Sárhida, 2019. május 16-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1835 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Herczeg István 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. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat.
Előadó: Császár László jegyző.
2. A szociális állami feladatfinanszírozási hozzájárulás terhére beszerzendő,
közfoglalkoztatottak részére juttatni szándékozott munkaruha
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
3. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
1. Önkormányzati
pályázat.

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 külső-belső felújítására is pályázni – 5 %-os
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mértékű önerő biztosítása mellett.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
37/2019. (V. 16.) 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 a Sárhidai orvosi épületének külső és belső
felújítására.
A képviselő-testület vállalja a pályázati felhívásban rögzített
kötelezettségek teljesítését, a beruházáshoz szükséges 1.334.431,- Ft
összeg önerőt a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. május 31. és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

2. A szociális állami feladatfinanszírozási hozzájárulás terhére
beszerzendő, közfoglalkoztatottak részére juttatni szándékozott
munkaruha
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, 2016. évhez hasonlóan a szociális célú állami
hozzájárulás terhére a közfoglalkoztatottak részére munkaruha juttatást kellene biztosítani. Az
az elképzelés, hogy utalvány formájában biztosítanánk 20.000,- Ft összegű támogatás nekik,
amelyet az Ergo-Tex munkaruházati boltjában válthatnának be. 2016-ban 8 ember részesült
ebben az ellátásban, most 6 főről lenne szó.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
38/2019. (V. 16.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete hogy a szociális
célú állami hozzájárulás terhére 6 részére egyszeri, 20.000,- Ft összegű,
az Ergo-Tex Kft. munkaruházati üzletben munkaruha vásárlására
jogosító utalványt biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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3. Egyebek.
Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a települési útbaigazító táblákat leszedtük,
mivel ezek már 20 évesek és ahol a nap érte őket olvashatatlanná vált a felirat. Amelyik jó és
nem volt rajta sérülés hagyjuk, a kopottakat cseréljük. Felmerült a térkép cseréje is, megkereste
azt a Céget, amelyik a mostanit hajdan csinálta. Küldenének is különböző felbontású
térképeket, de 30-70 e Ft lenne a költség. Ezt most nem szeretné ezért a díjért, megkeresi a
gyorsnyomdát, ha megoldható lesz, akkor kb. 5.000,- Ft-ból meglehet a csere.
A régi iskola értékbecslése folyamatban van, újabb Céget keresett meg, mivel a Simon Konzult
nem tudta vállalni. Sürgetni fogja a folyamatot.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1845 órakor bezárta.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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