiadási-bevételi el irányzatok kimutatására. Ezt követ en ismételten tárgyalja a pályázatot a
testület.
Pete Istvánné, települési képvisel : A fiatalok is vállalták programok szervezését. k miért
nem adtak be pályázatot? Ha lenne pályázatuk, látnánk ott is a bevételi-kiadási oldalt.
Mázsa Ferenc, polgármester: A fiatalok felett anyáskodni-apáskodni kell bizonyos szintig.
Nem a bírósági bejegyzés a cél, de kell, hogy legyen valami rendszer a m ködésükben.
Felkérjük ket is, hogy pályázzanak egy-két program kapcsán. Az Együtt Sárhidáért
Alapítvány anyagát átnézve, látja ott is meg kellene határozni, hogy milyen költségelemekre
kívánja a támogatást felhasználni az Alapítvány.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
6/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Civil
szervezetek 2014. évi támogatási keretére benyújtott pályázati
anyaga kiegészítésére felkéri:
az Együtt Sárhidáért Alapítványt (konkrétan milyen
költségelemre kívánja az igényelt támogatást igénybe venni);
és az Egészséges Életért Egyesületet (b vebb, részletesebb
bevételi-kiadási tételre, milyen költségelemre és milyen
rendezvényre kívánja az igényelt támogatást igénybe venni).
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A képvisel -testület felkéri a Sárhidai Fiatalok Klubját, hogy
támogatási igényt nyújtson be az általa megszervezni kívánt
programok támogatása tárgyában.
A képvisel -testület a módosított pályázatokat soron következ
testületi ülésén ismételten megtárgyalja.
Felel s: szervezetek vezet i
Határid : a kiegészítésekre 1 hét.

4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi el adó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. Bár az el terjesztés azt tartalmazza, hogy a közm vel dési
szakfeladaton jelentkez forrást át kell adni az ÁMK-nak, az a valóságban Sárhidát illeti
meg 471 e Ft összegben. Kéri, hogy az Sárhida önkormányzat érintett szakfeladatán kerüljön
szerepeltetésre.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2014. (II. 10.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér l szóló
3/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyz könyv
7. számú mellékletét képezi.

5. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési terve.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi el adó.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. A tervezetet els olvasatban tárgyaljuk, most döntést nem
hozunk. Délután ülésezett a Köznevelési Társulás az ÁMK költségvetését illet en, de nem
jutottunk el bbre. A Közös Hivatal költségvetését pedig határozatképtelenség miatt nem
tudtuk ma este tárgyalni. Nagy szomorúsággal tölti el, hogy a talajterhelési díj csupán 50 e
Ft-tal szerepel a tervezetben. Kérdés, hogy az érintettek megtették-e a bevallásukat, illetve a
tavalyi vízfogyasztás adatai alapján milyen összeg bevételnek kellene befolynia. A
tényleges viszonyokat illet en fikció ugyan az az összeg, de ismernünk kell ennek mértékét.
Százezrek, milliók röpködnek itt.
Császár László, jegyz : A talajterhelési díj mértéke törvénymódosítás miatt emelkedett a
tízszeresére. Az elmúlt héten küldtük ki az érintetteknek az egyenlegértesít ket, jelent s
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összeg , százezres bevallások is vannak, tényleges teljesítés nélkül. A talajterhelési díjjal
érintett háztartások problémáját mindannyian ismerjük. Ha bevallásra is kerül az összeg, a
behajtás problémát okoz, mivel kizárólag szociális ellátás, valamilyen segélyforma az
egyedüli rendszeres jövedelme az adósoknak. Több esetben a felhalmozott adóhátralékok
miatt akár ingó vagy ingatlan árverés is szóba kerülhetne, de az esetek többségében a
bentlakónak nincs tulajdonjoga, illetve az árverés ténye még nagyobb szociális feszültséget
generálna a településen.
Mázsa Ferenc, polgármester: Több önkormányzatnak összefogva kellene fellépnie, jelezni
magasabb szinten, hogy a talajterhelési díj tízszeres mértéke irreális. Ha csak a fennálló
tartozások felét be tudnánk hajtani, már jól állnánk anyagilag.
Miért került tervezésre h szekrény beszerzés?
Tóth Gábor, pénzügyi el adó: A tavalyi költségvetésben is szerepelt, a könyvelés adatai
szerint nem realizálódott a beszerzés, ezért a pénzügyön úgy gondolták, hogy az az idei évre
áthúzódó beszerzés.
Bakos Tibor, települési képvisel : A civil szervezeti támogatások 500 e Ft-tal szerepelnek
a tervezetben, ezt az el
igények szerint korrigálni kellene. A köztemetésre szánt összeg
alacsony lesz, mert már most jelentkezett igény.
Mázsa Ferenc, polgármester: Tervezni kell még Légrádi Péter továbbfoglalkoztatására, az
orvosi rendel küls vakolására, két ablak cseréjére, a Dózsa utcára vezet járda felújítására
is.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott
el, a polgármester az önkormányzat 2014. évi költségvetésér l szóló döntést
elnapolta.

6. Az Önkormányzat 2014. évi munkaterve.
El adó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. Javasolja, hogy a tervezethez képest a márciusi ülés
tervezett napirendje kiegészítésre kerüljön a Közös Hivatal 2013. évi tevékenységér l szóló
beszámolóval.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
7/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
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Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete testülete jelen
jegyz könyv 9. számú mellékletét képez tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2014. évi ülés és munkatervét.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

7. Az Önkormányzat 2014. évi rendezvényterve.
El adó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. Megköszöni Kovácsné és Bíróné munkáját. Örülne, ha
egy-egy programot egy szervezet teljes mértékben felvállalna. A civilek színterére kerüljön
át sokkal er teljesebben a programszervezés. A Sportkör és a Polgár rség is tegyen konkrét
vállalást valamely programmal kapcsolatban.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
8/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete testülete jelen
jegyz könyv 10. számú mellékletét képez tartalommal elfogadja az
Önkormányzat 2014. évi rendezvénytervét.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

8. Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízmin ségének
javítására Társulási Megállapodásának módosítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. Törvényi el írásoknak megfelel átvezetések,
módosítások vannak napirenden. A Zalavíz Zrt-ben való tulajdonjogunkból adódóan tagjai
vagyunk ennek a Társulásnak, de ez a projekt az önkormányzat részér l anyagi
kötelezettséggel nem jár.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
9/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
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Sárhida
Község
Önkormányzat
Képvisel -testülete
az
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízmin ségének
javítására Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jelen
jegyz könyv 11. számú mellékletét képez tartalommal elfogadja. A
képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határid : 2014. március 31.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

9. Egyebek
9.1. Béke u. 22. – Szilágyi Eszter ingatlanra el vásárlási joggal való élés
Mázsa Ferenc, polgármester: A Béke u. 22. szám alatti ingatlanra el vásárlási joga van az
önkormányzatnak. A tulajdonos – a tervei szerint – a hét végén Németországba költözik.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Mire ide visszajönne, összed l a ház.
Mázsa Ferenc, polgármester: Cél, hogy az önkormányzat éljen az el vásárlási jogával.
El re kellene mozdulni, meg kell tudni, hajlandó-e szándéknyilatkozattal meger síteni
eladási szándékát a tulajdonos. Az esetleges adásvétel érdekében fel kellene értékeltetni az
épületet.
Pete Istvánné, települési képvisel : Ha valamilyen tartozás miatt szerzett el vásárlási jogot
az önkormányzat, azt a vételárból le kellene vonni.
Bakos Tibor, települési képvisel : A rendezési terv módosítása során szerzett el vásárlási
jogot az önkormányzat.
Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy a testület értékeltesse fel az ingatlant és
jelentse ki, hogy vásárlási szándékával élni kíván.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
10/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete kifejezi azon
szándékát, hogy a Sárhida, Béke u. 22. szám alatti ingatlanon
fennálló el vásárlási jogával élni kíván. A képvisel -testület 2014.
évi költségvetése terhére 30 e Ft összegben jóváhagyja a fenti
ingatlan értékbecslésének megrendelését. A képvisel -testület felkéri
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határid : haladéktalanul.
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Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

9.2. Árajánlatok a központi tér aszfaltozására és térkövezésére, illetve az
esetleges közm kiváltásra és cserére
Mázsa Ferenc, polgármester: A Dózsa utcára levezet járda felújítására két ajánlat
érkezett be. A Naste-Bau Kft. 1,3 m Ft + ÁFA, a Hydro-Köviép Kft. pedig 975 e Ft + ÁFA
árért vállalná el térköves kivitelben, 1,2 méter szélességben a járda építését. Felmerült, hogy
esetleg meg lehetne nyitni ezt a szakaszt gépjárm közlekedésre is, de ezt nem támogatja.
A központi térre 6,7 m Ft + ÁFA összeg árajánlat érkezett be. Jelenleg ezek
megvalósítására nincs pályázat, de ha esetleg kiírásra kerül ilyen jelleg pályázat, akkor lesz
kész dokumentációnk.
Els ként a Dózsa utcai járdát kellene megcsinálni és befejezni a m vel dési ház felújítását.

9.3. Takácsné
támogatásához

Gál

Andrea

kérelme

szakmai

képzési

költség

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyz könyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a kérelem. Az ÁMK 2014. évi költségvetésére nem sikerült pontot tenni.
Az óvodák költségvetésével együtt sok minden jött el . Részletesen kibontásra kerülnek az
el irányzatok, hogyan alakulnak a települések hozzájárulásai. Elmaradt az intézményvezet i
álláshely elbírálására összehívott együttes ülés is. Ha a 2012. novemberi eseményeket
vesszük alapul, az intézményi átalakulások id szakát, a jöv nk vonatkozásában azt az irányt
tartja követend nek, ha jó alapokon nyugvó önálló irányt tartunk fenn. Ehhez hozzájárulhat,
hogy az óvodapedagógusok is képzésekbe kapcsolódnak be.
Pete Istvánné, települési képvisel : Véleménye szerint téves a címzés, mert nem a
testülethez kellett volna ezt a kérelmet benyújtani, hanem a munkáltatóhoz. Ha jól tudja, a
pedagógusok továbbképzését központilag, normatívából támogatja az állam.
Tóth Gábor, pénzügyi el adó: A pedagógusok továbbképzésére már nem kap központi
támogatást az önkormányzat.
Takácsné Gál Andrea: A január elejei tantestületi értekezleten el zetesen tájékoztatta a
megbízott igazgatót. Azért ide nyújtotta be el ször kérelmét, mivel a fenntartón múlik, hogy
a képzésre biztosít-e anyagi forrást.
Pete Istvánné, települési képvisel : Véleménye szerint els ként a munkáltatónak kell
támogatnia a tanulási szándékot, utána kerülhet szóba, hogy a fenntartó biztosít-e
támogatást, vagy a tanulni vágyónak önköltséges módon kell a képzést finanszíroznia.
Gáspár Lászlóné alpolgármester: Az is problémát jelent, hogy az el adások napján
hogyan oldódik meg a helyettesítés, mi nem kis költséget jelent az önkormányzatnak.
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Mázsa Ferenc, polgármester: Minden körülményt számba véve kell dönteni. Most elvi
álláspontot kell rögzíteni. Ha konkrétan ismerünk minden feltételt, mindent
számszer sítünk, akkor kell visszatérni a döntésre.
Pete Istvánné, települési képvisel : Nem a szakmai ok a gond, hanem a pénzügyek
finanszírozása.
Mázsa Ferenc, polgármester: A mai Társulási Tanácsi ülésen elhangzott, hogy kisebb
méret intézmények fenntartása kevesebb önkormányzati forrást igényel. Van olyan
gondolata, hogy akár önállóan is kezelhetnénk az óvodát, ami akár pénzügyileg kedvez bb
is lehetne, mint a mostani felállás. Pontosan látni kell, hogy ez a költségvetést hogyan érinti.
Pete Istvánné, települési képvisel : Mindig meg kell nézni, hogy mire költünk pénzt, annyi
helyre kell forrás.
Gáspár Lászlóné alpolgármester: Most úgysem tudunk dönteni. Meg kell nézni, szakmai
vonalon és anyagilag is, mit jelent a képzés.
Mázsa Ferenc, polgármester: Akkor annyit szögezhetünk le, hogy most elvi támogatást
tudunk biztosítani.

9.4. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Császár László, jegyz : Jelen jegyz könyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a tárgyi ügyben készített el terjesztést.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
11/2014. (II. 03.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyja a HVI
vezet jének indítványát az SZSZB tagjairól és megbízza Mázsa
Ferenc polgármestert a szavazatszámláló bizottság eskületételének
lebonyolításával.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester
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9.5. Vagyonnyilatkozat-tételr l tájékoztatás.
Pete Istvánné települési képvisel : Tájékoztatja a képvisel -testületet, hogy a képvisel i
vagyonnyilatkozatot határid re leadásra kerültek, az illetékes önkormányzati Bizottság
részér l az átadás-átvétel megtörtént.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1955 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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