Sárhida, 2016. április 12-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016. április 12. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1706 órai
kezdéssel megtartott nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Németh Csaba települési képvisel – 1846 óráig
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyz
- 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 5 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel, melyet a
képvisel -testület 5 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad 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. 2016. évi közbeszerzési terv
El terjeszt : Császár László jegyz .
3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
módosítása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Társulás

Társulási

Megállapodásának

4. Települési könyvtárosi megbízási szerz dés felülvizsgálata.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
5. „Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati felhívás közzététele.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
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6. Útfelújítási, aszfaltozási ajánlatok megvitatása (Béke utca bevezet szakasza).
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
7. Települési riasztórendszer távfelügyeletre
megtárgyalása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

való

kapcsolására

szóló

ajánlat

8. „Sárhidai Hírek” hírlevél és a www.sarhida.hu települési honlap elkészítése, illetve
karbantartása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
9. Civil szervezetek 2016. évi m ködési támogatása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
10. Testvér-települési programok és együttm ködések pályázati felhívás.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
11. Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
12. Egyebek (Lim-lom akció id pontjának meghatározása; Kossuth Lajos utcai
buszmegálló – Magyar Közút Zrt; Tájékoztató az orvosi rendel felújításáról szóló,
konzorciumban beadott pályázat állásáról; HP Officjet 6500 multifunkciós készülék
civil szervezetek részére történ átadása; Települési programok – 2016. áprilisjúlius).

A 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 szerinti tartalommal
ad tájékoztatást a lejárt határidej határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be két ülés közötti munkáról.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ha a lejárt határidej határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló kiküldésre kerül a képvisel k részére, nem lehetne
kiküldeni a két ülés közötti munkáról szóló beszámolót is?
Mázsa Ferenc polgármester: Lehet, de ebben az esetben a beszámoló nem reális, mert a
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testületi anyag kiküldéséig van csak információ abban.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ha kiküldésre kerülne a beszámoló, akkor
nem menne el 13 perc az ülésb l. Ha van valamelyik képvisel nek kérdése van, akkor
felteszi.
Mázsa Ferenc polgármester: Azért ragaszkodik a mostani gyakorlathoz, mert így az utolsó
hét történései nem maradnak ki a beszámolóból.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Csak azért javasolta ezt a megoldást, hogy
felgyorsuljon az ülés.
Herczeg István települési képvisel : Ne ezzel pöcsöljünk, hanem az érdemi kérdésekkel
lehetne foglalkozni.
Mázsa Ferenc polgármester: Ha igényli a testület, kiküldi el re. 2010-ben
kezdeményezte a beszámoló megtartását, máshol sem m ködött ez korábban.
Herczeg István települési képvisel : A beszámolót ki lehetne küldeni a meghívóval együtt.
Mázsa Ferenc polgármester: Az öt nap is fontos, a beszámoló lényegéb l adódóan ülést l
ülésig tartó id szakot ölel fel. Kérdezi, hogy igényli-e a testület, hogy a két ülés közötti
id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolót az aktuális ülés kezdetét megel en
írásban kézhez kapják a testület tagjai.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
22/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete szükségesnek
látja, hogy a két ülés közötti id szak fontosabb eseményeir l szóló
beszámolót az aktuális ülés kezdetét megel en írásban kézhez
kapja.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
23/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a két ülés közötti
id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolót és a lejárt
határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.
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2. 2016. évi közbeszerzési terv

El terjeszt : Császár László jegyz .

Császár László jegyz : Az el terjesztés jelen jegyz könyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került a képvisel k részére. Az idei évben a közbeszerzési tervben a
településképet meghatározó épületek küls felújítására kiírt felhívásra benyújtandó pályázat
szerepel a tervben. Amennyiben év közben felmerül olyan, a közbeszerzési törvény hatálya
alá tartozó beruházás, a terv módosításra kerül.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy támogassuk a határozati javaslat elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
24/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képvisel -testülete Sárhida Község
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét az el terjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy
intézkedjen a tervnek a község honlapján történ megjelentetésér l.

Határid : azonnal.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

Sorszám
1.

Tárgy

Önkormányzati Hivatal felújítása

Beszerzés
fajtája

Nettó
becsült
érték (Ft)

Meghívásos 30.000.000,-

3. ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási
Megállapodásának módosítása.

Társulás

Az eljárás
megindításának
tervezett
id pontja
2016. sz

Társulási

El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az el terjesztés jelen jegyz könyv 4. számú melléklete
szerinti tartalommal kiküldésre került a képvisel k részére. Azért kell módosítani a Társulási
Megállapodást, mert hónapok ót zajlik a kutya-macska barátságon alapuló huzavona a
Nagykanizsa város és közeli települések részvételével, ugyanis bejelentették kilépési
szándékukat a Társulásból. Ez azonban nem egyszer folyamat, az ügy már megjárta a
Kormányhivatalt is, így a törvényességi felhívásban foglaltaknak is eleget kell tenni.
Alapvet en technikai jelleg módosításról, feladatról van szó.
4

Sárhida, 2016. április 12-i nyílt testületi ülés jegyz könyv.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
25/2016. (III. 24.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Nyugat-Balaton
és Zala Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai
Kezelésének Korszer megoldására létrejött Önkormányzati Társulás
(rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)
társulási megállapodását az el terjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a
döntésr l
a
ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási
Társulást
tájékoztassa.
Határid : 2016. április 15.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Települési könyvtárosi megbízási szerz dés felülvizsgálata.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az a kiindulása az ügynek, hogy van egy megállapodás 2013.
novembert l Kovács Lászlónéval, amely abból indult, hogy az iskolai könyvtár átalakult
települési könyvtárrá. Meg kellett kötni hivatalosan a megállapodást annak érdekében, hogy
a mozgókönyvtári ellátás feltételeinek eleget tudjunk tenni. Ez heti 6 órát jelentett. A
következ évt l Kovácsné kapcsolódott a települési kulturális, közm vel dési programok
szervezéséhez valamennyi önkormányzati és részben a civil szervezetek rendezvényeihez is.
Szívvel-lélekkel csinálta a feladatokat közösen az önkormányzattal, intézményekkel és néha
a helyi civil szervezetekkel és a kulturális közfoglalkoztatottal. Közfoglalkoztatottunk
jelenleg nincs, mivel országosan jelent s létszámcsökkentésr l döntöttek a területen. A
feladatok adottak, ember nincs. A 2013-ban megkötött szerz dés és a könyvtáros munkaköri
leírása jelen jegyz könyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került a
képvisel k részére.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Milyen id tartamra szólt eddig a kulturális
közfoglalkoztatás?
Mázsa Ferenc polgármester: A mostani programban egy évre. Az említett feladatok eddig
is jelent s pluszmunkát jelentettek,
személy szerint is presszionálta Jutkát, hogy
összefogja a dolgokat. Kell egy ember, aki a jöv ben hivatalosan is átveszi a tevékenységet.
Sárhidán nincs kulturház vezet , m vel désszervez jelenleg. Kellene egy 6-8 órás olyan
személy, aki f állásban koordinálja a feladatokat. Most oldjuk meg úgy a kérdést, hogy a
könyvtárosi feladatok mellé a települési önkormányzat által kezdeményezett, érdekelt
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kulturális, ismeretterjeszt , közm vel dési programok ellátása is bekerüljön. Jelenleg
15.000,- Ft/hó a díj, javasolja, hogy minden kulturális jelleg feladat és a kulturház kezelése
is kerüljön be a feladatai közé, így havi 50.000,- Ft-ra módosuljon a díj.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ezzel a munkaid is módosulna?
Mázsa Ferenc polgármester: Természetesen módosulna, arányait tekintve heti 20 órára.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A honlap kezelése hozzátartozna a
feladatkörhöz?
Mázsa Ferenc polgármester: A honlapot más vonatkozásban akarja tárgyalni. A Facebookos oldal kezelését azonban vállalhatná valaki a testületi tagok közül. A rendezvényekr l
készített fotókat, a beszámolót azonban összeállítaná a települési könyvtáros és kulturális
programszervez munkakör dolgozó.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Jutkának belefér az újabb félállás az idejébe?
Kovács Lászlóné: Eddig is csinálta a feladatok nagy részét, a kulturház kezelése a
többletfeladat.
Mázsa Ferenc polgármester: A kultur riasztása a kérdéses. Ha valamilyen rendezvényre
kerül sor, szombaton nincs riasztás. Ha esetleg bál kerül tartásra, akkor alkalmanként meg
kell bízni egy személyt, aki ezt megteszi.
Németh Csaba települési képvisel : Létezik erre egy egyszer
telefonon is be lehet riasztani, nem egy drága dolog.

technikai megoldás:

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Mióta aktív részese a kulturális dolgoknak, látja,
hogy Jutka sokat tesz, lelkes, korrekt munkát végez, jó ötletnek tartja az el terjesztést.
Mázsa Ferenc polgármester: Megnézhetjük a technikai részét, de szerinte emberileg is
meg lehet oldani, hiszen évente legfeljebb 5-6 rendezvényr l van szó, ezt meg lehet
beszélni.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A munkakört illet en nagy vonalakban a
kulturális közfoglalkoztatott munkakörét kell összemosni a könyvtároséval.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
26/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a 91/2013. (XI.
04.) képvisel -testületi határozatával elfogadott, a könyvtárosi
6
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feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerz dés módosítását a
feladatkör kib vítésével jóváhagyja, a vállalkozási díjat havi
50.000,- Ft összegben határozza meg 2016. április 1. napi kezdettel,
határozatlan id re. A munkaid heti 20 órában kerül meghatározásra.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dés
aláírására.
Határid : 2016. április 15.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

5. „Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati felhívás közzététele.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyz könyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a pályázati felhívás tervezete.
Kovács Lászlóné: Harmadik alkalommal kerülne meghirdetésre a pályázat. Két kategóriára,
a közterületek és a családi házak virágosítására kerülne kiírásra a pályázat. Az egyéni
kategóriában verseny van, az 1-3. helyezettet pénzdíjban részesítenénk, illetve lenne egy
különdíj. Az eredményhirdetésre a falunap keretében kerülne sor.
Mázsa Ferenc polgármester: A jelentkezési határid t ki kellene tolni a hónap végéig.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Javasolja, hogy május 2. legyen a határid a
Sárhidai Hírek megjelenése miatt.
Mázsa Ferenc polgármester: Tavaly 50 e Ft-ot különített el erre a célra a testület,
javasolja, hogy ez az összeg 60.000,- Ft legyen idén.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
27/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a
„Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati kiírást jelen jegyz könyv 6.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, az alábbi
módosítással: a jelentkezés leadási határideje, 2016. május 2. A
képvisel -testület a 2016. évi költségvetése terhére 60.000,- Ft
keretösszeget hagy jóvá a program lebonyolítására.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
felhívás kibocsátásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
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6. Útfelújítási, aszfaltozási ajánlatok megvitatása (Béke utca bevezet
szakasza).
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a gellénházi útról a Béke utca bevezet
szakasza nagyon rossz állapotú, a folyamatos, évenkénti kátyúzása nem kielégít megoldás.
Le kellene aszfaltoztatni legalább 5 cm vastagságban ahhoz, hogy hosszabb távú megoldást
jelentsen, mert így évr l-évre ráköltünk 100.000,- Ft körüli összeget, de igazi eredményt
nem érünk el. A Sprint Kft-t l és a Zala-Depo Kft-t l kértünk a munka elvégzésére
ajánlatot. A Zala-Depo még nem küldte meg ajánlatát. Jelen jegyz könyv 7. számú
melléklete szerinti tartalommal ismerteti az ajánlatot. Döntést nem kell hozni, de célként, a
jöv re vonatkozóan 2-3 éven belül el kell dönteni, mit akarunk és oda konkrétan félre kell
tenni a pénzt. Erre a célra pályázat nem várható, sajnos a kivitelezés egyel re nem aktuális.
Németh Csaba települési képvisel : Javasolja, hogy a gépjárm adó csekkhez kapcsolva
küldjünk ki egy felhívást, hogy az út felújításához várunk felajánlásokat.
A javaslattal a képvisel -testület határozathozatal nélkül egyetértett, felkérve a
jegyz t a felhívás elkészítésére.

7. Települési riasztórendszer távfelügyeletre való kapcsolására szóló
ajánlat megtárgyalása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: A jelen jegyz könyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került ajánlat továbbgondolása a jelenlegi rendszernek. A felújítás után a riasztó
jól m ködik, jelenleg egy szirénával, 5 egységgel m ködik a rendszer. A gyakorlatban a
központi egység kijelz jét használva kell megkeresni, hogy melyik egység melyik
érzékel je riaszt. Másik lehet ség lenne 5 különálló sziréna felszerelése. Kérdés, hogy
beköttessük-e a központi szolgálatra a rendszert.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Korábban azt beszéltük meg, hogy csörögjön
a riasztás a ZAVÉD-nél.
Mázsa Ferenc polgármester: Úgy emlékszik, hogy úgy zárta le a vitát, hogy a fejlesztés
egyel re álljon meg az átalakításnál. Javasolja, hogy kérjük a távfelügyeletet, azon ne
múljon a biztonság.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
8
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28/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete az Önkormányzat
közintézményei
vagyonvédelmi
jelz rendszerének
havi
távfelügyeleti szolgáltatására elfogadja a ZAVÉD-PATENT Kft.
(8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2) árajánlatát havi 5.500,- Ft + ÁFA díj
ellenében. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a
szolgáltatás megrendelésére.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

8. „Sárhidai Hírek” hírlevél és a www.sarhida.hu települési honlap
elkészítése, illetve karbantartása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: A jelen jegyz könyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a Sárhidai Hírek és a honlapra vonatkozó testületi döntés. A civil
támogatásokról szóló elmúlt ülési tárgyalás miatt javasolja, hogy a következ napirenddel
összefüggésben tárgyaljuk az ügyet. Nem jutottunk el bbre a két civil pályázat esetén. A
mellékleteket azért küldte ki, hogy az el zmények ismertek legyenek a képvisel k számára.
A honlap elindult a döntésnek megfelel en. A Sárhidai Híreket 1999-t l az Alapítvány hozta
létre, szerkesztette, hónapról hónapra kezelte a kiadási költségekkel együtt.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A nyomdai költségeket most ki viseli?
Mázsa Ferenc polgármester: 2013-tól fizeti az önkormányzat a nyomdát. Nyitott a
kérdésre, hogy az önkormányzat döntse el, hogy a jöv ben hogyan kívánja ezt a két
tevékenységet ellátni, mi legyen ennek a formája.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ez a két tevékenység már összefonódott az
Alapítvánnyal.
Mázsa Ferenc polgármester: El kell mondja a véleményét annak ellenére, hogy 100 %-ban
benne van az Alapítványban. Hiába az Alapítvány gyermeke mindkét média, de ezek
önkormányzati tájékoztatási feladatokat látnak el.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A szellemi tevékenységet végzi az
Alapítvány, az anyagi kötelezettségeket az önkormányzat vállalja.
Mázsa Ferenc polgármester: A múltkori ülésen elakadtunk a támogatási igényeknél, 50100 e Ft-ról van itt szó. Partner abban is, hogy adott esetben növekedjen a támogatás
összege.
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Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Nem akartunk elrugaszkodni a
lehet ségekt l. Mi van akkor, ha honlaphoz kapna hozzáférést Kovácsné és a kulturális részt
nemcsak a Facebook-ra, hanem a honlapra is feltenné?
Mázsa Ferenc polgármester: Akkor
az egészr l lemond. Eddig nem volt a honlap
karbantartására és kezelésére nagy ingerencia. Ha a testület úgy dönt, hogy az Alapítvány
közrem ködését igénybe veszi a honlap és a Sárhidai Hírek vonatkozásában, akkor ennek a
munkának az ellenértékeként kell meghatározni a támogatási összeget.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Mi alapján lehet eldönteni, hogy Mázsa
Ferenc polgármesterként vagy kuratóriumi elnökként szerkeszti a honlapot?
Mázsa Ferenc polgármester: 17 éve csinálja ezt a feladatot az Alapítvány. 50-70 e Ft/év
támogatást kapott, amikor a Sportegyesület 500-600 e Ft-ot. Egymás mellé kellene tenni, azt
is, hogy ezért a támogatásért az Alapítvány mit tett, mit adott, pl.: amikor mosógépet
vásárolt, stb. Tízszeresen megdolgozik az Alapítvány a támogatásért. Nem az 50 e Ft
hiányzik, nem az összegen múlik a dolog, de méltánytalannak tartja, hogy 17 év után arról
beszélnek, hogy 100 vagy 150 e Ft-ba kerül-e ez a dolog.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az Alapítványnak miért akarunk szellemi
tevékenységért fizetni, ha már az Alapítvány neve Együtt Sárhidáért?
Mázsa Ferenc polgármester: Mindegy, minek nevezzük el, lehet telefonköltség,
nyomtatópatron beszerzés is. Nem programköltségekr l szól a támogatás, hanem m ködési
célú támogatás.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az Alapítvány kívánja továbbra is csinálni
ezeket a feladatokat? Ha igen, javasolja, hogy kerüljön meghosszabbításra az Alapítvány
megbízása.
Mázsa Ferenc polgármester: Az Alapítvány vállalja, de határozzuk meg ennek a díját, a
támogatás erre a feladatra szóljon.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az Alapítvány a költségeket számlázza ki az
önkormányzat felé, arra a célra, amire a támogatást kéri. A honlapnak, az újságnak nincsen
anyagköltsége az Alapítvány terhére. Ha az önkormányzat fizeti a honlap és az újság
költségét, akkor nincs effektív költsége az Alapítványnak. Nem akarja, hogy az
önkormányzat fizessen az Alapítványnak a szellemi tevékenység végzéséért.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat az Együtt Sárhidáért
Alapítvánnyal pénzeszköz átadási megállapodást kössön a „Sárhidai Hírek” és a
www.sarhida.hu honlap üzemeltetésére azzal, hogy a megállapított évi 100.000,- Ft összeg a
mindenkori civil szervezetek támogatása jogcímen kerüljön elszámolásra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
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4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
29/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul az
Együtt Sárhidáért Alapítvánnyal pénzeszköz átadási megállapodás
megkötéséhez a „Sárhidai Hírek” és a www.sarhida.hu honlap
üzemeltetésére azzal, hogy a megállapított évi 100.000,- Ft összeg a
mindenkori civil szervezetek támogatása jogcímen kerüljön
elszámolásra.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dés
aláírására.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

9. Civil szervezetek 2016. évi m ködési támogatása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: A fentiek alapján a Sportegyesület támogatási kérelme
maradt, err l kellene dönteni, kérdezi, ki ért egyet az Egyesület 200 e Ft összeg
támogatásával.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
30/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Civil
szervezetek 2016. évi támogatási keretére benyújtott pályázati
anyaga alapján a Sárhidai Sportegyesület részére 200.000,- Ft
támogatást állapít meg a 2016. évi költségvetése terhére.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási megállapodás aláírására.
Határid : folyamatos
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Testvér-települési programok és együttm ködések pályázati felhívás.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: A jelen jegyz könyv 10. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került a vonatkozó pályázati felhívás. Utólagos jóváhagyást kér,
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mert március 31-én lejárt a határid és a pályázat beadásra került. Az Alapítvány már több
alkalommal pályázott, eredménytelenül. Erre a felhívásra most csak önkormányzatok
pályázhattak. Elkészült egy program májusi, júniusi és augusztusi rendezvényekkel. A
rendezvénysorozat testvér-települési gasztro-fesztivál lenne. Ennek keretében 2-3 jellegzetes
étel készülne el. A sorozat közel 2,1 m Ft-os költségvetés . A pályázatba öner nélküli
megvalósítást írtunk be, maximum 5 %-os öner lehet, de az el teremti az Alapítvány, ha
szükséges.
Németh Csaba települési képvisel – 1846 órakor távozott az ülésr l, így a
képvisel -testület 4 f vel folytatta munkáját.
Mázsa Ferenc polgármester: Ha lesz további információ, a következ ülésen tájékoztatja a
képvisel ket. Kéri, hogy utólagosan fogadják el a pályázat benyújtását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
31/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyja, hogy
a Bethlen Gábor Alapkezel Zrt. által a „testvér-települési
programok és együttm ködések” támogatására kiírt felhívásra
pályázat kerüljön benyújtásra.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határid : folyamatos
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

11. Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Császár László jegyz : A településképet meghatározó épületek rekonstrukciójára kiírt
felhívás alapján az önkormányzati hivatal épületegyüttesének, az óvodának és a kultur el tti
térnek a rendbetételére szándékoztunk pályázni. Az el készít munkák során két jelent s
probléma merült fel:
- A pályázat nem támogatja azon épületek felújítását, amelyekre már EU-s forrásból
nyert el támogatást a beruházó,
- Sárhida esetén 25 %-os mérték öner t kellene biztosítani, ami közel 8 m Ft-ot
jelentene.
Az orvosi rendel felújítására irányuló pályázati dokumentáció összeállt, benyújtásra került.
A jöv ben is figyeljük a kiírásra kerül pályázatokat, az óvodára is koncentrálva.
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Mázsa Ferenc polgármester: Szakaszonként tudunk haladni, örül, hogy az orvosi rendel
pályázata benyújtásra került. Az óvoda nagyobb falat, egyel re várakozó állásponton
vagyunk.
A képvisel -testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül elfogadta.

12. Egyebek (Lim-lom akció id pontjának meghatározása; Kossuth Lajos
utcai buszmegálló – Magyar Közút Zrt; Tájékoztató az orvosi rendel
felújításáról szóló, konzorciumban beadott pályázat állásáról; HP
Officjet 6500 multifunkciós készülék civil szervezetek részére történ
átadása; Települési programok – 2016. április-július).
Mázsa Ferenc polgármester: A lim-lom akcióra holnap kerül sor. A Kossuth utcai
buszváró ügyében észrevételeztük a Közútkezel felé, hogy es s id ben a leszállás
veszélyes, a busz nem megy be az öbölbe, a burkolat hullámos.
Korábban már beszéltünk róla, hogy az önkormányzat rendelkezik egy HP Officejet 6500
multifunkciós nyomtató készülékkel, amely komplett javításra szorul. Ez alapján levélben
kerestük meg a helyi civil szervezeteket, hogy érdekl dnének-e a készülék iránt azzal, hogy
az önkormányzat vállalja az eszköz javítását. Az Együtt Sárhidáért Alapítványtól érkezett a
jelen jegyz könyv 11. számú melléklete szerinti igény. Azért lenne szükség erre a gépre,
mert a pályázatokhoz megfelel szkennelési lehet ség kell, amelyre a régi gép már nem
képes. Más civil szervezet nem érdekl dött.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Úgy tudja, hogy a javítási áron lehet ilyen
gépet vásárolni. Lehet, jobb lenne inkább venni egy készüléket két év garanciával.
Mázsa Ferenc polgármester: Határozzunk meg egy összeghatárt.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ha 30 e Ft-ból lehet, akkor vásároljunk újat,
vagy javítassuk meg a régit.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
32/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete 2016. évi
költségvetése terhére maximum 30.000,- Ft keretösszeg erejéig
jóváhagyja 1 db multifunkciós nyomtató beszerzését vagy a meglév
HP Officejet 6500 készülék javítását és térítés nélküli átadását az
Együtt Sárhidáért Alapítvány részére.
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A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határid : folyamatos
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Kovács Lászlóné: Az alábbi programok várhatóak a közeljöv ben:
- Indul a virágosítási pályázat,
- 30-án a „Te szedd” hulladékgy jtési akció lesz a focipályán és környékén,
- Májusban lesz a gyermeknap,
- Júniusban a régi iskolánál Szent Iván napi sütögetés és t zugrás lesz,
- Július 2-án falunap lesz.
Császár László jegyz : Az ülés összehívásának nehézségei, a képvisel k programjának
tervezhet sége érdekében ügyrendi kérdésként javasolja, hogy a testület határozzon meg egy
napot, amelyen minden hónapban testületi ülésre kerül sor. Javasolja minden hónap 25.
napját azzal, ha az péntekre vagy hétvégére esik, akkor az azt megel
csütörtökön kerül
megtartásra az ülés.
A képvisel -testület a javaslatot határozathozatal nélkül elfogadta.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1939 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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