Sárhida, 2019. december 19-i rendkívüli, nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 19. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1700 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Zsálek-Nagy Marianna polgármester
- Pete Istvánné alpolgármester
- Bakos Tibor települési képviselő
- Herczeg István települési képviselő
- Sipos István települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
Zsálek-Nagy Marianna 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 fogadja el:
1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
2. A Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
3. Vagyonmegosztás Bak-Bocfölde-Sárhida községek között.
Előterjesztő: Császár László jegyző.
4. Egyebek.
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A napirend tárgyalása:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
az előterjesztést.
Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja elfogadásra a költségvetés módosítást.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2019.
(XII. 20.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

2. A Baki Szociális Intézményfenntartó
Megállapodásának módosítása.

Társulás

Társulási

Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti Társulási Megállapodás tervezetét. A módosításra azért van szükség, mert 2020.
január 1. napjától nem Bak, hanem Bocfölde község Önkormányzata látja el a Társulás gesztori
feladatait. A tegnapi napon került sor a Társulási Tanács ülésére, ahol a Társulás tagjai
elfogadták a módosítást.
Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja elfogadásra a Társulási Megállapodást.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
101/2019. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Szociális
Intézményfenntartó Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási
megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.
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3. Vagyonmegosztás Bak-Bocfölde-Sárhida községek között.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a vagyonmegosztási megállapodás tervezetét. A Közös Hivatal átalakulása miatt szükséges a
települések közötti vagyonmegosztás.
Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja elfogadásra a megbízási szerződést.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
102/2019. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baki
Közös Önkormányzati Hivatal átalakítása miatt szükségessé váló, Bak,
Bocfölde és Sárhida községek közötti vagyonmegosztási
megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

4. Egyebek.
Zsálek-Nagy Marianna polgármester: A közmeghallgatáson feltett kérdésekre megérkeztek
a válaszok a Zalavíz Zrt-től, illetve a Közútkezelőtől. A válaszokat kiküldtük az érintetteknek.
A gépkocsi bejáróra vonatkozóan felszólítást kapott a bontásra az érintett. A buszváró alatti
áteresz tisztítása önkormányzati feladat lesz.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1735 órakor bezárta.
k.m.f.

Zsálek-Nagy Marianna
polgármester

Császár László
jegyző
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