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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 8. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.)   1735 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:        - Mázsa Ferenc, polgármester
                             - Gáspár Lászlóné, alpolgármester

  - Bakos Tibor, települési képviselő
  - Balogh Tiborné, települési képviselő

                             - Pete Istvánné, 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,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása. A
javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

 A ravatalozó felújításra benyújtott kivitelezési árajánlatok elbírálása

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester.

Napirend tárgyalása:

 A ravatalozó felújításra benyújtott kivitelezési árajánlatok elbírálása

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre kerültek a ravatalozó felújítására beérkezett árajánlatok. Az ajánlatkérés azonos
műszaki tartalomra vonatkozóan ment ki, a Zalaép Kft. és a Zeg-Építő Kft. nem nyújtott be
ajánlatot felhívásunk ellenére, így három érvényes ajánlat érkezett be a határidőre. Javasolja,
hogy a legkedvezőbb összegű ajánlat kerüljön elfogadásra.
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Pete Istvánné, települési képviselő: A Robis-Bau munkáját ismerjük és amúgy is a
legkedvezőbb ajánlatot Ők nyújtották be, ezért Őket támogatja.

Mázsa Ferenc, polgármester: A beruházáshoz műszaki ellenőrre is szükség van. Már
tavaly kértünk be ajánlatokat, az ajánlatok változatlanul érvényesek, a Zalaber Kft-é a
legkedvezőbb, 60 e Ft + ÁFA összegben.

Bakos Tibor, települési képviselő: A projekt az előtető kivitelezését is tartalmazza?

Mázsa Ferenc, polgármester: Ebben a beruházásban konkrétan nem szerepel, de egyéb
forrásból ebben a körben kerül kivitelezésre. Átcsoportosítások és külső forrás
igénybevételével megoldható a finanszírozás. Települési gyűjtőakciót is tervezünk az
Egyházközség, az Alapítvány és az Önkormányzat együttműködésével.

Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Az előtetőre a tervek megvannak?

Mázsa Ferenc, polgármester: A tervek elkészültek már korábban, az építési engedély
szerint 2014. év végéig kell az előtetőt megvalósítani. A tetőt ugyanebben a körben
ugyanazzal a vállalkozóval építtetnénk meg, aki a teljes munkát elnyeri.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

36/2013. (V. 08.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2014. (IV.
09.) számú képviselő-testületi határozat alapján bekért árajánlatok
közül a ravatalozó felújítási feladatainak elvégzésével a Ropis Bau
Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 34. adószám:
23797833-2-20, képviseli: Horváth Sándor ügyvezető) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

37/2013. (V. 08.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2014. (IV.
09.) számú képviselő-testületi határozat alapján bekért árajánlatok
közül a ravatalozó felújítása projekt műszaki ellenőrzési feladatainak
elvégzésével a ZALABER Vállalkozási Kft.-t (8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 11., képviseli: Soós Zoltán ügyvezető)  bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.
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Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester
Határidő: haladéktalanul.

Mázsa Ferenc, polgármester: az alábbi tájékoztatásokat adja a testület részére:
1. A falunappal kapcsolatban jövő csütörtökön előzetes megbeszélésre kerül sor. A

tervezett időpont július 19. A falunap megrendezésére a költségvetésben tervezett
összeg nem lesz elegendő, további források megszerzésére kell törekedni. A fő
csapásiránya a rendezvénynek Kárpát-medencei kavalkád címmel gasztronómiai,
kulturális bemutató a testvértelepülések köré szerveződve.

2. A gyepmesteri feladatok jelenleg nem megoldottak. A Bogáncs Állatvédő
Egyesület küldött egy javaslatot, mely szerint 150-170,- Ft/lakos összegért
vállalnák a feladat ellátását. A tófeji TÁMASZ Intézményi társulása keretében
kerülne megkötésre a megállapodás.

3. Beneveztünk a „Te szedd” mozgalomba, május 10-én lesz a szemétgyűjtés napja.
4. A Béke utca 22. szám alatti ingatlan megvásárlása ügyében az alábbi fejlemények

történtek:
· A tulajdonos Németországból visszaköltözött a településre, jelenleg az Arany

János utcában lakik. Nem tudható, hogy az ingatlan adásvétele tárgyában a
tulajdonos álláspontja, illetve a körülményei milyen mértékben változtak, de az
tény, hogy 120 e Ft összegű adóhiány terheli az ingatlant, az ingatlan jelenleg
közpark  besorolású  a  rendezési  tervünk  szerint,  így  ott  ingatlan  nem  építhető a
jövőt tekintve.

· Meg kell vizsgálni az ingatlantulajdonos személyét illetően a rokonokkal való
egyeztetés lehetőségét, a gyámhivatali megközelítést is.

· A szomszédok jelzései alapján a terület elhanyagolt, északi része kifejezetten
rossz állapotban van (bizonyos kedvezőtlen körülmények közepette, pl. nagyobb
vihar estén, akár ki is dőlhet a fal).

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1755 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


