Sárhida, 2018. április 26-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Németh Csaba települési képviselő,
- Soós József települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van.
Herczeg István települési képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 4 igen
szavazattal elfogadott.
A napirendet a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről.
2. LEADER pályázat.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
3. Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági tevékenységről.
Előadó: Császár László jegyző.
4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Császár László jegyző.
5. Egyebek.
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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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
36/2018. (IV. 26.) 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. LEADER pályázat.

Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Hosszú ideje zajlik a projekt előkészítése és még hosszú ideig is
fog tartani. A pályázati kiírásnak megfelelő ajánlatok beérkeztek, immár tartalmazzák azokat a
speciális előírásokat is, amelyeket a felhívás tartalmazott. Jelenleg folyik a rendszerbe való
feltöltése a pályázatnak. Az urnafalra megérkezett a Reneszánsz Kft. ajánlata. Kérdés, hogy
mikor lesz támogatási döntés. Hogy nyár előtt lehet-e döntés, kérdés, de nem valószínű. Nem
hatalmas munkákról van szó esetünkben, rövid kivitelezési határidővel meg lehet valósítani
mindkét tervet. Ha van döntés, akár még október első felében is lehet dolgozni.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
37/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-58-117 kódszámú, Élhetőbb települések című felhívás alapján pályázatot
kíván benyújtani Sárhida, Béke u. 22. szám alatti ingatlanon (helyrajzi
szám: 242/3.) megvalósítandó játszótér kialakítására, a Sárhidai
temetőben (helyrajzi szám: 235) urnafal kialakítására.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma; Sárhida 242/3.
hrsz. játszótér és Sárhida 235. hrsz. temető – urnafal.
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- A projekt összes költsége a helyi támogatási kérelemmel
(költségvetési táblával) megegyezően 6.700.000 Ft.
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a
helyi támogatási kérelemmel megegyezően 6.700.000 Ft.
Saját forrás 335.000 Ft.
- A helyi támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás
összege a helyi támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően
6.365.000 Ft.
Az önkormányzat a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő
összegét a 2018. évi költségvetésben biztosítja és elkülöníti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyző.

3. Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági tevékenységről.
Előadó: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került a beszámoló.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
38/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
4. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a jegyzőnek a
gyámhatóságokról, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti
beszámolóját.

4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Császár László jegyző.
Császár László jegyző: Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan kiírásra került az
önkormányzati feladatellátást támogató pályázati lehetőség az NGM és a BM felhívására. Jelen
felhívás alapján lehetőség lenne az orvosi rendelő épületének teljes felújítására pályázni. A
támogatás az épület energetikai korszerűsítésére (nyílászárók cseréjére, külső hőszigetelésre,
fűtés korszerűsítésre), a belső burkolatok cseréjére, a teljes berendezés cseréjére és a
háziorvossal való egyeztetés alapján egy EKG készülék beszerzésére irányulna. A pályázathoz
5 %-os mértékű önerő szükséges.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
39/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat 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 az orvosi rendelő épületének teljes
felújítására, az épület energetikai korszerűsítésére (nyílászárók
cseréjére, külső hőszigetelésre, fűtés korszerűsítésre), a belső
burkolatok cseréjére, a teljes berendezés cseréjére, egy defibrillátor és
egy EKG készülék beszerzésére.
A képviselő-testület vállalja a pályázati felhívásban rögzített
kötelezettségek teljesítését, a beruházáshoz szükséges 864.890,- Ft
összegű önerőt a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 2. és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Egyebek.
Mázsa Ferenc polgármester: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
tájékoztatott bennünket, hogy a Botfy utcai ügyelet visszakerül május 2-től a régi helyére, kéri
képviselőtársait, hogy a hozzájuk forduló polgárokat tájékoztassák erről.
Május 2. napján menetrendi egyeztetésre kerül sor, az autóbusz- és vonatközlekedés tárgyában.
A tegnapi naptól két közfoglalkoztatottunk kötelező továbbképzésen vesz részt 1 hónap
időtartamban.
A Vasárnapi Hírek, amely a Zalai Hírlap melléklete, most hét végén szerepel Sárhida. 300
példányt rendeltünk meg a kiadványból – minden házhoz kiküldve –, 30.450,- Ft értékben.
Hétfőn kerül sor a „Dalkörök Határok Nélkül” rendezvényre, a Dalkör meghívását tolmácsolja
a testület tagjai felé.
Az a hír terjedt el a médiákban, hogy a téli rezsicsökkentés kapcsán a tűzifával fűtő háztartások
is részesülnek a háztartásonkénti 12.000,- Ft összegű támogatásból. Az 1210/2018. Korm.
határozat alapján a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részesülnek a
támogatásból, kéri a képviselőket, a hozzájuk fordulókat tájékoztassák erről.
Császár László jegyző: Szociális tűzifa kiegészítésben részesült Sárhida település is, 11 m3
mennyiségben. Ezt a mennyiséget 2019. tavaszáig kell eljuttatni a rászorulók részére. Bízunk
abban, hogy nem ez a mennyiség lesz a teljes keret.
Mázsa Ferenc polgármester: Május 18-án, pénteken kerül sor a lomtalanításra, kéri a jegyzőt,
érdeklődje meg, elektronikai hulladék gyűjtésére alkalmas konténer szállítása lesz-e.
A ZALAVÍZ Zrt. a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező tartalommal ismertetett
levéllel kereste meg az Önkormányzatot. Tájékozódni fog, hol van és milyen átemelőről van
szó.
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Május közepéig előzetes találkozót hív össze a testület, a civil szervezetek, intézmények
részvételével a nyári programokat illetően, kiemelten a falunapi rendezvényt. Mindenki
részvételére számít. A falunapra július 7-én kerül sor.
Soós József települési képviselő: A szombati égetés zavaró, legyen egy héten egy nap kijelölve
az égetésre.
Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Faluhelyen vagyunk, a hét közben dolgozó lakók
csak hét végén tudnak tüzelni.
Mázsa Ferenc polgármester: Legyen meg továbbra is a két napi lehetőség. Sokkal zavaróbb,
hogy nyers fát és műanyagot is égetnek a lakók. Ebben kellene előrelépést elérni.
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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