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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24. napján az
Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1706 órai
kezdéssel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő – 1726 órától.
- Zsálek-Nagy Marianna 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 3 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a
képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:

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

2. 2016. évi közbeszerzési terv
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

4.  Települési könyvtárosi megbízási szerződés felülvizsgálata.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

5.  „Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati felhívás közzététele.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
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6. Útfelújítási, aszfaltozási ajánlatok megvitatása (Béke utca bevezető szakasza).
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

7.  Települési riasztórendszer távfelügyeletre való kapcsolására szóló ajánlat
megtárgyalása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

8. „Sárhidai Hírek” hírlevél és a www.sarhida.hu települési honlap elkészítése, illetve
karbantartása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

9. Civil szervezetek 2016. évi működési támogatása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Testvér-települési programok és együttműködések pályázati felhívás.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

11. Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

12. Egyebek (Lim-lom akció időpontjának meghatározása; Kossuth Lajos utcai
buszmegálló – Magyar Közút Zrt; Tájékoztató az orvosi rendelő felújításáról szóló,
konzorciumban beadott pályázat állásáról; HP Officjet 6500 multifunkciós készülék
civil szervezetek részére történő átadása; Települési programok – 2016. április-
július).

A 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
ad tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be két ülés közötti munkáról.

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

22/2016. (III. 24.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

2. 2016. évi közbeszerzési terv
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került a képviselők részére. Az idei évben a közbeszerzési tervben a
településképet meghatározó épületek külső felújítására kiírt felhívásra benyújtandó pályázat
szerepel a tervben. Amennyiben év közben felmerül olyan, a közbeszerzési törvény hatálya
alá tartozó beruházás, a terv módosításra kerül.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy támogassuk a határozati javaslat 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:

23/2016. (III. 24.) képviselő-testületi határozat:

 3. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete
szerinti tartalommal kiküldésre került a képviselők részére.

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

24/2016. (III. 24.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton
és Zala Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai
Kezelésének Korszerű megoldására létrejött Önkormányzati Társulás
(rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)
társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a
döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást
tájékoztassa.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4.  Települési könyvtárosi megbízási szerződés felülvizsgálata.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: A 2013-ban megkötött szerződés és a könyvtáros munkaköri
leírása jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került a
képviselők részére. Mivel a jövőben kulturális közfoglalkoztatott foglalkoztatására nem lesz
lehetőség, a települési kulturális programok megszervezése és lebonyolítása jelentős
többletfeladatot ró mind a feladatok ellátásában résztvevő könyvtárosra, mind a képviselő-
testület tagjaira. A megnövekedett feladatokra tekintettel javasolja, hogy a könyvtáros
megbízási díja havi 45.000,- Ft összegben kerüljön meghatározásra.

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

25/2016. (III. 24.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2013. (XI.
04.) képviselő-testületi határozatával elfogadott, a könyvtárosi
feladatok ellátásról szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja:
jóváhagyja, hogy a könyvtáros megbízási díja 2016. április 1.
napjával havi bruttó 45.000,- Ft összegben kerüljön meghatározásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5.  „Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati felhívás közzététele.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került a pályázati felhívás tervezete.
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Kovács Lászlóné: Másodszor került meghirdetésre a pályázat, tavalyi, kissé nehéz indulást
követően. Két kategóriára, a közterületek és a családi házak virágosítására kerülne kiírásra a
pályázat.

Mázsa Ferenc polgármester: Becsülendő, ha valaki beleteszi a munkáját ebbe a feladatba.
A virágosításnál várja, hogy a civil szervezetek is tegyék oda magukat, kimondottan a
Sportegyesület, hiszen a sportpálya környékén van mit tenni, és nem kellene ebben az
Önkormányzatnak helyt állnia száz százalékban.

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

26/2016. (III. 24.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Tiszta és Virágos Sárhidáért” pályázati kiírást jelen jegyzőkönyv 6.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
felhívás kibocsátásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

6. Útfelújítási, aszfaltozási ajánlatok megvitatása (Béke utca bevezető
szakasza).

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a gellénházi útról a Béke utca bevezető
szakasza nagyon rossz állapotú, a folyamatos, évenkénti kátyúzása nem kielégítő megoldás.
Le kellene aszfaltoztatni legalább 5 cm vastagságban ahhoz, hogy hosszabb távú megoldást
jelentsen, mert így évről-évre ráköltünk 100.000,- Ft körüli összeget, de igazi eredményt
nem érünk el. A Sprint Kft-től és a Zala-Depo Kft-től kértünk a munka elvégzésére
ajánlatot. A Zala-Depo még nem küldte meg ajánlatát, azt a jövő hét végére ígéri.

7.  Települési riasztórendszer távfelügyeletre való kapcsolására szóló
ajánlat megtárgyalása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

8. „Sárhidai Hírek” hírlevél és a www.sarhida.hu települési honlap
elkészítése, illetve karbantartása.

 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
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9. Civil szervezetek 2016. évi működési támogatása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

10. Testvér-települési programok és együttműködések pályázati felhívás.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

11. Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

12. Egyebek (Lim-lom akció időpontjának meghatározása; Kossuth Lajos
utcai buszmegálló – Magyar Közút Zrt; Tájékoztató az orvosi rendelő
felújításáról szóló, konzorciumban beadott pályázat állásáról; HP
Officjet 6500 multifunkciós készülék civil szervezetek részére történő
átadása; Települési programok – 2016. április-július).

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1915 órakor bezárta.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


