Sárhida, 2019. január 10-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 10. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1735 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Németh Csaba települési képviselő – 1744 óráig,
- 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 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. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről.
2. A civil szervezetek 2019. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
3. Egyebek.
3.1.
Gerencsér Lászlóné helyiség-használati kérelme.
3.2.
2019. évi rendezvénytervvel kapcsolatos tájékoztatás.
3.3.
Magyar Falu projekt pályázatai.
3.4.
Fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása.

A napirendek tárgyalása:
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1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében 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:
3/2019. (I. 10.) 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.
A napirend tárgyalását követően Németh Csaba települési képviselő
távozott az ülésről, így a képviselő-testület négy fővel folytatta munkáját.

2. A civil szervezetek 2019. évi támogatási feltételeinek a megtárgyalása és
elfogadása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A felhívásban ugyanazok a feltételek szerepelnek, mint a
2018. éviben, semmi új elemet nem tartalmaz. Ha elfogadásra kerül, a hirdetőtáblákon, a
honlapon is közzétesszük a felhívást, illetve a szóba jöhető civil szervezeteknek e-mail
üzenetben is továbbítja azt.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
4/2019. (I. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
2/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet alapján az önszerveződő
közösségek 2018. évi támogatására jelen jegyzőkönyv 4. számú
mellékletében szereplő tartalommal pályázati felhívást tesz közzé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.
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3. Egyebek
3.5.

Gerencsér Lászlóné helyiség-használati kérelme.

Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy Gerencsér Lászlóné helyi lakos levélben kereste
meg a testületet a régi iskola tantermének május 3. napján való bérlete tárgyában. A kultúrházra
vonatkozó feltételek alapján javasolja a kérelem támogatását.
A képviselő-testület
javaslatával.

3.6.

határozathozatal

nélkül

egyetértett

a

polgármester

2019. évi rendezvénytervvel kapcsolatos tájékoztatás.

Mázsa Ferenc polgármester: A 2019. évi rendezvénytervvel kapcsolatban a január 28-i héten
előzetes egyeztetésre kerül sor.

3.7.

Magyar Falu projekt pályázatai.

Mázsa Ferenc polgármester: Körvonalazódnak a Magyar Falu projekt keretében a Sárhidáról
benyújtandó pályázatok köre. Hamarosan kiírásra kerülnek az egyes pályázati felhívások, a
helyi utak felújítása célterület keretében a Béke utca bevezető szakasza, a Pacsirta utcai áteresz
kialakítása a fő cél. A Pacsirta utcában a padkával is foglalkozni kellene. Egy költségvetésbe
építve kérte az ajánlatot. A közszolgáltatások, helyi közösségi terek fejlesztése felhívásba
beleférne a volt iskolai tanáriban egy tálaló-melegítő konyha kialakítása, illetve a kultúrban a
hangosítás fejlesztése. Az óvodafejlesztési célterületen a nyílászárók cseréje, illetve a
melegítőkonyha felújítása a terv.

3.8.

Fogorvosi tevékenység
módosítása.

ellátására

vonatkozó

szerződés

Császár László, jegyző: Elmondja, hogy lejárt a fogorvosi tevékenység ellátására vonatkozó
szerződés, ezért annak a jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalmú módosítását
javasolja.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
5/2019. (I. 10.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a fogorvosi
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tevékenység ellátásra vonatkozó szerződés módosítását a Milvius
Dental Bt. (8945 Bak, Rózsa u. 1/A.) fogorvosi szolgáltatóval.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1938 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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