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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. május 07. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1710 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
  - Balogh Tiborné, települési képviselő
  - Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:  Császár László, jegyző
Sziráki István – Egyházközségi tag
Lakatos Ferencné pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a kiküldött meghívó szerint történjen az ügyek tárgyalása:

A javaslatokkal a testület egyetértve, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről

3.  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.

4.  Gyámhatósági beszámoló a 2012. évről.

       Előterjesztő: Császár László jegyző.

5.  Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület kérelme helyiség használatára.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

6.  Csapadékvíz elvezetés a Béke utcában.
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 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

7.    Az interaktív temetői kataszter létrehozására kapott ajánlat megtárgyalása
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

8.   Együtt Sárhidáért Alapítvány által elnyert és az Önkormányzatnál elhelyezésre
kerülő komplex hangosítási berendezés tárolására és a hangosítási feladatok ellátására
vonatkozó megállapodás tervezetek.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

9. A helyi környezet védelméről szóló rendelet „avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetésére” vonatkozó részének felülvizsgálata.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Egyebek (lomtalanítás tervezett időpontja – 2013. május 22.; pályázati-programszervezési
találkozó civil szervezetek és intézmények részvételével, beszámoló a Kultúrház felújításával
kapcsolatos munkák állásáról, információk a LEADER ravatalozó felújítási pályázatról,
rendezvénysátor használtat, stb…)

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
polgármester átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1-2. számú melléklete szerinti
tartalommal számolt be a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal adott tájékoztatást az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

34/2013. (V. 07.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
tudomásul vette.
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3.  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi előadó.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A zárszámadás adatai a márciusban tárgyalt költségvetés
módosításhoz képest nem változtak. Érdekes, hogy a tavalyi évben az átengedett központi
adók összege 31.695 eFt volt. Az idei évben jelentős a különbség, hiszen a személyi
jövedelemadó átengedett része elvonásra került, a gépjárműadó 40 %-a marad csupán
helyben. Az arányok érzékeltetésére: 2012-ben 77-78 mFt-os költségvetési főösszegünk
volt, melynek jelentős része elvonásra került 2013-ra. Ebből kell az idei évben gazdálkodni.
2013. átmeneti év lesz, az év végére derül ki, hogy a feladatfinanszírozás rendszere beválik-
e.

Sziráki István: A költségvetés kiadási oldala hogyan változik 2012-höz képest?

Mázsa Ferenc, polgármester: Ami eddig is önkormányzati feladat volt, zömében most is
az. Jelentősebb tétel csupán az általános iskolai oktatási feladat elvonása. Matematikailag
legalább 14 mFt-os negatív különbség adódik az állami támogatások tekintetében a tavalyi
évhez képest. Erre az évre is kiegyensúlyozott költségvetést terveztünk, de sok olyan feladat
nem valósítható meg a településen, mely szükséges lenne.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel,
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 5/2013. (V. 09.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetési
beszámolójáról, mely jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

35/2013. (V. 07.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évi
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak
szerint állapítja meg:
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Megnevezés  Sor-
szám

 Tárgyév Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő

fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

2012.
Eredeti

2012.évi
teljesítés

2012.
évi

teljesítés
%-a

2013. év
terv

2014.
év terv

2015.
év terv

 Helyi adók  01 4 200 4670 111 % 4 400 4 400 4 500
 Osztalékok, koncessziós díjak  02
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 360 202 56 % 380 380 400
 Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

 04 4 394 700 16 %

 Részvények, részesedések
értékesítése

 05

 Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevételek

 06

 Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

 07

Saját bevételek (01+... +07)  08 8 954 5572 62 % 4 780 4 780 4 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 4 477 2786 62 % 2 390 2 390 2 450
Előző év(ek)ben keletkezett

tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+...+17)

 10
829 836 100 % 621

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 11 829 836 100 % 621

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 12

 Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír

 13

 Adott váltó  14
 Pénzügyi lízing  15
 Halasztott fizetés  16
 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 17

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+...+25)

 18 441 442 442

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 19 441 442 442

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 20
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 Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír

 21

 Adott váltó  22
 Pénzügyi lízing  23
 Halasztott fizetés  24
 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 25

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)

 26 829 836 100 % 1062 442 442

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

 27 3 648 1950 53 % 1 328 1 948 2 008

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel
a kötelezettségvállalások teljesítését és erről adjon tájékoztatást a
képviselő-testület részére.
Határidő:  féléves és éves beszámolók
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4.  Gyámhatósági beszámoló a 2012. évről.

       Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a beszámoló. Vannak gondok, problémák a településen, de nem több,  mint
máshol

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

36/2013. (V. 07.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Csalédsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatának működéséről szóló 2012. évi szakmai
beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Császár László, jegyző.

5.  Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület kérelme helyiség
használatára.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az Egyesület kérelme az előző ülésen kiküldésre került,
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tárgyaltuk a napirendet a Polgárőrség képviselőjének részvételével. Akkor abban maradtunk,
hogy újabb lehetőségeken gondolkodva a következő ülésen visszatérünk az ügy tárgyalására.
Az előző ülésen – az Egyesületnek a volt CKÖ iroda átadására vonatkozó kérelme mellett –
felmerült a volt iskola épületben helyiség biztosítása, valamint a Kultúrházban az ún.
„kishelyiség” is. Mindegyik alternatíva mellett voltak érvek. Azt szűrte le, hogy csak a volt
CKÖ iroda a szóba jöhető lehetőség a Polgárőrség számára, hiszen az iskola épületét nem
tartotta az Egyesület képviselője jó ötletnek, a Kultúr helyisége pedig erre a célra nem
alkalmas. Az a véleménye, hogy a volt CKÖ iroda vegyes használatba adásába egyezzen
bele az Önkormányzat, személy szerint csak ezt a megoldást tudja támogatni. Nappal az
Önkormányzat használná a helyiséget, éjszaka pedig a Polgárőrség.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Miből gondolja a polgármester, hogy ez a megoldás
a Polgárőrség számára elfogadható?

Pete Istvánné, települési képviselő: Beszélt az Egyesület elnökével, tart attól, hogy az
álláspontok nem fognak közeledni egymáshoz.

Balogh Tiborné, települési képviselő: Az a véleménye, hogy tárolásra az Önkormányzat
beszerezhetne egy konténert és a Polgárőrség megkaphatná a helyiséget. A volt iskolában az
ifjúságnak lehetne egy jó helyiséget kialakítani.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ez a lehetőség a Polgárőrségre is vonatkozik, hiszen
pályázati lehetősége csupán az Egyesületnek van.

Pete Istvánné, települési képviselő: Az első információi szerint a vegyes használat a
Polgárőrség számára is elfogadható volt, ezért érte a múltkori ülésen meglepetésként a titkár
reagálása. Ezt követően egyeztetett az elnökkel, részéről szintén az önálló hasznosítás
lehetősége merült fel.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ilyen alapon még legalább öt civil szervezet van, aki igényt
tarthatna a helyiségre. Az Önkormányzat kevés helyiséggel rendelkezik, polgármesterként
elsősorban az Önkormányzat érdekét kell érvényesítenie. A LEADER-ben komolyan tudna
pályázni a volt iskola felújítására a Polgárőrség. Elfogadja, hogy önálló helyiséget
szeretnének, de az Önkormányzat részéről nem lesz ebben az esetben megoldott a
közmunkások, és az önkormányzati eszközök elhelyezésre. Ha ezt is figyelembe veszi, nem
lát más lehetőséget, mint a vegyes használatot.

Sziráki István: Érti a dilemmát. Ha a Polgárőrség civil közösségként akar létezni, akkor
támogatni kell Őket, hiszen a közösségi életre szükség van a faluban. A régi iskolában látja a
megoldást. Lehetne ott hely a fiataloknak és a Polgárőrségnek is. Biztonsági oldalról nézve a
kérdést, az is a régi iskola mellett szól, hiszen pont azt az objektumot kellene őrizni, jobban
szemmel tartani, ami nem védett, kiesik a település központjából.

Pete Istvánné, települési képviselő: Meg kellene győzni a Polgárőrséget erről az
alternatíváról.

Mázsa Ferenc, polgármester: A tervezett civil összejövetelen átbeszéljük a pályázati
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lehetőségek mellett ezt is. Jó dolog lenne, ha egy, közbiztonságilag frekventáltabb helyen
működnének. Leül az Egyesület képviselőivel átbeszélni ezt. A vegyes használat bármikor
adott. Javasolja, hogy írásban ennek megfelelően kapjon tájékoztatást az Egyesület.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

37/2013. (V. 07.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhidai
Polgárőr és Szabadidő Egyesület helyiségbérleti kérelme ügyében
hivatalos levél kiküldését tartja szükségesnek, mely szerint a
képviselő-testület a volt CKÖ iroda vegyes használatához
hozzájárul. Az Önkormányzat a Polgárőrséggel és más civil
szervezettel keresi a lehetőségét egy közös közösségi tér
kialakításának.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa az
Egyesületet a fentiekről.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

6.  Csapadékvíz elvezetés a Béke utcában.

 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A múltkori ülésen volt már szó a Béke utcai csapadékvíz
elvezető árok kitisztításának szükségességéről. A Hydro-Köviép ajánlata mellett kértünk
Fujsz Tibortól is ajánlatot. Fujsz Tibor 1.000,- Ft/fm ár alatt nem vállalja a feladatot, a
Hydor-Köviép ajánlata 800,- Ft/fm.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

38/2013. (V. 07.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhida, Béke
utcai csapadékvíz elvezető árok tisztítására 200 méteres szakaszon
800,- Ft/fm díjazás ellenében elfogadja a Hydro-Köviép Kft.
(Sárhida, Pacsirta u. 3.) ajánlatát. A fedezetet a képviselő-testület
160.000,- Ft+ÁFA összegben költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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7.    Az interaktív temetői kataszter létrehozására kapott ajánlat
megtárgyalása
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Egyházközösségi ülésen merült fel az egyházi temetői részen
a sírok rendbetételének szükségessége. Időközben készült néhány légi felvétel a temetőről.
Ennek kapcsán kapott ajánlatot az Önkormányzat a temetői kataszter felfektetésére, amely
teljes felméréssel indulna, részletesen feldolgozva az adatokat. A végeredmény egy
kereshető adatbázis. Azt tudni kell, hogy az egyes temetkezések dátumait, a temetkezési
helyek felett rendelkezni jogosultak összegyűjtését, vagyis a részletekbe menő felmérést
helyben kell megoldani. Nem javasol végleges döntést, de beszéljünk az ügyről.

Sziráki István: Előzményként elmondja, hogy az elmúlt fél évben volt néhány temetés az
egyházközösségi temetői részben, ahol félreértések merültek fel. Rendet kellene tenni a
temetőben. Elvi kiindulópontként célszerű lenne mind az önkormányzati, mind a felekezeti
temetői részben azonos rendszert, szisztémát kialakítani, hiszen a városi temetői díjak
emelkedésével egyre nagyobb arányban várható, hogy Zalaegerszegről is egyre többen
kívánnak községi temetőbe temetkezni. Az ajánlatban szimpatikus, hogy elektronikus
rendszer kiépítésére szól. Az tény, hogy az adatok begyűjtése a legnagyobb munka, hiszen
sírhelyenként tudni kell az utolsó temetések dátumait a rendelkezési idő meghatározásához a
sírhely felett rendelkezni jogosultak lakcím szerinti adataival. Szívesen tárgyalna a
vállalkozóval. Nem kell hajszálpontos felmérés, kiindulásként a légi felvétel bőségesen
elegendő.

Mázsa Ferenc, polgármester: A baki hivatalban vezetett önkormányzati adatbázis 60-70
%-ban megvan, megbízható. Induljunk el a kérdésben, várjuk ki, hogy azon a településen,
ahol ez a Cég végzi a munkát meddig jutnak el, egyeztessünk velük, ez alapján gyűjtve
információkat. A halottak napja időszakában a hozzátartozóktól próbáljunk információkat
gyűjteni.

8.   Együtt Sárhidáért Alapítvány által elnyert és az Önkormányzatnál
elhelyezésre kerülő komplex hangosítási berendezés tárolására és a
hangosítási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás tervezetek.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre kerültek a megállapodás tervezetek. Két megállapodásról van szó. Egyiket az
Alapítvány kötné az eszközök díjtalan önkormányzati használatáról és az eszközök
elhelyezéséről. A másik megállapodás az eszközök rendezvényeken való üzemeltetését
rendezné. A tervezetben szereplő összeg csupán tervezet, tájékoztató jellegű.

Pete Istvánné, települési képviselő: Célszerű lenne, ha volna egy tartalék ember is.

Mázsa Ferenc, polgármester: Felelőse kell, legyen a felszerelésnek. Az legyen a felelős,
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aki azt ténylegesen kezeli. Javasolja, hogy a rendezvény időtartama szerint határozzuk meg
az összeget. Ha a rendezvény maximum 3 óra időtartamú, akkor 4.000,- Ft legyen a
megbízási díj, ha annál hosszabb, akkor külön megállapodás alapján kerüljön megállapításra
a díj.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

39/2013. (V. 07.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az
Együtt Sárhidáért Alapítvánnyal a hangosítási eszközök
elhelyezésére és önkormányzati használatára vonatkozó
megállapodást, illetve a fenti eszközök rendezvényeken való
igénybevétele esetén az eszközök üzemeltetésére vonatkozó
megbízási szerződést az alábbi módosítással: ha a rendezvény
maximum 3 óra időtartamú, akkor 4.000,- Ft a megbízási díj, ha
annál hosszabb, akkor külön megállapodás alapján kerül
megállapításra a megbízási díj.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együtt
Sárhidáért Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására, illetve a
megbízási szerződés alkalmankénti megkötésére.
Határidő: haladéktalanul és folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

9. A helyi környezet védelméről szóló rendelet „avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésére” vonatkozó részének felülvizsgálata.
 Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Mint tudjuk, vonatkozó rendeletünk alapján május 1-től
szeptember 30-ig tűzgyújtási tilalom áll fenn a településen a kerti hulladék és avar égetésére
vonatkozóan. Folyamatosan merülnek fel igények a községben ezen időtartam módosítására.
Vagy a kezdeti dátumot toljuk ki egy hónappal június elejére, vagy augusztus 31-ig
korlátozzuk az időtartamot.

Pete Istvánné, települési képviselő: Javasolja, hogy május 1-től augusztus 31-ig szóljon a
korlátozás időtartama.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 6/2013. (V. 09.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
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tisztaságáról szóló 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról, mely jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.

10. Egyebek (lomtalanítás tervezett időpontja – 2013. május 22.; pályázati-programszervezési
találkozó civil szervezetek és intézmények részvételével, beszámoló a Kultúrház felújításával
kapcsolatos munkák állásáról, információk a LEADER ravatalozó felújítási pályázatról,
rendezvénysátor használtat, stb…)

Mázsa Ferenc, polgármester:
· A lomtalanítás időpontja: 2013. május 22.
· Júniusban megnyílnak a LEADER pályázati lehetőségek. Ennek kapcsán a települési

civil szervezeteket össze kívánja hívni a jövő hét közepére egy megbeszélésre,
ismertetve a pályázati célokat, lehetőségeket

· A Kultúr felújítási pályázat ügyében benyújtásra került az első kifizetési kérelem. A
kivitelezési szerződés alapján augusztus 31. a végső befejezési határidő. Június 15.
előtt feltáró munkák szükségesek, melynek során megbontásra kerül a födém fa
burkolata annak érdekében, hogy láthatóvá váljon a gerendázat statikai állapota.

· A ravatalozó pályázathoz benyújtott módosítási kérelmünk elbírálása ügyében az
MVH által január 25-én meghatározott 60 napos elbírálási határidő március 25-én
lejárt. Semmilyen információt nem kaptunk, ezért levelet küldünk az eljárás
ügyében, jelzést küldve az MVH-nak.

· A Bocföldei Közalapítvánnyal közös tulajdonú rendezvénysátor ügyében annyi a
kérdés, van-e javaslatunk a mostanitól eltérő hasznosításra. Javasolja, hogy jövő év
elején térjünk vissza az ügy tárgyalására, konkrét javaslatot most ne fogalmazzunk
meg.

· A hivatali épület lapos tetejét szigetelni kell, mert folyamatosan hullik a vakolat a
beázás következtében. Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
kaptunk ajánlatokat. Javasolja az Akva-Szig Kft. ajánlatának elfogadását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

40/2013. (V. 07.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzati épület tetőszigetelési munkáinak elvégzésére az
Akva-Szig  Kft.  ajánlatát  fogadja  el  147.775,-  Ft  +  ÁFA  árért.  A
fedezetet a képviselő-testület költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Lakatos Ferencné a Baki Közös Önkormányzati Hivatal Sárhidai Kirendeltségének
köztisztviselője: Egyre több sárhidai polgár keresi fel a Kirendeltséget, az ügyek széles
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körét intézve. Feladatot jelentett a pályázati kifizetési kérelmek elkészítése, illetve május 1.
napjától átvette Sárhida házipénztárának kezelését.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1935 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


