Sárhida, 2019. augusztus 28-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli 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. 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 képviselő-testület
4 igen szavazattal elfogadott.
A napirendet a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
2. Egyebek.
2.1.
Kossuth utcai járda felújítási munkák.
2.2.
Polgári védelmi gyakorlat.
2.3.
Magyar Falu program keretén belül útfelújítási pályázat.
2.4.
Gördülő fejlesztési terv módosítása.
2.5.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

A napirendek tárgyalása:
1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
Császár László jegyző: Elmondja, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a Képviselőtestületnek kell megválasztania. A bizottsági tagok maguk közül választanak elnököt és
helyettest. A bizottságnak 3 tagja és 2 póttagja van, valamint lehetőségük lesz a jelölteknek és
a jelölő szervezeteknek delegáltakat küldeni a bizottságba. A tagokkal előzetesen egyeztetett.
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Tagnak javasolja Faragó Gézánét, Balazsicz Jánost, Bakos Andreát, Sipos Mónikát és Péter
József Attilát, póttagnak Bordáné Lőricz Ágotát és Tóth Patríciát.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
54/2019. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja HVI
vezetőjének indítványát a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól az
alábbiak szerint:
· Faragó Gézáné Sárhida, Béke u. 64.,
· Balazsicz János Sárhida, Arany János u. 2.,
· Bakos Andrea, Sárhida, Béke u. 105.,
· Sipos Mónika Sárhida, Pacsirta u. 5.,
· Péter József Attila Sárhida, Béke u. 50.,
· póttag: Bordáné Lőricz Ágota Sárhida, Béke u. 2.,
· Tóth Patrícia Sárhida, Kossuth u. 23. szám alatti lakos.
A képviselő-testület megbízza Mázsa Ferenc polgármestert a
szavazatszámláló bizottság eskületételének lebonyolításával.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

2. Egyebek.
2.1.

Kossuth utcai járda felújítási munkák.

Mázsa Ferenc polgármester: A Kossuth utcai járda felújítása elindult, viszonylag jól
haladunk. A buszváró környékén eleinte lassabb ütemben folytak a munkák, ami azóta
felgyorsult. A járda jól néz ki, csodájára járnak – különösen a buszvárónál. Az elmúlt
időszakban nem volt nagy egyeztetés, Ő többször volt lent, holnap találkozunk a kivitelezővel.
A kivitelező ajánlatát a műszaki kiírás alapján fogadtuk el. A költségek csökkentése érdekében
a beruházás elején úgy gondoltuk, hogy ne legyen műszaki ellenőr, de most szeretné, ha ezt
átgondolnánk, mert nem tudja felelősséggel felvállalni a műszaki ellenőrzést. Jelen
jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a Zalaber Vállalkozási Kft.
ajánlatát. A kezdeti tárgyalások során, illetve az ajánlatban is az szerepelt, hogy a régi járda
teljes méretben, 59,4 m3 mennyiségben bontásra kerül. Ez a kivitelezés során nem így történt.
Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Miért jobb bontani, lehet, hogy jobb lesz a térkövet
a meglévő burkolatra rárakni?
Mázsa Ferenc polgármester: Mi a bontással fogadtuk el az ajánlatot, nem tudja felelősséggel
eldönteni, hogy ez a megoldás megfelelő-e. A régi járda sok helyen megmaradt, mellett került
kiásásra, bebetonozásra a szegély. 5-8 cm kavics ment a térkő alá.

2

Sárhida, 2019. augusztus 28-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Németh Csaba települési képviselő: Kevés az 5-8 cm feltöltés.
Mázsa Ferenc polgármester: Ezt a megoldást nem tudja felvállalni, hogy ez megfelelő. Az
ajánlatban a teljes járda bontása, több réteg kialakítása szerepelt.
Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: A kivitelező vállalt garanciát?
Mázsa Ferenc polgármester: Egy év a garancia. Laikusan azt gondolta, hogy folyamatosan
szivárgott a víz a járda alá, ezért dőlt meg kelet felé. Azért akar továbbmenni a műszaki ellenőr
megbízásával, mert nem tudja megítélni, hogy megfelelő-e a kivitelezés ezen módja.
Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Őt az érdekli, hogy mit csinál a vállalkozó a
megmaradó összeggel.
Mázsa Ferenc polgármester: A műszaki ellenőr megvizsgálja, hogy milyen megtakarítás
képződik a bontás elmaradásával, illetve milyen pótmunkák merülhetnek fel, mert már jelezték,
hogy több támfal építése vált szükségessé, mint ami az ajánlatban volt.
Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Az a korrekt, ha a megmaradó összeg kiszámolásra
kerül.
Császár László jegyző: A műszaki ellenőr feladata az lenne jelen esetben, hogy megvizsgálja,
megfelelő-e a kivitelezés ilyen módon való folytatása, illetőleg felméri, van-e megtakarítás és
ezt kimutatja.
Mázsa Ferenc polgármester: Az aláírt kivitelezési szerződésben elfogadásra került az, hogy
a kivitelezés során a vállalkozónak a megbízóval egyeztetni kell, a módosításokat el kell
fogadtatni. Ez nem történt meg, az ajánlathoz képest jelentős változás van. Ha a kivitelező
véleményét a műszaki ellenőr jóváhagyja, akkor harmadikként Ő is aláírja. Jelen esetben a
kommunikáció hiánya merült fel, már az első héten. Mindennemű változtatási igényről azonnal
értesíteni kellett volna a megrendelőt. Lehet, hogy jó ez a műszaki megoldás, de nem történt
meg az értesítés. Javasolja elfogadásra a műszaki ellenőr ajánlatát.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza:
55/2019. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth utcai
járda felújítási munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a
Zalaber Vállalkozási Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.)
bízza meg bruttó 317.500,- Ft díjazás ellenében, melynek fedezetét a
2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri
feladatok elvégzésének megrendelésére.
Határidő: haladéktalanul és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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2.2.

Polgári védelmi gyakorlat.

Mázsa Ferenc polgármester: A kúttól felfelé, a Gellénháza felé vezető útnál a vízelvezetés
egy polgári védelmi gyakorlat keretében megoldható lenne. Az előzetesen egyeztetett dátum:
október 19., szombat. A Göcseji Mentőcsoport tagjai, és a helyi polgári védelmi szervezet közös
gyakorlatának keretében fentről indulnának a munkálatok. A Csapási útig nem menne ki, befelé
jönnénk a faluba, jobb oldalt menne az árok. Levágásra kerülne a bozótos, Kovács Tamás
végezné a gépi munkát. A Katasztrófavédelem 60-80 e Ft-tal járulna hozzá az emberi munkán
kívül. Nekünk reggelit, ebédet kell biztosítani.

2.3.

Magyar Falu program keretén belül útfelújítási pályázat.

Császár László jegyző: A Magyar Falu projekt keretében lehetőség van út felújítási pályázat
benyújtására. A Béke és az Arany János utcák átkötő szakaszára nyújtana be pályázatot az
Önkormányzat. A pályázati felhívás kötelezően írja elő a megfelelő minősítéssel rendelkező
tervező által készített tervdokumentáció benyújtását. Kormosné Bónus Gyöngyi tervezővel
vettük fel a kapcsolatot, aki a szükséges munkát 225.000,- Ft díjazás ellenében vállalja el.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az indítványt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
56/2019. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete A Magyar Falu
projekt keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”
felhívásra a Béke és az Arany János utcák átkötő szakaszának
felújítására pályázatot kíván benyújtani. A tervezési munkáinak
elvégzésével Kormosné Bónus Gyöngyi (8900 Zalaegerszeg, Hegyalja
u. 14.) tervezőt bízza meg bruttó 225.000,- Ft díjazás ellenében,
melynek fedezetét a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés
aláírására.
Határidő: haladéktalanul és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Szintén a Magyar Falu projekt keretében kiírásra került a kommunális
eszközök beszerzésére irányuló pályázati felhívás. 15 m Ft értékben lehet pályázni erőgép és a
hozzá kapcsolódó munkagépek beszerzésére.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
57/2019. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program
keretében
„eszközfejlesztés
belterületi
közterület
karbantartására” című pályázati felhívás alapján pályázatot kíván
benyújtani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyző.

2.4.

Gördülő fejlesztési terv módosítása.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a Zalavíz Zrt. megkeresését.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az indítványt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
58/2019. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízés Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv
módosításával a – 2020-2034 időszakra – egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

2.5.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

Császár László jegyző: Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben kiírta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
elnyerhető pályázatot. Minimum 100 e Ft önrésszel, a vállalt önrész maximum kilencszeresére
lehet pályázatot benyújtani. A kultúrház hangosítási technikájának fejlesztésére nyújtanánk be
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:
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59/2019. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi
erőforrások minisztere által a belügyminiszterrel és a
pénzügyminiszterrel
egyetértésben
kiírt
közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot kíván benyújtani a Sárhidai
Kultúrház hangosítási technikájának fejlesztésére.
A képviselő-testület költségvetése terhére 100.000,- Ft összegű önrészt
biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyző.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1844 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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