Sárhida, 2017. szeptember 25-i, nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 25. napján
az önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1704 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester,
- 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 5
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
5 igen szavazattal elfogadott. A napirendet a testület 5 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. Víziközmű gördülő fejlesztési terv.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
4. Egyebek
4.1. LEADER pályázati tájékoztató.
4.2. Hadisírok, emlékművek felújítása pályázat.
4.3. Egyéb felvetések.

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.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
39/2017. (IX. 25.) 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. Víziközmű gördülő fejlesztési terv.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Zalavíz Zrt. által küldött anyagokat. A vizíközművek területén folyamatos
átalakulások vannak, ennek ellenére ilyen hosszú távú terveket kell a településeknek
elfogadniuk. Igazából semmi plusz információ nincsen, ami biztató lenne a jövőre nézve. Első
ütemben Zalaszentivántól indulva észak-dél irányban megvalósulhat az ivóvízhálózat cseréje,
2019. körül talán jelentősebb fejlesztés valósulhat meg Sárhidán is, ezzel megszűnnek a hetikétheti csőtörések. A fejlesztési tervet minden évben be kell nyújtani a Hatóság felé. A tervben
szereplő felújítási munkákat olyan mennyiségben tudjuk finanszírozni, amire a használati díj
fedezetet ad. Javasolja a terv elfogadását, hiszen sem műszakilag, sem szakmailag nem tudunk
változásokat a Zalavíz által készített tervbe beletenni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
40/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési
tervben leírtakkal - 2018-2032 időszakra - egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervében szereplő MEKH által elfogadott 2018 évre vonatkozó
munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
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A képviselőtestület 11-32054-1-010-00-14 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervében szereplő MEKH által elfogadott 2018 évre vonatkozó
munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerhez való
csatlakozás.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a pályázati felhívás. A korábbi évekhez képest változások nincsenek, ez a
program már hosszú ideje megy nálunk. Eddig havi 4.000,- Ft/fő volt a támogatási összeg, nincs
különösebb alap, hogy ezen változtassunk, ez az összeg kigazdálkodható. Javasolja, hogy a
település a következő tanévre is csatlakozzon a pályázati rendszerhez.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
41/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat:
1.
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati fordulójához.
2.
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a
beérkezett
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól
bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem álnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
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Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: Lakatos Ferencné.
Határidő: A nyilatkozat Támogatáskezelő felé megküldése: 2017.
október 2.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Egyebek.
4.1.

LEADER pályázati tájékoztató.

Mázsa Ferenc polgármester: A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési LEADER
Egyesületnek a múlt héten volt ülése, amelyen a hamarosan kiírásra kerülő pályázati
lehetőségekről adtak tájékoztatást. A keretösszeg 1/10-edre csökkent, hosszú hónapok óta
folyik az egyeztetés a felhasználásról. Először egy hatalmas turisztikai célú projekt merült fel,
de ez elvetésre került. Nekünk, mint új tagoknak eleve kevesebb lehetőségünk van ebben a
formációban, de a mi részünkről is előtérbe került megoldással a forrás lakosságszám alapján
kerül felosztásra a települések között. A kiinduló álláspont a tényleges lakosságszám arányában
való felosztás volt, amely egy kiegyenlítő, nivelláló mechanizmus beiktatásával változott. Így
a kistelepülések 2 m Ft összegre pályázhatnak, a nagyobb településektől pedig %-os arányú
levonásra került sor. Ennek eredményeként Sárhida részére 6.186 e Ft áll rendelkezésére. Ennek
az összegnek a felhasználásáról kell gondolkodni a kiírandó pályázatok tükrében. A támogatás
intenzitása ebben az esetben 95 %-os mértékű.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ebből a játszótér kijönne?
Mázsa Ferenc polgármester: Igen, és a terület is adott hozzá. Legkésőbb a következő ülésig
dönteni kellene a pályázati célokról és a jövő évi költségvetésben is tartalékolni kell erre. A
játszótéren kívül minden más fejlesztési elképzelésünk ennél nagyobb kaliberű. A településen
nő az igény az urnás temetésre, ebben is kell gondolkodni. A játszóteret meg lehetne valósítani
5 m Ft-ból, a maradék összeget pedig egy másik célra, pl.: urnafalra lehetne felhasználni. A
Kossuth utcai járda pályázat II. fordulója október végéig kerül elbírálásra, Vigh László
képviselő Úr ígéretet tett, hogy figyel a pályázatunkra. A játszótér felé kellene elmozdulni.
Herczeg István települési képviselő: A kocsmától a Dózsa utcára levezető járda milyen
költségvetésű?
Mázsa Ferenc polgármester: 1,5 m Ft körüli összeg.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

4.2.

Hadisírok, emlékművek felújítása pályázat.

Mázsa Ferenc polgármester: A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
megkereste az önkormányzatot egy pályázati lehetőséget ismertetve az I. világháborús
emlékművek és hadisírok gondozásával kapcsolatban. Sárhidán egy hadisírt találtunk, illetve
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van egy emlékművünk. A hadisírok rendbetételére 100 e Ft, az emlékműre pedig 1 m Ft
támogatás nyerhető el – önerő nélkül. Javasolja, hogy nyújtsunk be pályázatot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
42/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum HIM-HF17 kódszámú, a
Magyarországon temetkezési helyeken található I. világháborús
művészeti alkotások, mauzóleumok, kripták felújítása témában kiírt
felhívás alapján pályázatot nyújt be a Sárhidai köztemetőben található:
· emlékmű felújítására 1 m Ft támogatási összeg,
· 1 db hadisír felújítására 100 e Ft támogatási összeg elnyerésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4.3.

Egyéb felvetések.

Mázsa Ferenc polgármester: Az E-Magyarország Pont Sárhidán 2008. óta megy, eddig már
sok koordináló szervezet által működtetve. A Digitális Jólét Program Hálózat az új koordináló
szervezet, aki hamarosan sort kerít egy bemutatkozó rendezvényre, amelyen részt vesz. Lesznek
pályázati kiírások is a témában. A Nemzeti Művelődési Intézet által működtetett kulturális
közfoglalkoztatási program keretében lehetőség van két felújított asztali számítógép és egy
nyomtató használatba vételére, amelyek a könyvtárban kerülnek elhelyezésre. Elvileg február
28-ig tart ez a program, addig lesznek itt a gépek.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. Javasolja, hogy 30 e Ft-tal támogassuk
az Alapítványt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
43/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter
Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) részére 2017. évi
költségvetési tartaléka terhére 30.000,- Ft összegű támogatást biztosít
eszközvásárlásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatás folyósításához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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Mázsa Ferenc polgármester: A hét végén sorra kerülő szüreti felvonulással kapcsolatos
intézkedésekről kér tájékoztatást.
Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A felvonulók 1230-kor találkoznak Sárhidán. 5
jármű biztosan részt vesz a felvonuláson. Ezek fel lesznek díszítve, az egyiken hangosítás is
lesz. 1300 órakor indulunk Bocföldén, ahol két megálló lesz. 15 30 körül jövünk vissza Sárhidára,
ahol szintén két megálló lesz. Utána megyünk ki a hegyre, ahol 1800 órakor közös vacsora lesz.
A tervek szerint 120 főre főzünk. Bocfölde biztosítja a sátrakat, padokat, világítást. Bál nem
lesz. A megegyezés alapján csak az ételhez szükséges alapanyagokra és az aggregátorhoz
benzinre kell költeni.
Németh Csaba települési képviselő: Jelzi, hogy a ravatalozó egyik ajtaja nincs felpántolva a
mosdónál.
Mázsa Ferenc polgármester: Már fent van az ajtó. Kicsit szorult, valaki erősebben meghúzta,
ezért leszakadt, de már visszakerült a helyére.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1805 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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