Sárhida, 2016. február 08-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. február 08. napján a
sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1712 órai kezdéssel megtartott
nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képvisel – 1726 órától.
- Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel .
Tanácskozási joggal:
- Gáspár Lászlóné az Együtt Sárhidáért Alapítvány képviseletében – az 1-4.
napirendek tárgyalása során,
- Erdélyi Veronika kulturális közfoglalkoztatott,
- Császár László jegyz ,
- Tóth Gábor pénzügyi el adó.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 f települési
képvisel
l 3 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László jegyz t kéri fel, melyet a
képvisel -testület 3 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 3 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. ZA-VÉD Kft. ajánlata a települési intézmények komplex vagyonvédelmi rendszerrel
történ ellátására.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
3. Civil támogatások elszámolása (a 2015. évre vonatkozóan) – terjedelmi okokból email-en elküldve!
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
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4. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2016. évre vonatkozóan) – terjedelmi
okokból e-mail-en elküldve!
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
5. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési terve.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi el adó.
6. Pályázati lehet ségekr l tájékoztatás.
El terjeszt : Császár László jegyz .
7. Egyebek (7.1. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételr l, 7.2. Tájékoztatás a sárhidai
közös hivatali ügyintéz i pályázatról, 7.3. Szalagkorlátok kiépítése a településen, 7.4.
Soron következ id szak (február-április) tervezett programjai, stb.)

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 a polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseir l, a 3. számú melléklete
szerinti tartalommal számol be két ülés közötti munkáról.
Herczeg István települési képvisel – 1726 órakor megérkezett az ülésre,
így a képvisel -testület 4 f vel folytatta munkáját.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
14/2016. (II. 08.) 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. ZAVÉD Kft. ajánlata a települési
vagyonvédelmi rendszerrel történ ellátására.

intézmények

komplex

El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Sok kívánnivalót hagy maga után a riasztórendszer
ködése. Van m ködési és technikai probléma is, a rendszer elavult, 2 egység
nyomógombos, 2 pedig kulcsos indítású, egy rendszerre szervezve. Ez eleve nem túl jó
párosítás, mert ha van valamilyen rendezvény a kultúrban, a többi helyiség nem védett. A
ZAVÉD Kft. felmérte a jelenlegi állapotot, ennek megfelel en adta meg a jelen
jegyz könyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldött ajánlatát. A fejlesztést
követ en különálló egység lenne valamennyi helyiségcsoport. Az érzékel k egy részének
cseréje is szükséges, illetve a vezetékelés véd cs be való helyezése.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A távfelügyeletre szükség van?
Mázsa Ferenc polgármester: Szükséges lehet, a távfelügyelet díja tartalmazza a szükség
szerinti kiszállás díját is. Javasolja az ajánlat elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
15/2016. (II. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete az Önkormányzat
közintézményei vagyonvédelmi jelz rendszerének korszer sítésére
elfogadja a ZAVÉD-PATENT Kft. (8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2)
árajánlatát bruttó 279.222,- Ft kivitelezési díj ellenében. A
képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
munkák megrendelésére.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Civil támogatások elszámolása (a 2015. évre vonatkozóan) – terjedelmi
okokból e-mail-en elküldve!
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az elszámolások jelen jegyz könyv 5-7. számú melléklete
szerinti tartalommal e-mail-en kiküldésre kerültek a képvisel k részére. A 2015. évr l az
elszámolási kötelezettségének mindhárom, tavaly támogatott civil szervezet eleget tett, azok
nagy vonalakban formailag is megfeleltek. Javasolja az elszámolások elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
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egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
16/2016. (II. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a 2015. évi civil
szervezeti támogatások vonatkozásában a támogatott szervezetek –
az Együtt Sárhidáért Alapítvány, az Egészséges Életért Egyesület és
a Sárhida Sportegyesület – beszámolóját, a benyújtott
elszámolásokat elfogadja.

4. Civil támogatási igények megtárgyalása (a 2016. évre vonatkozóan) –
terjedelmi okokból e-mail-en elküldve!
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az el
napirend el terjesztései alapján a 2016. évre két
szervezet, az Együtt Sárhidáért Alapítvány és a Sárhida Sportegyesület nyújtott be
támogatási igényt.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A két szervezet összesített igénye 450 e Ft, a
költségvetés tervezetében pedig 300 e Ft szerepel. Ezek szerint az igényeket meg kell
kurtítani.
Mázsa Ferenc polgármester: Tavaly szeptember 12-én volt egy állásfoglalása a
Sportegyesület támogatását illet en. A beszámoló azt támasztja alá, hogy valójában nem is
kellett volna az Egyesületnek támogatás az elmúlt év II. félévére. Akkor azt mondta, hogy a
2016. évben azt fogja támogatni, ami 2015-re meg lett állapítva a. ennek megfelel en 150
e Ft összeg támogatást tud támogatni. A Sportegyesület részér l megfogalmazott
elképzelések nagyon jók, kérdés, hogy ebben mennyi lehet az önkormányzat szerepe. A
célok megvalósításának els dleges forrása egyéb pályázat kellene, hogy legyen.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az adó 1 %-ára, illetve a pályázatok
benyújtására nem jogosult az Egyesület, mert még nem telt el két év az alapítás óta.
Mázsa Ferenc polgármester: Lehet, hogy csupán a nagy TAO-s pályázatokra vonatkozik a
két éves határ. Ezt meg kell nézni, tudomása szerint a NEÁ-s pályázatoknál nem volt ilyen
el írás.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Azt tapasztalta, hogy a NEÁ-nál legalább
három pályázat kell, hogy a negyedik nyerjen. Ha olyan lesz a nyár, mint tavaly, a f nek
vége lesz, ha a locsolórendszer nem készül el.
Mázsa Ferenc polgármester: Nem tudná ennek megvalósítását teljes egészében az
önkormányzat nyakába varrni. Olyan id szakot élünk, amikor minden 50-100 e Ft-ra
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szükség lesz. Több pályázat indul idén, de ahhoz, hogy a pályázat egyáltalán beadható
legyen, több százezres el készít munka szükséges. Ezeket az összegeket el kell teremteni
valahonnan.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Nem lehetne a nyári id szakig megel legezni
a locsolórendszer kiépítési költségét, hitel jelleggel? Az önkormányzat nyújthatna
kamatmentes kölcsönt az Egyesületnek, amelyet az év végéig kellene visszafizetni.
Mázsa Ferenc polgármester: Nem gondolja, hogy a locsolórendszer kiépítése a fejlesztési
elképzelések között az els helyen kellene, hogy legyen, így nem tudja ezt támogatni. A 400
e Ft-os kiépítési költség alátámasztására kellene két ajánlat. Tavalyról egyébként is maradt
az Egyesületnek 260 e Ft tartaléka.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Kb. 180 e Ft a 2016. évi bajnokság indítási
költsége.
Mázsa Ferenc polgármester: Nem támogatja a pénzeszköz átadást ilyen formán. Ez kvázi
hitel, keresni kell más lehet séget. A tavalyi önkormányzati támogatás legyen elég. A civil
szervezeteknek nyújtott támogatás 300 e Ft-os összegét nem kellene emelni.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az Alapítványt a 2014. és a 2015. évben is
100 e Ft-tal támogatta az önkormányzat, lehetne 100 e Ft az Alapítvány támogatása és 200 e
Ft a Sportegyesületé.
Mázsa Ferenc polgármester: Ha a korábbi évek támogatási arányát veszi alapul, az
Alapítvány és a Sportegyesület támogatása nem arányos. Volt ez 700 e Ft, kontra 50 e Ft is,
a Sportegyesület javára. Ebb l az összehasonlításból a Sportegyesület el dje nem jönne ki
jól. Ne legyen az összes bevétel tekintetében az önkormányzati támogatás túlreprezentálva.
Nem megalapozatlan egyik támogatási kérelem sem. Volt ugyan egy javaslat a kamatmentes
hitelre, de gondolatában sem akar belemenni abba, hogy az önkormányzat egy civil
szervezett l behajtsa a kintlév ségét.
Gáspár Lászlóné az Együtt Sárhidáért Alapítvány képviseletében: Melyik program
elemmel nem ért egyet a testület a kért 150 e Ft-hoz képest, amelyet le kellene húzni? Furcsa
az egyik szervezetnek a másik elé való helyezése. Korábban sokszor volt gond abból, hogy a
Sportegyesület elszámolása nem volt megfelel , mégis megszavazta az akkori testület a
Sportegyesület támogatását. Tavaly mellbe vágta, hogy nem kapta meg az Alapítvány az
akkor is kért 150 e Ft összeg támogatást. Ennél többet ad az Alapítvány a falu
lakosságának, a teljes lakosságot felölelik az Alapítvány által szervezett programok. Kéri a
kért összeg megszavazását.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az Alapítvány a tavalyi támogatási összeg
elszámolásában internet el fizetést és útiköltséget szerepeltetett. Ha az elszámolásban végig
el adás szervezése, tintapatron, vagy egyéb költség szerepelt volna, az könnyebben
támogatható lenne.
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Gáspár Lászlóné az Együtt Sárhidáért Alapítvány képviseletében: Az Alapítvány
ködési célra kérte a támogatást, a 21. században az internet használata elkerülhetetlen. Ez
is szükséges a m ködéshez.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A beszámolóban szerepel 295 e Ft kirándulás
szervezésére, ahol ugyanekkora összeg volt a bevétel is.
Mázsa Ferenc polgármester: A demagógiából kurvára elég volt. Ezt már ne, ismét azt
hozta el képvisel társa, amit tavaly. Sokkal egyszer bben le lehetne bonyolítani a civil
szervezetek támogatását, de ezt a módszert fogadta el az el
és a mostani testület is.
Tudathasadásos állapot van: az Alapítvány vállalta a honlap és az újság szerkesztését is. Itt
most ténylegesen m ködési célú támogatásról van szó. A tevékenységhez tartozik az
internet. Nehogy az legyen a baj, hogy az Alapítvány internet el fizetést számol el. Az
Alapítvány nyújthat be számlát az önkormányzat felé a honlap szerkesztésr l, egyéb feladat
ellátásáról.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Mennyivel jobb szájízzel lehetne a
beszámolót megszavazni, ha nem internet el fizetés van az elszámolásban.
Mázsa Ferenc polgármester: A honlap szerkesztés nem kötelessége a polgármesternek.
Azon az úton van, hogy ezt a tevékenységet abbahagyja. Messzemen leg kikéri magának,
hogy az internet el fizetés legyen a gond. Az lenne a normális, ha kiszámlázná az
Alapítvány a honlap és az újság szerkesztését.
Gáspár Lászlóné az Együtt Sárhidáért Alapítvány képviseletében: Van olyan ismer se,
aki havi 10 e Ft-ot számláz a honlap szerkesztésért, havi 15 e Ft-ot pedig újság
szerkesztésért.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Dobálózhatunk összegekkel, de minek. Az a
problémája, hogy az Együtt Sárhidáért elnevezés célja az kellene, hogy legyen, hogy az
embereknek küls
forrásokból nyújtson segítséget. Nem gondolja, hogy az
önkormányzatnak kellene ezt megfinanszírozni. Ez az véleménye.
Gáspár Lászlóné az Együtt Sárhidáért Alapítvány képviseletében: A Sportegyesület
támogatásánál figyelembe kell venni az önkormányzati tulajdonú sportöltöz használatának
és a közm veknek a költségét is. Máshol m ködik úgy Sportegyesület, hogy az
önkormányzat ezeket nem finanszírozza, s t bérleti díjat is fizetnek.
Mázsa Ferenc polgármester: Nem fogja elfogadni és nem érzi úgy, hogy az Alapítvány a
nevével ellentétben mást tett volna. Van két igény, szavazzunk azokról. A Sportegyesület
igénye 300 e Ft, döntsünk err l.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
0 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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17/2016. (II. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Civil
szervezetek 2016. évi támogatási keretére benyújtott pályázati
anyaga alapján a Sárhida Sportegyesület 300 e Ft összeg támogatási
igényét nem támogatja.
Mázsa Ferenc polgármester: Az Együtt Sárhidáért Alapítvány igénye 150 e Ft, ezt teszi fel
szavazásra.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
2 igen nem szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
18/2016. (II. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Civil
szervezetek 2016. évi támogatási keretére benyújtott pályázati
anyaga alapján az Együtt Sárhidáért Alapítvány 150 e Ft összeg
támogatási igényét nem támogatja.
Mázsa Ferenc polgármester: Képvisel társa részér l elhangzott egy javaslat a
költségvetésben szerepl 300 e Ft támogatási összeg megosztása tekintetében. A javaslat a
Sportegyesület részére 200 e Ft, az Alapítvány részére pedig 100 e Ft összeg támogatás
megállapításáról szólt. Javasolja, hogy döntsünk err l.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
2 igen nem szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
19/2016. (II. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete a Civil
szervezetek 2016. évi támogatási keretére benyújtott pályázati
anyagok alapján nem ért egyet a Sárhida Sportegyesület részére 200
e Ft, az Együtt Sárhidáért Alapítvány részére pedig 100 e Ft összeg
támogatás megállapításával.
Herczeg István települési képvisel : Személy szerint szívesen adna nagyobb összeg
támogatást az Alapítványnak, de ez van. Németh Csaba képvisel szavazata lett volna a
dönt , de nincs itt. Javasolja, hogy a testület napolja el a döntést a következ ülésre.
A javaslattal egyetértve a képvisel -testület – határozathozatal nélkül – a
soron következ ülésére napolta el a civil szervezetek 2016. évi
támogatási igényeir l való döntést.
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5. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési terve.

El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester, Tóth Gábor pénzügyi el adó.

Mázsa Ferenc polgármester: Az el terjesztés jelen jegyz könyv 8. számú melléklete
szerinti tartalommal kiküldésre került a képvisel k részére.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A 2082 e Ft összeg
ködési célú?

pénzmaradvány

Tóth Gábor pénzügyi el adó: A pénzmaradvány egyel re ilyen összeg , a pontos összeg a
zárszámadáskor lesz biztos. A pénzmaradvány összegét várhatóan csökkenteni fogja az
el
évi állami támogatásból ered visszafizetési kötelezettség. Sárhida jelent s összeg
szociális feladatfinanszírozást kapott, amely nem lett teljes kör en felhasználva, ebb l
eredhet visszafizetési kötelezettség.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Ha szükséges, lehet a m ködési és fejlesztési
célok között átcsoportosítani?
Császár László jegyz : Ennek nem lesz akadálya.
Mázsa Ferenc polgármester: Az a kérése, hogy legyen a költségvetésben egy szemmel
látható tartalékképzés, kifejezetten a 2014-2020. közötti id szak pályázati el készítésére,
akár év közbeni átcsoportosítással.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésér l, amely jelen jegyz könyv 9.
számú mellékletét képezi.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
20/2016. (II. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida
Község
Önkormányzati
Képvisel -testülete
az
önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztet
ügyleteib l ered
fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi
költségvetési évet követ három évre várható összegét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Saját bevétel és adósságot keletkeztet
Sor- tárgyMegnevezés
ügyletb l ered fizetési kötelezettség szám
év
tárgyévet követ
8
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2016. év
01 7200
02
0
03 200
04

2017. év
7200
0
200

2018. év
7200
0
200

2019. év
7200
0
200

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
érték jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
05
Vállalat értékesítéséb l, privatizációból
06
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
07
08 7400
Saját bevételek (01+... +07)
7400
7400
7400
09 3700
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
3700
3700
3700
10
El
év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhel fizetési kötelezettség (11+...+17)
500
240
0
0
Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása
11 500
240
0
0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
12
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
13
Adott váltó
14
Pénzügyi lízing
15
Halasztott fizetés
16
Kezességvállalásból ered fizetési
17
kötelezettség
18
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez ,
tárgyévet terhel fizetési kötelezettség
0
0
0
0
(19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása
19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
20
ketartozása
Hitelviszonyt megtestesít értékpapír
21
Adott váltó
22
Pénzügyi lízing
23
Halasztott fizetés
24
Kezességvállalásból ered fizetési
25
kötelezettség
26 500
240
0
0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
27 3200
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
3460
3700
3700
bevétel (09-26)
Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel
a kötelezettségvállalások teljesítését és err l adjon tájékoztatást a
képvisel -testület részére.
Határid : féléves és éves beszámolók
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester
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6. Pályázati lehet ségekr l tájékoztatás.
El terjeszt : Császár László jegyz .

Császár László jegyz : Az el terjesztés jelen jegyz könyv 10. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került a képvisel k részére.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy támogassuk a határozati javaslat elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
21/2016. (II. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete a TOP-4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhívás alapján
Bak község Önkormányzatával (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) kötött
konzorciumi megállapodás alapján pályázatot kíván benyújtani a
Bak, Rákóczi u. 4. és a Sárhida, Béke u. 26. szám alatti háziorvosi
rendel k infrastrukturális fejlesztésére.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert és a jegyz t a szükséges
intézkedések megtételére.
Határid : folyamatos.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyz .

7. Egyebek (7.1. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételr l, 7.2.
Tájékoztatás a sárhidai közös hivatali ügyintéz i pályázatról, 7.3.
Szalagkorlátok kiépítése a településen, 7.4. Soron következ id szak
(február-április) tervezett programjai, stb.)
7.1. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételr l
Császár László jegyz : Tájékoztatja a képvisel -testületet, hogy a polgármester és a
települési képvisel k a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tettek, a Bizottság a
vagyonnyilatkozatokat meg rzésre átvette.

7.2. Tájékoztatás
pályázatról

a

sárhidai

közös

hivatali

ügyintéz i

Mázsa Ferenc polgármester: A pályázók közül megtörtént a jelölt kiválasztása, Baksa
Anna a mai napon munkába állt, délel tt Bakon, délután Sárhidán dolgozott, várhatóan az
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egész héten így lesz.

7.3. Szalagkorlátok kiépítése a településen
Mázsa Ferenc polgármester: A szalagkorlát elkészül a Pacsirta és a Dózsa utcában is, a
számla is rendezésre került.

7.4. Soron
programjai

következ

id szak

(február-április)

tervezett

Erdélyi Veronika kulturális közfoglalkoztatott: Holnap kerül sor a farsangi felvonulásra,
az I. világháborúról való megemlékezés pedig február 22-én lesz.
Mázsa Ferenc polgármester: Szombaton lesz az óvodai jótékonysági bál, március 15-én
kerül sor a szokásos ünnepi programra. A további programok egyeztetés alatt vannak.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt
ülését 1915 órakor bezárta.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyz
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