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

JEGYZ KÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016. június 8. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1720 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt ülésér l.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István 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
l4
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. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának benyújtása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.
2. Egyebek.
2.1. Nyári diákmunkáról tájékoztató.
2.2. LEADER pályázatokról tájékoztatás.
2.3. Falunapról tájékoztatás.
2.4. Egyéb felvetések, tájékoztatások.

A napirendek tárgyalása:
1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának benyújtása.
El terjeszt : Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az elmúlt id szakban többszer beszéltünk a jegyz vel és a
hivatali munkatársakkal a támogatási igény benyújtásának lehet ségér l. Azért volt szükség a
rendkívüli ülés összehívására, mert a dokumentáció összeállt, dönteni kell a benyújtásról.
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Császár László jegyz : Magyarország 2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. évi.
C. törvény 3. számú melléklete III.3. pontja szól a rendkívüli önkormányzati támogatás
forrásáról. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat
útján igényelhetnek m köd képességük meg rzése vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztet helyzet elhárítása érdekében. A pályázati kiírást a Magyar Államkincstár
területileg illetékes Igazgatósága elküldte önkormányzatunk részére. A támogatási igény
2016. évben is az elmúlt évekhez hasonlóan, nyújtható be. Önkormányzatunk likviditását
vizsgálva megállapítható, hogy a közeljöv ben nem biztosított a szállítói számlák kifizetése
sem. Ezért is van szükség a pályázat miel bbi elkészítésére, illetve az Igazgatóság felé történ
benyújtására, hogy az Önkormányzat m köd képességének meg rzését, illetve feladatainak
ellátását a likviditási probléma ne veszélyeztesse.
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik. A pályázat benyújtásának feltétele
egy olyan képvisel -testületi határozat megléte, melyben a Képvisel -testület dönt a
támogatási igény benyújtásáról. Jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti az igényl adatlap tervezett tartalmát.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel testület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
42/2016. (VI. 08.) képvisel -testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testülete Magyarország
2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet I.7. pont és a III. 1. pont szerinti települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatása címen 5.047.000.- Ft támogatási
igényt kíván benyújtani az Önkormányzat m köd képességének
meg rzése céljából.
A képvisel -testület felkéri a polgármestert és a jegyz t a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határid : haladéktalanul.
Felel s: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyz .

2. Egyebek.
2.1. Nyári diákmunkáról tájékoztató.
Mázsa Ferenc polgármester: A következ ülés várhatóan június 23. napján kerül
megtartásra. Kiírásra került a nyári diákmunkára vonatkozó felhívás, amelynek keretében
július 1-t l augusztus 31-ig lehet diákokat foglalkoztatni. Kedvez bb, ha rövidebb id re és
napi 4 órás foglalkoztatásra nyújtunk be igényt, így két f foglalkoztatására, napi 4 órás
munkarendre adnánk be az igényt. Ha eredményes lesz a pályázat, a feladatok
meghatározására ismét összeülnénk, de az el zetes tervek szerint egy települési értéktár
jelleg gy jtemény felkutatása, összeállítása lehetne a feladat, amelyet a régi iskolában
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állíthatnánk ki.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Jellegében hasonló lenne, mint Bakon a volt
Tó Vendégl nél lév kiállítás?
Mázsa Ferenc polgármester: Hasonló lehetne, a feltételek adottak, a régi iskolánál minden
infrastruktúra rendelkezésre áll.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A lehet ségr l tájékoztatást kellene adni a
lakosságnak a Sárhidai Hírekben.

2.2. LEADER pályázatokról tájékoztatás.
Mázsa Ferenc polgármester: Tegnap Bakon LEADER ülés volt. Olyan információink
vannak, hogy a pályázati felhívások kiírása nagyot fog csúszni, várhatóan még az sz
folyamán sem biztos, hogy lesznek felhívások. Mi a Kossuth utcai járdát jelöltük meg
projektötletként, ami nagy valószín séggel nem kerülhet be ebbe a körbe. A Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia finomítása folyik, lehet, hogy át kell gondolunk a pályázati
céljainkat, mert a turisztika felé akarnak elindulni, ahová kevés Sárhidai kapcsolódási pont
van.

2.3. Falunapról tájékoztatás.
Mázsa Ferenc polgármester: A falunap július 2-ai megrendezésére folyamatosan zajlik a
szervezés. Sárosfáról a Cimbora népdalkör jön, várhatóan 15 f vel. Ide tartozik, hogy a
Bethlen Gábor Alapítványhoz a testvér települési kapcsolatok fejlesztésére benyújtott
pályázatunkat forráshiány miatt nem támogatják.

2.4. Egyéb felvetések, tájékoztatások.
Mázsa Ferenc polgármester: A Béke utca elején, az Arany János utcai keresztez désnél a
kátyúzást meg kell csinálni. A teljes aszfaltozásra nincs 3,5 m Ft, de a kátyúzás nem t r
halasztást. Az eddigi években 80-90 e Ft + ÁFA volt ennek a díja, de az út mostani állapota
miatt legalább 100-120 e Ft + ÁFA összeget rá kell szánnunk erre a munkára.

A képvisel -testület határozathozatal nélkül egyetértett a javaslattal, felkéri a
polgármestert a szükséges árajánlatok bekérésére.

Mázsa Ferenc polgármester: Hamarosan el kell készíteni a szociális rendelet módosítását.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : A nyári szünetre nem lehetne a gyermekek
részére meleg ételt biztosítani ebb l a keretb l?
Mázsa Ferenc polgármester: Ha étkeztetést biztosítanánk, csak azt lehetne felvállalni, hogy
éthordóval szállítanák a jogosultak az ebédet. Ehhez azonban már a 24. órában vagyunk. Nem
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lát ebben igazán lehet séget, mert az igényfelmérésre, a lebonyolításra rövid a rendelkezésre
álló id . Amellett van, hogy els sorban szeptemberben, illetve decemberben kerüljön
nagyobb mérték támogatás kiosztásra. Az egészséges határokat azonban meg kell tartani.
Figyelni kell az automatizmusra is, célszer az ellátotti csoportokat is váltogatni, hogy kicsit
másabb kör is hozzájuthasson az ellátáshoz. A következ ülésen err l mindenképpen szót
váltunk.
Zsálek-Nagy Marianna települési képvisel : Az iskola megszüntetésével kapcsolatban
megérkezett a Tankerület levele?
Mázsa Ferenc polgármester: Megérkezett a levél, amelyet jelen jegyz könyv 2. számú
melléklete szerinti tartalommal ismertet. Garamvölgyi igazgató Urat hívta egy, a
pedagógusok, a szül i munkaközösség, a KLIK, illetve az Önkormányzat képvisel ivel
folytatandó megbeszélés összehívása céljából. Kérte, hogy erre még a tanév befejezése el tt
kerüljön sor. A miniszteri döntés még nem érkezett meg, ha err l hivatalos értesítést kap a
KLIK, akkor k hívják össze ezt az egyeztetést. Jelenleg erre várunk.

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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