Sárhida, 2017. augusztus 23-i, nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 23. napján az
Sportöltöző előtti fedett teraszon (8944 Sárhida, Kossuth u., Sárhida 414/3. hrsz.) 1707
órai kezdéssel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő,
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 3
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
3 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről.
2. Szociális célú tűzifa pályázat.

Előterjesztő: Császár László jegyző.

3. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása
pályázat.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
4. Zalaegerszeg Keleti vízbázis fejlesztése – KEHOP pályázat.
Előadó: Császár László jegyző.
5. Egyebek.
6. Helyszíni bejárással egybekötött szemle a Kossuth Lajos utcában a lakosok által,
az önkormányzat felhívásában szereplő, a saját ingatlanjaik előtti bejárók és
átereszek vonatkozásában elvégzett tisztítási munkákról.
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A napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben tett intézkedéseiről.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be két ülés közötti munkáról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
35/2017. (VIII. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a polgármester
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatást és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

2. Szociális célú tűzifa pályázat.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az EBR rendszerből a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás pályázati adatlapja. Sárhida ez alapján 81.280,- Ft önerővel 64 m3 tűzifára pályázhat.
Mázsa Ferenc polgármester: Mindig nehéz ügy a szociális tűzifa kiosztása, de kell vele
foglalkozni, ezért javasolja a pályázat benyújtását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
36/2017. (VIII. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló rendelet alapján 64 m3 szociális célú tűzifára kíván
pályázatot benyújtani. A képviselő-testület 2017. évi költségvetése
terhére biztosít 81.280,- Ft önerőt a szociális célú tűzifa támogatás
biztosítására. A képviselő-testület a tűzifa támogatásért a jogosultaktól
ellenszolgáltatást nem kér.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidő: azonnal.

3. Kistelepülési önkormányzatok
támogatása pályázat.

alacsony

összegű

fejlesztéseinek

Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került a pályázati felhívás. Polgármester Úrral egyeztettek, hogy milyen célra nyújtson be
pályázatot az önkormányzat. Mind az óvoda, mind a kultúrház tetőzete igényelne egy alapos
felújítást, de a megpályázható összeg nagyságát tekintve az óvoda tűnik a reálisabbnak a
nagyságát tekintve – bár az is 300 m2 feletti területű. Felmerült annak a lehetősége is, hogy
esetleg a nyílászárók cseréjére pályázzon az önkormányzat, de energetikai pályázat várhatóan
ismét kerül kiírásra, tetőfelújításra nem, így a tető lenne a kézenfekvő. Az előzetes információk
alapján a pályázati támogatás nem fedezi a teljes felújítási költséget, várhatóan a pályázati
támogatással megegyező önerőre lesz várhatóan szükség.
Mázsa Ferenc polgármester: Sajnos nagyobb az esély az eredményes pályázatra az adóerőképesség alacsony szintje miatt, jobb lenne, ha ez nagyobb lenne. Szerény mértékű a támogatási
összeg, de nyújtsuk be a pályázatot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
37/2017. (VIII. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására kiírt
felhívás alapján pályázatot nyújt be a Sárhidai Óvoda (8944 Sárhida,
Béke u. 28., hrsz: 237/2.) tetőszerkezetének felújítására, 1.250.000,- Ft
támogatási összegre. Mivel az árajánlatban szereplő költség meghaladja
az önkormányzatot megillető támogatás összegét, a képviselő-testület
költségvetése terhére vállalja a támogatást meghaladó költségek saját
forrásból való biztosítását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidő: 2017. szeptember 7. és folyamatos.

4. Zalaegerszeg Keleti vízbázis fejlesztése – KEHOP pályázat.
Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Bent vagyunk a fejlesztési tervben, ami kedvező. Most a
pályázathoz szükséges nyilatkozatokat kell beküldeni, ha nyertes lesz a projekt, 2019. tavaszán
várható a kivitelezési munkák megkezdése.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
38/2017. (VIII. 23.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat
keretében úgy dönt, hogy a KEHOP-2.1.3 azonosító számú felhívás,
„Zalaegerszeg-Keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségjavítása és vízellátásának fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében
jelen határozat melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Mázsa Ferenc polgármestert a
felhatalmazó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidő: azonnal.

5. Egyebek.
Herczeg István települési képviselő: Bocföldéről megkeresték, hogy a két településen
szeptember végén, október elején nem lehetne-e együtt tartani a szüreti felvonulást, Sárhida
akar-e csatlakozni Bocföldéhez.
Mázsa Ferenc polgármester: 3-4 évvel ezelőtt már volt erre precedens. El kell dönteni, hogy
ki a kezdeményező, illetve nálunk is ki kell választani azt a 3-4 embert a testületből, illetve a
civil szervezetek részéről, aki a szervezésben tevékenyen részt vesz.
Herczeg István települési képviselő: Legfontosabb az időpont meghatározása.
Mázsa Ferenc polgármester: Október 8-án az Alapítvány szervezésében kirándulást
tervezünk, szeptember 23-ra a régi iskolában van egy programterv. A szeptember 30-a jó
lehetne. Akár a kultúrtól indulva lehetne tenni egy kört a faluban. Több települést, akár a Közös
Hivatalt fenntartó önkormányzatokat érintő közös programok lehetnének, például a Vince nap
környékén lehetne egy közös pincelátogatás. A szüreti felvonulás megszervezésében számít a
képviselőtársai közreműködésére.
Herczeg István települési képviselő: A felvonulásra meg lehetne mozgatni a fiatalokat, jelez
Bakos Gábor Bocföldei Sportegyesület vezetőnek, megszervez egy találkozót velük.

6. Helyszíni bejárással egybekötött szemle a Kossuth Lajos utcában a
lakosok által, az önkormányzat felhívásában szereplő, a saját
ingatlanjaik előtti bejárók és átereszek vonatkozásában elvégzett
tisztítási munkákról.
Mázsa Ferenc polgármester: Lejárt a Kossuth utcai ingatlantulajdonosoknak kiküldött
levélben meghatározott augusztus 15-i határidő az átereszek kitisztítása tekintetében, amely a
Magyar Közút ígérete alapján került kiküldésre, mely szerint, ha elvégzésre kerül a saját
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ingatlanok előtti bejáratok átereszeinek kitisztítása, akkor elkezdődik a Közútkezelő
kivitelezésében az árkolás. A múlt héten beszélt a Magyar Közút képviselőjével, írt egy
összefoglaló levelet, amelyben kérte, hogy a munkát augusztus második felére ütemezzék be.
A Közútkezelő a szeptember 4. napjával kezdődő hetet ígérte azzal a feltétellel, hogy legyenek
meg addig az áteresz-tisztítások. Ha valaki vette a fáradságot, ezt a munkát 2-4 órás munkával
végre lehetett hajtan a föld elhordásával együtt. Azt javasolja, hogy a képviselők osszák be és
fussák végig a Kossuth utcát, hogy milyen szinten állnak a lakosság részéről ezek a munkák.
Bak felé az utca bal oldala is megkapta a levelet, de ott kétséges a helyzet. Van olyan árok, ami
sehová nem megy, illetve nem megoldott a lejtés. Most a jobb oldalra kellene koncentrálni
elsősorban. Véleménye szerint annak nincs értelme, hogy most testületileg járjuk be az utcát,
inkább a lakónyilvántartás alapján javasolja, hogy alpolgármester Asszony a 13-25. sorszámú,
Németh Csaba képviselő az 1-12. sorszámú, Herczeg István pedig a 26-39. sorszámú
ingatlanokat felkeresve győződjön meg a munkák elvégzéséről, illetve a listában jelölje be,
hogy a munka végrehajtásra került-e, nem, illetve nincs hajlandóság arra. Vállalja, hogy az utca
bal oldali ingatlanait bejárja. Kéri, hogy a bejárás végrehajtására hétfőig kerüljön sor.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett a javaslattal.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1835 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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