Sárhida, 2017. március 30-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1707 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Németh Csaba települési képviselő,
- Zsálek-Nagy Marianna 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 4
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 4 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. 2017. évi közbeszerzési terv.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
3. Hulladékgazdálkodási rendelet.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
4. 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
5. Testvér-települési programok és együttműködések pályázati felhívás.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
6. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
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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.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A beszámoló 5. és 10. pontjában is van
kulturális jellegű közfoglalkoztatás. Ezek szerint két főre nyertünk támogatást?
Mázsa Ferenc polgármester: Az egyebek napirendben mindenképpen visszatértünk volna a
kérdésre, de itt is megtárgyalhatjuk. A könyvtári közmunka tavaly indult, ott az Országos
Széchenyi Könyvtár a foglalkoztató. A kulturális közfoglalkoztatásból tavaly kimaradtunk, de
az előző években folyamatosan részt vettünk a programban, abban partnerszervezetként
veszünk részt, a Nemzeti Művelődési Intézet a munkáltató. Mivel a kulturálisból tavaly
kimaradtunk, idén mindkét programon indultunk és mindkettő eredményes is lett. A
könyvtárosi szakképzettséget nem igénylő, kisegítő könyvtári munka, időtartama idén március
1-től 2018. február 28-ig. Kéri a képviselők segítségét abban, hogy találjunk középfokú
végzettségű, a Munkaügyi Központnál regisztrált, szóba jöhető dolgozót.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Nem lehetne felezni az időt? Ha nem találunk
olyant, aki kitölti az egy évet végig, az probléma-e, mert van olyan, aki szeptembertől kezd
iskolát, addig elláthatná a feladatot.
Mázsa Ferenc polgármester: Abban is kéri a segítséget, ha lenne alkalmas végzettségű, de
nem regisztrált, akkor jelezzék. Nem szeretné, ha vissza kellene mondani a lehetőséget
alkalmas ember híján. A közfoglalkoztatási lehetőségek többsége pályakezdő foglalkoztatását
nem teszi lehetővé, utánanéz, hogy itt is kizáró ok-e.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ha most nem sikerül az álláshelyet betölteni,
akkor is február 28. lesz a program vége?
Mázsa Ferenc polgármester: Lehet, hogy megy majd tovább a program, de 2018. február
18-cal mindenképpen befejeződik. Március 24-én írta alá a könyvtári foglalkoztatás okiratát,
30 napon belül kell betölteni az állást, ha addig nem sikerül, akkor elvesztjük a lehetőséget. A
bérezésről: a garantált közfoglalkoztatotti bér a középfokú végzettség alapján bruttó 110 e Ft
körüli.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
10/2017. (III. 30.) 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
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lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
tudomásul vette.

2. 2017. évi közbeszerzési terv.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Amennyiben az év közben bármely okból közbeszerzés
kiírása válna szükségessé, akkor annak megfelelően a terv módosítását fogjuk
kezdeményezni.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
11/2017. (III. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárhida
Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a
tervnek a község honlapján történő megjelentetéséről.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Hulladékgazdálkodási rendelet.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. Mindenképpen aktuális a rendelet megalkotása, a
ZALAISPA Társulásnak is volt ülése, ott is napirendként szerepelt a kérdés. Ötlet szintjén
felmerült, hogy regionális hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésén gondolkodnak. Január
1-től vannak változások, amelyek a rendelet-tervezetben is szerepelnek. A változások jó része
kedvező irányú volt, pl.: a heti gyűjtés, bár tapasztalat alapján nem biztos, hogy akár télen,
akár nyáron sem telnek meg a kukák. A törvény szerinti edényzetek űrmérete meghatározásra
kerül, de ennek bevezetése a jövő kérdése. Kiforrja magát a kérdés, lehetnek összevonások a
szolgáltatók tekintetében, de ez a jövő kérdése. Javasolja a tervezet elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 3/2017. (IV. 03.) önkormányzati rendeletét a települési
hulladékkal
kapcsolatos
önkormányzati
hulladékgazdálkodási
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közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, amely
jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

4. 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
12/2017. (III. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Előterjesztés a
2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről" c. előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:
A Képviselő-testület a 2016. évről szóló, összefoglaló belső
ellenőrzési jelentést elfogadta.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester, Császár László jegyző.
Határidő: értelemszerűen.

5. Testvér-települési programok és együttműködések pályázati felhívás.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Részben eljárt a kérdés tárgyalása felett az idő, mert a beadási
határidő március 31. Tavaly is beadtuk ezt a pályázatot, idén is hasonló programokkal
terveztünk pályázni. A pályázat önerővel nem jár. A végeredményre vonatkozóan hátulütő,
hogy kérnek konkrét aláírt testvér-települési megállapodást, amellyel nem rendelkezünk.
Befogadják így is a pályázatot, de elmondták, hogy a bíráló bizottságban örülnének díszes
fejlécekkel ellátott megállapodásnak. Az Alapítvány is adott be hasonló tárgyú pályázatot a
NEÁ-hoz, most is bent van egy pályázat. Javasolja, hogy a határidő rövidsége és az aláírt
együttműködési megállapodások hiánya miatt ne nyújtsuk be a pályázatot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
13/2017. (III. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a testvér-települési
együttműködési pályázati felhívásra nem kíván pályázatot benyújtani.
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6. Egyebek.
Mázsa Ferenc polgármester: Megrendeltük az Arany János és Béke utca közötti szakasz
kátyúzását. Az utat nem lehet a jelenlegi állapotában hagyni, 2 tonna aszfaltot rendeltünk a
munkák elvégzésére. Amint az aszfaltkeverők elindulnak, megvalósul a kátyúzás 310 e Ft +
ÁFA értékben.
Elmondja, hogy az önkormányzati járdák felújítására kiírásra került egy pályázat, 15 %-os
önerő mellett, maximum bruttó 15 m Ft-os összeghatárral. 2015. augusztusában kértünk már
be ajánlatot, ezt kell megújítani a pályázathoz. Az a probléma, hogy a két évvel ezelőtti
ajánlat csak a Kossuth utcai járda felére szólt, aszfaltozva 8,1 m Ft + ÁFA, térkővel 9,5 m Ft
+ ÁFA összegben. A térkő lenne a célravezetőbb megoldás a későbbi javítások miatt.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Forintálisan mit enged meg az ajánlat?
Mázsa Ferenc polgármester: Van mozgástér az ajánlatban, vannak olyan tételek, amik
módosíthatók, különösen a földmunkák, föld elhelyezés.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: 15 m Ft-os projekt esetén 2,250 m Ft lenne az
önerő.
Mázsa Ferenc polgármester: A Dózsa utcára átvezető járda is felmerül, de azt a központi
térrel együtt kellene kezelni. 15 m Ft-ig lehet pályázni, de a járda hosszú. Azt javasolja, hogy
ezzel az ajánlattal adjuk be a pályázatot, menet közben pedig kérünk még további ajánlatokat.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Térköves kivitelre pályázzunk.
Mázsa Ferenc polgármester: Kérünk ajánlatot mindkét kivitelre.
Herczeg István települési képviselő: Az alsó részen lakók már nagyon régóta panaszolják a
járda állapotát, emiatt lehet, hogy tudunk a lakóktól is hozzájárulást kérni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
14/2017. (III. 30.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által meghirdetett pályázati felhívás alapján az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
pályázatot kíván benyújtani belterületi utak, járdák, hidak felújítására,
a Kossuth utcai járda felújítására.
A képviselő-testület vállalja a pályázati felhívásban rögzített
kötelezettségek teljesítését, a beruházáshoz szükséges 2.250.000,- Ft
összegű önerőt a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 2. és folyamatos.
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Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Állandó probléma a vízelvezetés, különösen a Kossuth u. 1315. között, lehetne akciót szervezni az árkolási munkák elvégzésére. Hasonló a helyzet a felső
falurészen is. Vegyen részt mindenki az árkolásban, az önkormányzat is járuljon hozzá,
mindenki vegye ki a részét belőle. Az Arany János utcai árkolási kezdeményezéssel
kapcsolatban azt az információt kapta a MOL-tól, hogy a 2017. évi költségvetésükben van
valamennyi fedezet, de a személyes megbeszéléstől elzárkóztak.
Áprilisban kellene közterület szépítési munkát szervezni, egyik pontja lehetne a régi iskola
előtti rész kitakarítása. A focipálya környékén a korlátot le kellene festeni. Ez lehetne a húsvét
utáni hétvégén.
Elmondja, hogy folyamatosan zajlanak a programok, jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete
szerinti tartalommal.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1825 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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