Sárhida, 2015. április 29-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. április 29. napján a
sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1733 órai kezdéssel megtartott
rendkívüli nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Németh Csaba települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyz ,
- Fercsák Ágnes m szaki ügyintéz .
A lakosság részér l megjelent: 3 f .
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, melyet a
képvisel -testület 4 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
2. Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .
3. Egyebek.
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A napirend tárgyalása:
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása.

El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .

Mázsa Ferenc polgármester jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 4/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetésér l szóló
3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely jelen
jegyz könyv 2. számú mellékletét képezi.

2. Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet .

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az el terjesztés. Az el terjesztés és a táblázati rész a bevételek
összegeként 57.772 e Ft-ot tartalmaz, de a rendelettervezetben ez az összeg 57.992 e Ft.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : Az 57.772 e Ft a helyes, kijavítjuk a hibát.
Mázsa Ferenc polgármester: Az anyagok összeállítása során jó lenne törekedni arra, hogy
a táblázatokban visszaköszön összegek jobban szerepeljenek a szöveges részben, jobban
követhet lenne, különösen az olyan tételeknél, mint a helyi adó, gépjárm adó. A
bet nagyság is lehetne nagyobb, mert egyes táblázatokat nagyon nehéz elolvasni. Az 5.
melléklet 7. és 16. sorában lév összeg nem egyezik meg. Ennek mi az oka?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet : A központilag, a Kincstár által kiadott
táblázat + 10 e Ft-ot hoz, amelyet központilag fognak javítani. A tényleges maradvány 3.787
e Ft, a rendeletben ez a szám szerepel, a táblázatban javításra kerül majd, most azért a
helytelen összeg került be, hogy a Kincstárnak leadott és a testület által elfogadott számok
egyezzenek.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete egyhangúlag, 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 5/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat az önkormányzat 2014. évi
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költségvetésének végrehajtásáról, mely jelen jegyz könyv 4. számú mellékletét
képezi.

3.

Egyebek

3.1. Béke utca 22. Szám alatti ingatlan bontása.
Mázsa Ferenc polgármester: A Béke u. 22. szám alatti ingatlan adásvétele jogilag és
pénzügyileg is rendez dött. Múlt csütörtökön a közm vek átadása is megtörtént, pénteken a
szolgáltató lekapcsolta a villanyt, a szolgáltatás átadásra került az Önkormányzatnak,
májustól alapdíjat fogunk fizetni. Kifizetésre kerültek az ingatlant terhel kötelezettségek,
illetve a vételár fennmaradó része is. A tet szerkezet bontása megtörtént, a falak bontása
jöv hét közepére várható, Kovács Tamás helyi vállalkozóval váltottunk szót el zetesen.

3.2. Kézilabda kapuk.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a megkeresést. Támogatásra méltónak tartja a kezdeményezést. Javasolja, hogy
kérjünk be árajánlatokat és a legközelebbi ülésen szülessen végleges döntés.
A javaslattal a képvisel -testület – határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.

3.3. Április-májusi programok.
Magyar Sándorné kulturális közfoglalkoztatott: Tájékoztatást adott az áprilisi
rendezvényekr l. Májusra az alábbi programok kerültek tervezésre:
16-ára regisztráltunk a „Te szedd” mozgalom rendezvényére, hulladékgy jtésre a
régi iskola és környéke területre.
30-án kerül megrendezésre a gyermeknap.

3.4. Régi iskola felújítása.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a helyi vállalkozó ajánlatát. Ez az ajánlat csak a k
ves munkákra vonatkozóan
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került beadásra, a vizes munkákat nem tartalmazza. Az elmúlt ülésen ismertetett ajánlat 390
e Ft + ÁFA összegr l szólt és kompletten tartalmazta a kivitelezési költségeket. A döntést
halasszuk el, várjunk akár fél évet, hogy komplett legyen a felújítás, amely az ajtó és ablak
cseréjét is tartalmazza.
A javaslattal a képvisel -testület – határozathozatal nélkül – egyetértett.

3.5. Favágás.
Mázsa Ferenc polgármester: Érkezett a favágásra újabb ajánlat, 55 e Ft-ról szólt, a korábbi
ajánlatunk 40-45 e Ft-os árával szemben. Javasolja, hogy a vegetációs id szak végét
követ en, sszel rendeljük meg a munkát.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1805 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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