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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 09. napján az
Önkormányzat hivatali épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)  1605 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
                             - Gáspár Lászlóné, alpolgármester
                             - Pete Istvánné, települési képviselő.

Tanácskozási joggal:  Császár László jegyző
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezető
Balla Csaba őrnagy – Gellénháza Rendőrőrs parancsnok - 1630órától a
2. napirend tárgyalásán.
Kovács Lászlóné.

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 meghívóban kiküldöttek 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, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseiről.

 2.  Közbiztonsági kérdések – a gellénházi rendőrőrsparancsnok bemutatkozása

 Előadók: Mázsa Ferenc, polgármester és Balla Csaba őrnagy, őrsparancsnok

3. Zárszámadás az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester és Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető.

 4.  Beszámoló a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről.

 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

5.  Ajánlattételi felhívás és műszaki ellenőrzés megtárgyalása és elfogadása a
ravatalozó felújításra.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester.
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6.  „Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati felhívás megtárgyalása és elfogadása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester.

7. Megállapodás tervezet megtárgyalása a Közös Hivatal kirendeltségi
költségmegosztásáról.

 Előterjesztő: Császár László, jegyző és Mázsa Ferenc, polgármester.

8. Nyári gyermekétkeztetés támogatásának igényléséről.

 Előterjesztő: Császár László, jegyző és Mázsa Ferenc, polgármester.

9. Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.

 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

 10. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

 11.  2014. évi közbeszerzési terv

 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

 12. Egyebek (12.1. Árajánlat a veszélyes fák kivágására; 12.2. Vízelvezető árkok
tisztítása; 12.3. Települési programok és a „Te Szedd” akcióhoz való csatlakozás;
12.4. Használt ruha hulladékgyűjtő konténer kihelyezése; 12.5. „Polgárőr Község”
cím elnyerésére pályázat benyújtása.

Napirendek tárgyalása:

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
számol be a két ülés közötti munkáról és a 2. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról. Elmondja, hogy átruházott hatáskörben
döntéshozatalra nem került sor.

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

24/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:



Sárhida, 2014. április 09-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

3

Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette.

 2.  Közbiztonsági kérdések – a gellénházi rendőrőrsparancsnok
bemutatkozása
 Előadók: Mázsa Ferenc, polgármester és Balla Csaba őrnagy, őrsparancsnok

Mázsa Ferenc, polgármester: Mivel őrnagy úr nem érkezett még meg, javasolja, hogy a
testület haladjon tovább a napirendek tárgyalásában és majd térjünk vissza ennek a pontnak
a tárgyalására.

3. Zárszámadás az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester és Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Kérdése, hogy a tűzifa segély céljára kapott állami
támogatásoknál a 457 vagy az 541 e Ft a helyes összeg?

Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető: Elnézést kér, előírás történt az anyagban,
457 e Ft a helyes összeg.

Mázsa Ferenc, polgármester: Látjuk kibontva az anyagban a különböző szociális ellátások
anyagi vonzatait. Bő 20 %-os arányú a költségvetés főösszegéhez képest a szociális
ellátások összege. Ez az oldal elég erőteljesen jelentkezik, ez egy adottság, de a rosszabbik
fajtából.

Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 4/2014. (IV. 14.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról, mely jelen jegyzőkönyv 4. 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:

25/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. 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

2013.
Eredeti

2013.évi
teljesítés

2013.
évi

teljesítés
%-a

2014. év
terv

2015.
év terv

2016.
év terv

 Helyi adók  01 4600 5532 120% 6000 5800 5700
 Osztalékok, koncessziós díjak  02 201 201 100 %
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 400 103 26 % 250 240 240
 Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

 04

 Részvények, részesedések
értékesítése

 05

 Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevételek

 06

 Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

 07

Saját bevételek (01+... +07)  08 5201 5832 112 % 6250 6040 6040
Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2600 2918 112

%
3125 3020 2965

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+...+17)

 10
0 0 883

442

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 11 0 0 883 442

 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 0 450 897

 Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

 19 0 450 987

 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 0 0 0 1333 1339

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

 27 2600 2918 112 % 3125 1 678 1681

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.  Beszámoló a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
működéséről.

 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Köszöni az alapos, sok mindenre kiterjedő beszámolót.
Szükséges az ilyen terjedelmű, tartalmú beszámoló, hogy a képviselők kellő rálátással
rendelkezzenek a hivatal munkájáról. A beszámolóval kapcsolatban ismét felmerül a
klasszikus téma, az adók helyzete. A beszámoló szerint 5 év az adókövetelések elévülési
ideje. Van-e információ, hogy Sárhida vonatkozásában milyen elévülések vannak?

Császár László, jegyző: Pontos összeget nem tud mondani, de Sárhidán is évente leírásra
kerülnek azok az adótartozások, amelyek behajthatatlanok.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelentős probléma, hogy milliós összegeket görgetünk
magunk előtt, nincs végleges megoldás a kérdés rendezésére. Kéri, hogy a település leltárába
kerüljön felvételre a sportöltözőhöz megvásárolt mosógép és a kultúrházba beszerzett
asztalok.

Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi csoportvezető: A beszerzések folyamatosan felvételre
kerülnek a tárgyi eszközök nyilvántartásába, már a beszerzéskor, így a nyilvántartásba
vételek már megtörténtek.

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

26/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.

1630 órakor megérkezett Balla Csaba őrnagy, így a képviselő-testület áttért a
második napirendi pont tárgyalására.

 2.  Közbiztonsági kérdések – a gellénházi rendőrőrsparancsnok
bemutatkozása.
 Előadók: Mázsa Ferenc, polgármester és Balla Csaba őrnagy, őrsparancsnok

Mázsa Ferenc, polgármester: Sárhida önkormányzata rendszeresen tart közbiztonsági
tárgyú megbeszéléseket, legutoljára a városi rendőrkapitány Úr volt a vendégünk, de a
körzeti megbízott (a továbbiakban: KMB) is rendszeres meghívott. Köszönti Balla Csaba
őrnagy Urat, a gellénházi rendőrőrs parancsnokát.

Balla Csaba, őrnagy: Tavaly októberétől volt tervezve a kinevezése, de egészségügyi
problémák miatt március 1. napjával tudott kezdeni a jelenlegi beosztásában. Határőrként
kezdett, az integráció sodorta a rendőrkapitányságra. Mivel eddig fogdaparancsnok volt, Ő
is tanulja a szakmát. Nem akar változtatni a KMB-s és az önkormányzatok eddig kialakult
kapcsolatán, Ő személyesen a testületekkel tartana kapcsolatot a jövőben, rendszeres
résztvevője lenne a képviselő-testületi üléseknek. Ha a testület igényt tart rá, részt vesz az
üléseken. Fontos, hogy a rendőrség és a lakosság között legyen kapcsolattartás, folyamatos
legyen a párbeszéd, megismerjék a faluban felmerült problémákat.

Mázsa Ferenc, polgármester: Sárhida közbiztonsági helyzete szerencsére jónak tekinthető,
nem egy fertőzött góc. Vannak kisebb-nagyobb problémák, de ezek jórészt kezelhetők.
Köszönjük őrnagy Úr felajánlását. Az önkormányzat is tervez-szervez közbiztonsági
előadásokat, ebben a helyi Polgárőrség aktív közreműködésére is szükség lenne. Sajnos itt
még vannak hiányosságok.

Balla Csaba, őrnagy: Jelzi,  hogy  kiadásra  került  egy  BM  rendelet,  amely  a  települési
kamerarendszerek kiépítésére benyújtható pályázati lehetőséget tartalmazza. Mivel akár 100
%-os támogatási intenzitás is elérhető, célszerű pályázni, az esélyeket növelve a Közös
Hivatalt fenntartó önkormányzatoknak akár együtt is.

Mázsa Ferenc, polgármester: A kamerák legfeljebb apróbb dolgok, problémák
felderítésére alkalmasak, Sárhidán nem igazán látja megalapozottan elhelyezhetőnek a
kamerákat, ezért nem tűnik súlyos közbiztonsági kérdésnek ezek léte. Hiába a 100 %-os
támogatottság, ingyen semmi nincs, mert a kiépítést követően a felvételek megtekintése, a
rendszer fenntartása jelentős költséget jelent. Inkább humán oldalról kell a kérdést
megfogni, az emberek figyeljenek egymásra, az idegenekre, ennek lényegesen jobb lehet az
eredményessége.
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A napirend tárgyalását követően Balla Csaba őrnagy távozott a képviselő-testületi
ülésről.

5.  Ajánlattételi felhívás és műszaki ellenőrzés megtárgyalása és
elfogadása a ravatalozó felújításra.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Javasolja, hogy április 25. legyen a beadási határidő, július
15. pedig a befejezési határidő.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az ajánlattételi felhívás zöld színű tetőborítást
tartalmaz. Ez át kellene írni barnára, hogy harmonizáljon a templom cserépfedésével.

Mázsa Ferenc, polgármester: Jelenleg a pályázati dokumentációban foglaltak szerint kell
eljárnunk, a kivitelezés megkezdését követően, a kifizetési kérelem benyújtása előtt
nyújthatunk be módosítási kérelmet a műszaki tartalmat illetően. Ez meg fog történni. Mivel
a LEADER pályázat az előtető megépítését nem támogatja teljes mértékben, lesz települési
rendezvény is, ami azt a célt szolgálja, hogy legyen kiegészítő, plusz forrás a költségekre.

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

27/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
ravatalozó felújításához és előtető készítéséhez ténylegesen
szükséges munkák körének meghatározása alapján – jelen
jegyzőkönyv 6. számú melléklete alapján – kivitelezői és műszaki
ellenőri árajánlatok kerüljenek bekérésre. A képviselő-testület felkéri
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.

6.  „Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati felhívás megtárgyalása és
elfogadása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés, hamarosan útjára kell bocsátani a felhívást, ezért
szükséges a döntés.
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Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Pontosítani kell, hogy összesen 50 e Ft a rendelkezésre
álló keretösszeg, mert a felhívásból ez nem derül ki.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az önkormányzat 50 e Ft-ot szán erre a célra, a benyújtott
igények alapján. Viszonylag laza legyen a kiírás, de azt tisztázni kell, hogy 10 x 50 e Ft lesz-
e a támogatás, vagy együttesen, az egész településre 50 e Ft. Azt is tisztázni kell, hogy ki
mit, mely területet vállal és ennek mi a költségigénye. A magánházak díjainál el kell
dönteni, hogy az I-III. helyezettek részére milyen összegű díjazást állapítsunk meg, 3-5-8 e
Ft, vagy 5-8-10 e Ft legyen-e.

Pete Istvánné, települési képviselő: A közterületekre legyen támogatás, a magánházak
pedig díjat kapjanak.

Mázsa Ferenc, polgármester: Ez is volt az alapelképzelés, de az elkészült tervezetből ez
nem derül ki egyértelműen, ezért ez csak munkaanyagként használható, a végleges, a
lakosság részére kiküldendő anyagot át kell dolgozni, hogy egyértelműek legyenek a
feltételek.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Véleménye szerint a nagyobb összegű díjak legyenek,
hogy az első évben ösztönző legyen a program.

Mázsa Ferenc, polgármester: Javasolja, hogy július legyen az elbírálás ideje, a falunap
keretében kerüljenek kiosztásra a díjak. A felhívásban ne legyenek nevek, hogy melyik
közterületet, ki „fogadta örökbe”.

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

28/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati kiírást jelen jegyzőkönyv 7.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, az alábbi
módosításokkal és kiegészítésekkel:

· a közterületekre igényelhető önkormányzati támogatás, a
magánházak pedig díjat kapjanak;

· az I-III. helyezettek részére 5-8-10 e Ft díjazás kerül
megállapításra;

· a faluszépítő mozgalom júliusban zárul, a falunap keretében
kerülnek kiosztásra a díjak.

· felhívásban nem szerepelnek nevek, hogy melyik
közterületet, ki „fogadta örökbe”.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
felhívás kibocsátásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.
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7. Megállapodás tervezet megtárgyalása a Közös Hivatal kirendeltségi
költségmegosztásáról.

 Előterjesztő: Császár László, jegyző és Mázsa Ferenc, polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Közel egy éve húzódik az ügy, történtek belemaszatolások
tavaly novemberben. A polgármesterekkel folytatott egyeztetésre nagy várakozásokkal ült
le, és úgy állt fel, hogy a megállapodás számára nem teljes mértékben fogadható el, de látva,
hogy 2014-et írunk, így a megállapodás csupán az önkormányzati választásokig terjedő
időszakra vonatkozik, ezt követően újra elő kell venni és értelmezni azt. Az irány jó, de még
nem teljesedett ki, több pontja változtatásra szorul, több arány megváltoztatására kell, hogy
ösztönözzön. A tervezetet javasolja elfogadni, azzal, hogy az új testületek felállásával, az új
szabályozások fényében szükséges a megállapodás újra tárgyalása lehetőség szerint 2015.
januári hatályba lépéssel.

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

29/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Baki Közös Önkormányzati Hivatal költségmegosztására vonatkozó
megállapodást  azzal,  hogy  az  új  testületek  felállásával,  az  új
szabályozások fényében szükséges a megállapodás újra tárgyalása
lehetőség szerint 2015. januári hatályba lépéssel.
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.

8. Nyári gyermekétkeztetés támogatásának igényléséről.
 Előterjesztő: Császár László, jegyző és Mázsa Ferenc, polgármester.

Császár László, jegyző: jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre az előterjesztés.

Pete Istvánné, települési képviselő: Az Ő látóterében nincs olyan gyerek, aki igazán
rászorulna az ellátásra.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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30/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári
gyermekétkeztetés tárgyában az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a szociális nyári
gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló az emberi
erőforrások minisztere 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelete alapján
nem nyújt be pályázatot.

9. Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

Császár László, jegyző: jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre az előterjesztés.

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

31/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a HVI
vezetőjének indítványát a nemzetiségi SZSZB tagjairól és megbízza
Mázsa Ferenc polgármestert a szavazatszámláló bizottság
eskületételének lebonyolításával.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 10. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

Császár László, jegyző: jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre az előterjesztés.

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

32/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete jelen
jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
készített beszámolót.
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 11.  2014. évi közbeszerzési terv
 Előterjesztő: Császár László, jegyző.

Császár László, jegyző: jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre az előterjesztés.

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

33/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2014. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel
érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

 12. Egyebek.

12.1. Árajánlat a veszélyes fák kivágására.

Mázsa Ferenc, polgármester: A február 3-i ülésen tárgyalta a testület a Sárhida, Béke u.
22. szám alatti ingatlan megvásárlására irányuló elképzelést. Akkor a testület előzetes
szándékát fejezte ki az ingatlan megvásárlására. Most, a tulajdonos hazaérkeztével
aktuálissá vált a kérdés. A veszélyes fák kivágása is ezzel függ össze, mert ezen a területen
vannak ezek a fák, így az adásvételi eljárás lezárultával térhetünk vissza erre. Az
ingatlanbecslő felmérése alapján 800 e Ft vételár a reális.

Császár László, jegyző: A vásárlásra a forrás a beruházási előirányzatból rendelkezésre álló
1039 e Ft-ból biztosítható.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Egyetért a vásárlással.

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

34/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2014. (II.
03.) képviselő-testületi határozata alapján meg kívánja vásárolni a
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Sárhida, Béke u. 22. szám alatti házas ingatlant 800.000,- Ft vételár
ellenében. A fedezetet a képviselő-testület 2013. évi költségvetése
beruházási előirányzata terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy
az adásvétel ügyében eljárjanak.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

    Császár László jegyző.

12.2. Vízelvezető árkok tisztítása.

Mázsa Ferenc, polgármester: Még van teendő a vízelvező árkok tisztítása tárgyában. Talán
lassan pozitív kicsengése lesz az önkormányzat által végrehajtott ároktisztításnak, egyre
többen ismerték fel az ingatlantulajdonosok körében, hogy náluk is van teendő. Több
észrevétel volt, hogy vannak még hiányosságok a lakott ingatlanoknál és volt TSZ-nél is. A
megoldást az jelentheti, hogy megkeressük az ingatlan tulajdonosokat, ha a szántóföldekig
Ők kitisztítják az árkokat, akkor az Önkormányzat azt befejezi a gellénházi útig. Ha lesz
forrásunk, szánunk még rá, de az ingatlantulajdonosoknak is vannak kötelezettségeik. Erre
fel kell hívni a figyelmet.

12.3. Települési programok és a „Te Szedd” akcióhoz való csatlakozás.

Kovács Lászlóné: A „Te Szedd” akció május 10-én kerül megrendezésre. Regisztráltunk a
programra, zsákokat és kesztyűket fogunk kapni. A szervezők az összegyűjtött hulladékot
elszállítják.

Pete Istvánné, települési képviselő: Elég nagy gond, hogy május 10-e munkanap lesz, így
ez nem a legjobb időpont.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az időpont központilag került meghatározásra. Az addig
megvalósítandó egyéb programok, az ünnepek miatt nem is igen lehetne más időpont.

Kovács Lászlóné: Május  25-re  terveztük  a  gyereknapot,  de  az  EP választás  miatt  ez  nem
lesz megfelelő.

Pete Istvánné, települési képviselő: Nem lehet teljes szabadtéri rendezvényt felvállalni, a
választás miatt pedig foglalt a kultúr, ezért vagy más időpontra kell szervezni, vagy
csatlakozni kell a baki, május 31-re tervezett rendezvényhez.
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12.4. Használt ruha hulladékgyűjtő konténer kihelyezése.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Javasolja, hogy egyeztessünk a Zala-Depo-val és az egyik
szelektívgyűjtő konténer helyére kerüljön elhelyezésre az edényzet.

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

35/2014. (IV. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Gaál Ferenc
Lajos részére az ECO-TEXTIL használtruha-gyűjtőkonténer
térítésmentes kihelyezését engedélyezi és felhatalmazza a
polgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

12.5. „Polgárőr Község” cím elnyerésére pályázat benyújtása.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 14. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a pályázati felhívás, de azt nem tudjuk érdemben tárgyalni, mivel a
pályázat a Polgárőrséggel közösen nyújtható be, részükről pedig semmiféle reagálás nem
történt annak ellenére, hogy mind a testületi ülés meghívója, mind a pályázati felhívás
megküldésre kerül számukra.

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

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


