Sárhida, 2016. április 28-i rendkívüli 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 28. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1706 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel
- Németh Csaba települési képvisel
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyz .
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja,
hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési képvisel
l5
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:
Testvér-települési programok és együttm ködések
hiánypótlás a benyújtott pályázathoz
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

pályázati

felhívás

illetve

A napirend tárgyalása:
Testvér-települési programok és együttm ködések pályázati felhívás
illetve hiánypótlás a benyújtott pályázathoz
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: a 31/2016. (IV. 12.) képvisel -testületi határozattal Sárhida
község Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyta, hogy a Bethlen Gábor Alapkezel Zrt.
által a „testvér-települési programok és együttm ködések” támogatására kiírt pályázati
felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra. Erre a felhívásra most csak önkormányzatok
pályázhattak. Elkészült egy el zetes programtervezet májusi, júniusi és augusztusi
rendezvényekkel. A rendezvénysorozat testvér-települési gasztro-fesztivál címet viselné,
melynek keretében 2-3 jellegzetes étel készülne el minden egyes helyszínen.
Április 26-án hiánypótlási felhívás érkezett a pályázat kiírójától, mely szerint szükséges
csatolni az újonnan létesítend testvérközségi kapcsolat esetén az együttm ködésre vonatkozó
magyarországi képvisel testületi döntésr l szóló dokumentumot. A pályázatkiíróval történt
telefonbeszélgetés során abban állapodtunk meg, hogy a jelen tervezett rendezvényre
vonatkozó együttm ködési szándéknyilatkozatok elfogadhatók, de nem elégségesek. Írásbeli
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általános együttm ködési megállapodások kellenének, amelyekkel nem rendelkezünk, mert
egyik fél sem látta ennek szükségességét az elmúlt 15 évben.
Ennek ellenére e pályázat érvényességéhez kell egy ilyen konkrét megállapodás (vagy egy
szándék kifejezése arra, hogy ez a közeljöv ben megkötésre kerül) és ezért egy olyan döntés
meghozatalát kérem a Tisztelt Képvisel testülettel, hogy az elmúlt id szak (több, mint 15 év)
során els dlegesen az Együtt Sárhidáért Alapítvány által szervezett sikeres programok
eredményeinek figyelembe vételével a testület nyilvánítsa ki, hogy településünknek kifejezett
szándéka az, hogy a pályázatban szerepl rendezvény keretében kerüljön sor egy olyan átfogó
(négyoldalú) testvér települési együttm ködési megállapodás aláírására, amely felsorolja az
eddigi eredményeket és jöv beli együttm ködés területeire is javaslatokat tesz. Ezen
megállapodást minden oldalról (Csallóköz, Kárpátalja, Erdély, Zala megye) az érintett 1-1
önkormányzat és civil szervezet írna alá a f rendezvényen, 2016. augusztusában Kárpátalján.
Ha lesz további információ, a következ ülésen tájékoztatja a képvisel ket. Kéri, hogy a
benyújtott pályázathoz csatolandó hiánypótlást a lenti képvisel testületi határozat szerint
fogadja el.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
34/2016. (IV. 28.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete kifejezi azon
szándékát, hogy a Bethlen Gábor Alapkezel Zrt. által kiírt
„Testvértelepülési programok és együttm ködések” címmel kiírt
pályázati felhívására benyújtott „Testvértelepülési gasztro-fesztivál a
Kárpát-medencében” cím program keretében kerüljön sor 2016.
augusztusában a programban érintett térségek (Csallóköz – Sárosfa,
Kárpátalja – Sárosoroszi, Erdély – Sáromberke valamint Zala megye –
Sárhida) és szervezetek (1-1 önkormányzat és civil szervezet) között
egy négyoldalú testvér-települési együttm ködési megállapodás
aláírására.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határid : 2016. május 2.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1739 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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