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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 26. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1710 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Németh Csaba települési képviselő,
- Soós József települési képviselő,
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző,
- Faragó Gézáné HVB elnök – az 1., 2. napirendi pontok időtartamára.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti Faragó Gézáné
HVB elnököt és Soós József Urat. 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, melyet a képviselő-testület 5 igen
szavazattal elfogadott.

A napirendet a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:

1. Tájékoztatás települési képviselő lemondásáról.

2. Képviselő eskütétele, megbízólevél átadása.

3. Alpolgármester megválasztása.

4. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről.

5. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása.
   Előterjesztő: Császár László jegyző.

6. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.

7. 2017. évi költségvetés módosítása.
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 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

8. A 2018. évi közbeszerzési terv.
Előadó: Császár László jegyző.

9. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója.
  Előadó: Császár László jegyző.

10. LEADER pályázat.
  Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

11. Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása.
 Előadó: Császár László jegyző.

12. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:

1. Tájékoztatás települési képviselő lemondásáról.

Mázsa Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Takácsné Gál Andrea
alpolgármester 2018. március 5. napján kelt nyilatkozatával alpolgármesteri megbízatásáról és
képviselői mandátumáról indokolás nélkül lemondott.

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

21/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselőtestülete Takácsné Gál
Andrea önkormányzati képviselő 2018. március 5-én tett
nyilatkozatának megfelelően mandátumáról való lemondását
tudomásul vette.
A Képviselőtestület ezúton is megköszöni Takácsné Gál Andrea eddigi
képviselő munkáját.

2. Képviselő eskütétele, megbízólevél átadása.

Császár László jegyző: Értesítettem a Helyi Választási Bizottság elnökét Faragó Gézánét,
hogy a megüresedett képviselői hely betöltéséhez szükséges lépéseket tegye meg. Az eljárási
rend az, hogy a lemondott képviselő helyére az előző önkormányzati választáson a legtöbb
szavazatot elért képviselő lép, jelen esetben Soós József, amennyiben úgy nyilatkozik, hogy
vállalja a képviselői hely betöltését. Soós József vállalta a megbízatást.
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Faragó Gézáné HVB elnök: A HVB a 2018. március 19. napján tartott ülésén döntött a
megüresedett mandátum betöltéséről, Soós József személyében.
Ezt követően a HVB elnök előolvasását követően a Soós József letette az esküt, jelen
jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint aláírta az esküokmányt, Faragó Gézáné HVB elnök
átadta részére a megbízólevelet.

A napirend tárgyalását követően Faragó Gézáné HVB elnök távozott az
ülésről.

3. Alpolgármester megválasztása.

Mázsa Ferenc polgármester: A képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül
megválasztja az alpolgármestert. A napokban folytatott megbeszélés alapján Zsálek-Nagy
Marianna képviselőt kérte fel, hogy nyilatkozzon, elfogadja-e a jelölést.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Köszöni a megtiszteltetést, hogy alkalmasnak
találja  a  polgármester  a  feladatra.  Tudomása  szerint  a  múltkori  ülésen  született  egy  testületi
határozat az alpolgármester feladatairól. A tisztséget úgy nem tudja vállalni, ha az eddigi 8 órás
foglalkoztatású kulturális közfoglalkoztatott és a megbízással foglalkoztatott személy feladatait
is neki, egyedül kell ellátnia. 2,5 éves a gyermeke, az ősszel el kíván helyezkedni, így ezt a nagy
feladatot egyedül ellátni nem tudja. A kulturális feladatok koordinálását, illetve az azokban való
részvételt maximálisan elvállalja. A korábbi alpolgármester előtt nem volt az alpolgármesternek
javadalmazása, Ő sem szeretné ezt. Jó lenne, ha Györgyit, vagy valaki mást lehetne a kulturális
területen legalább 4 órában foglalkoztatni. Karöltve tudja vinni a feladatokat, egyedül az összes
rendezvény nem fog menni. Ha eddig két ember közreműködésével kerültek ellátásra a
feladatok, Ő is szeretne segítséget. Ha van lehetőség a tiszteletdíjról való lemondásra, szeretné,
ha ez a pénz erre a célra lenne fordítva.

Mázsa Ferenc polgármester: Ebben az évben nehéz gazdasági helyzetben van az
önkormányzat, minden 100 e Ft keményen számít. A 8 órás kulturális közfoglalkoztatotti
státuszra új embert nem lehet felvenni. Györgyi estében az a szituáció, hogy a megbízási
szerződését magánszemélyként kötötte az önkormányzattal, a megbízás a munkája rovására
nem ment. Mivel a szerződést felmondta, nincs megállapodás, de a március olyan volt, mintha
a felmondás meg sem történt volna.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Úgy gondolja, tudna Györgyivel
együttdolgozni, szívesen megkeresi Őt, nem vállalná-e ismét a feladatok ellátását.

Mázsa Ferenc polgármester: Történelmi pillanat előtt állhatunk, példát lehetne mutatni, itt
vagyunk ennyien, ha mindenki hozzáteszi a magáét, jelentős eredményeket lehet elérni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Megmaradhat a kulturális státusz?

Mázsa Ferenc polgármester: Nem szavazza meg egy 4, vagy 6 órás státusz létesítését a
feladatra. A kulturális közfoglalkoztatotti vonalról sem lehet lemondani, lesznek státuszok, a
kérdés az, lesz-e alkalmas ember. Ha Manna meggyőzi Györgyit, akkor örül. Ő már kétszer
győzködte. Az áprilisi dalköri rendezvény kapcsán az a kérése, hogy minden civil szervezettől
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egy ember legyen jelen, ha felvállalja mindenki azt, amit el tud látni, akkor már csak a
koordinálás marad. Györgyi értékes programokat szervezett eddig, nem az Ő hibája, hogy a
résztvevők száma annyi volt, amennyi. Nincs akadálya annak, hogy a felszabaduló pénz egy
része erre a célra kerüljön felhasználásra, ha van alkalmas ember. A pénz itt nem akadály. A
rendezvénytervben lévő programok jelentős része már le van szervezve, nem jelent nagyon sok
elfoglaltságot, Úgy próbáljuk meg a jövőben az egyes programokat megszervezni, hogy
megtaláljuk azt az alkalmas embert, akit be tudunk vonni, Györgyi változatlanul besegít és Ő is
ott volt eddig mindig, minden megbeszélés kérdése. Ő is úgy gondolja, hogy Manna jól együtt
tud dolgozni Györgyivel.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A jelöltést elvállalja.

Császár László, jegyző: Az Mötv. 46. § (2) bekezedés b) pontja alapján az érintett kérésére
személyi ügyekben zárt ülést kell tartani. Kérdezi, hogy az alpolgármester jelölt kíván-e zárt
ülést?

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Nem kéri zárt ülés tartását. Személyes
érintettséget jelent be.

Mázsa Ferenc polgármester: Az alpolgármestert titkos szavazással, minősített többséggel kell
a testületnek megválasztania, kéri, hogy a testület döntsön az alpolgármester jelölt szavazásból
való kizárása ügyében.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenszavazás nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

22/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsálek-Nagy
Mariannát az alpolgármester választás ügyében a döntéshozatalból –
személyi érintettség miatt – nem zárja ki.

Mázsa Ferenc polgármester: A szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnökének
javasolja Herczeg István, a bizottság tagjainak Soós József és Németh Csaba települési
képviselőket.

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

23/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztására felállított szavazatszámláló bizottság elnökének
Herczeg István, a bizottság tagjainak Soós József és Németh Csaba
képviselőket választja meg.

Császár László, jegyző: kiosztja az alpolgármester megválasztásához a szavazólapokat.

A képviselők a kitöltött szavazólapokat elhelyezik az urnába.

A szavazatszámláló bizottság tagjai a titkos szavazás befejeztével együttesen felbontották az
urnát, és 5 db szavazólapot találtak. Ebből érvénytelen szavazat nem volt. A szavazatszámláló
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bizottság tagjai megállapították, hogy alpolgármesternek a képviselő-testület tagjai
egyhangúlag Zsálek-Nagy Mariannát választották.
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az 2. számú melléklete szerinti tartalommal
mellékelve./

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

24/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §. (3)
bekezdése alapján Sárhida község alpolgármesterének - képviselő-
testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül megválasztja
Zsálek-Nagy Mariannát.
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármesternek, és felkéri, hogy
tegye le az alpolgármesteri esküt. Kéri a megjelenteket, hogy álljanak fel.

„Én, Zsálek-Nagy Marianna becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sárhida
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

Császár László jegyző: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult,
amelynek összegét a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az összeg a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át nem haladhatja meg (Mötv. 80. § (2) bek.).
Mindezek alapján Sárhidán, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az alábbiak
szerint határozandó meg:

Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja:  199.434 Ft
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-a: 179.460,- Ft.

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről
lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2) bek.). Az
írásbeli nyilatkozat az ülés jegyzőkönyvéhez csatolható.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult (Mötv. 80. § (3) bek.)

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja, hogy maradjunk a korábbi, 70 %-os mértéknél, ennek
megfelelően a tiszteletdíjat 139.605,- Ft-ban, a költségtérítést pedig 20.940,- Ft-ban javasolja
megállapítani..

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

25/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsálek-Nagy
Marianna alpolgármester:
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· Tiszteletdíját 139.605,- Ft.
· Költségtérítését:   20.940,- Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: A megállapított tiszteletdíj 100 %-áról, és a
költségtérítés összegéről is le kíván mondani. (A vonatkozó nyilatkozat jelen jegyzőkönyv 3.
számú melléklete tartalommal csatolva.)

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

26/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsálek-Nagy
Marianna alpolgármester tiszteletdíjának 100 %-áról, valamint
költségtérítéséről való lemondását tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: A település nevében köszöni a felajánlást, természetesen, ha az
alpolgármesteri munka végzése során indokolt költségek merülnek fel, azok elszámolhatók.

Császár László, jegyző: Mivel az az Önkormányzat állandó bizottságának, az Ügyrendi
Bizottságnak az elnöke Zsálek-Nagy Marianna, megválasztott alpolgármester volt, ezért a
Bizottságba egy tagot kell választani. A bizottság tagja nem lehet a polgármester és az
alpolgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az önkormányzatnak egy állandó bizottsága van. A bizottság
elnökének Herczeg István, a bizottság tagjainak Soós József és Németh Csaba települési
képviselőket javasolja.

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

27/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének Herczeg István, a bizottság tagjainak Soós József
és Németh Csaba települési képviselőket választja meg.

4. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben tett intézkedéseiről.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal ad
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tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, az 5. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be két ülés közötti munkáról, a 6. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseket.

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

28/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a polgármester
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatást és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

5. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása.
   Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg: „a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói
alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a
közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi. Esetünkben a
Közszolgáltató a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft, alvállalkozója pedig a ZALA-MÜLLEX
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. (Rövidített név: ZALA-MÜLLEX Kft.)
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26. cégjegyzékszám: 20-09-065081. Kéri a
testületet a vonatkozó, 4/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a rendelet módosítását.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 4/2018. (III. 28.) önkormányzati rendeletét a települési
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
3/2017. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

6. TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Társulási Megállapodásának
módosítása.
Előadó: Császár László jegyző.
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Császár László jegyző: A Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítására vonatkozóan jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti
tartalommal került kiküldésre a képviselők részére a tervezet.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az előterjesztést.

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

29/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Söjtöri Szociális
Intézményfenntartó Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási
megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

7. 2017. évi költségvetés módosítása.
 Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a képviselők részére az előterjesztés. Javasolja elfogadásra azt.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 5/2018. (III. 28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 03.) önkormányzati rendelet
módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.

8. A 2018. évi közbeszerzési terv.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásához az
előterjesztés jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti  tartalommal került  kiküldésre a
képviselők részére.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja elfogadásra az előterjesztést.

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

30/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sárhida Község
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a
tervnek a község honlapján történő megjelentetéséről.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

9. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója.
  Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: A március 2. napján tartott együttes ülésen hozott döntésnek
megfelelően elkészült a Közös Hivatal 2017. évi munkájáról készült beszámoló, amely a
Zalatárnoki Kirendeltség adatait is tartalmazza már. A beszámoló jelen jegyzőkönyv 12. számú
melléklete szerinti tartalommal került kiküldésre a képviselők részére.

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a beszámolót elfogadásra.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

31/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.

10. LEADER pályázat.
  Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: A keretből  6,2  m Ft  áll  a  település  rendelkezésére.  A testület
korábbi döntése alapján a Béke u. 22. szám alatti ingatlanon játszótér építése és a temetőben a
ravatalozóhoz vezető burkolt rész jobb oldalán egy urnafal építése a megpályázandó cél. Az
urnafalra a Reneszánsz-Zala Kft. ajánlata tűnik a legjobbnak gránit szerű anyagból, 18 fülkés
kivitelben, bruttó 991 e Ft-ért. A játszótérre adott ajánlat bruttó 5,2 m Ft, amely összegbe a
drágább fém is belefér, gumis ütéscsillapításal.

Herczeg István települési képviselő: A fa eszközök szebbek, a fémek tartósabbak.

Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Ha a sportpark meglesz, akkor a fém felé hajlik.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

32/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a település
rendelkezésére álló 6,2 m Ft összegű LEADER pályázati keret terhére
a Sárhida Béke u. 22. szám alatti ingatlanon fém szerkezetű játszótér
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megvalósítására, illetve a temetőben urnafal építésére kíván pályázatot
benyújtani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,

    Császár László jegyző.

11. Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása.
 Előadó: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: A Köztársasági Elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési
képviselők általános választását. A választási eljárás lebonyolításának egyik törvényi feltétele,
a választási bizottságok megválasztása. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 14.§ (1) bekezdése értelmében a választási bizottságok a választópolgárok
független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a
választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása,
a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg;
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság
tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. Sárhidán a Bizottság egy taggal
való kibővítése szükséges, javasolja, hogy tagnak Bakos Andrea, Sárhida, Béke u. 105. szám
alatti lakost válassza meg a testület.

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

33/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott
felhatalmazás alapján Sárhida község Szavazatszámláló Bizottsági
tagjának az alábbi személyt választja meg: Bakos Andrea, Sárhida,
Béke u. 105. szám alatti lakost.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Császár László jegyző.

12. Egyebek.

Mázsa Ferenc polgármester: A Béke utca alsó részének az aszfaltozását 2017. november 9-
én végezte el a Közútkezelő. A tél folyamán sokat romlott annak állapota, nem igazán volt
sikeres a felújítás.
Tájékoztatja a testületet, hogy a tűz- és munkavédelmi feladatokat ellátó Feelsafe Kft.
kezdeményezésére a szolgáltatás díja április 1-től havi 10.000,- Ft összegre változik.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

34/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűz- és
munkavédelmi feladatokat ellátásáért fizetendő szolgáltatási díj havi
10.000,- Ft összegre való emelését tudomásul veszi, felhatalmazza a
polgármestert a Feelsafe Kft-vel a vonatkozó szerződés megkötésére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az április 30-i rendezvény kapcsán kéri a testületi tagokat és a
civil szervezetek képviselőit, hogy az ünnepek után, a jövő héten vegyenek részt az előzetes
egyeztetésen.
Kéri a testületet, hogy a vasúti őrháznál lakó Mészáros Anna részére hagyja jóvá az
önkormányzat tulajdonát képező, kivágott akácfából 2 m3 mennyiség értékesítését
kedvezményes 30.000,- Ft összeg ellenében – tekintettel a hölgy szociális helyzetére.

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

35/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzat
tulajdonát képező, kivágott akácfából 2 m3 mennyiség értékesítését
engedélyezi kedvezményes 30.000,- Ft összeg ellenében Mészáros
Anna részére, tekintettel szociális helyzetére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Soós József települési képviselő: Jelzi, hogy Fiszterék hídját meg kellene vizsgálni, mivel a
nem megfelelő kivitelezés miatt nem folyik el a víz az árokban. Kérdezi, hogy a Polgárőrségnek
nem lehetne-e valami helyisége a falu központjában.

Mázsa Ferenc polgármester: Rendben van a szervezet?

Soós József települési képviselő: Működik az Egyesület.

Mázsa Ferenc polgármester: Nem volt ellene a helyiség biztosításának, de szervezetileg
rendbe kellene először tenni a Polgárőrséget. Mi lenne a javaslat?

Soós József települési képviselő: A közmunkások által használt helyiség. Menjenek a kultúrba
melegedni.

Mázsa Ferenc polgármester: Nem támogatja, hogy az a helyiség legyen arra átalakítva. A
kultúrház nem arra való, hogy a közmunkások ott tartózkodjanak. A Polgárőrség eszközeit,
felszereléseit el lehet helyezni, de a külön helyiség lehetőségét nem látja. A Polgárőrség
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tevékenysége leült, sehol sem lehet látni hivatalosan Őket, a beszámolók sem érkeztek be a
Bírósági Hivatalhoz. Újjá kellene szerveződniük. Az eszközök tárolására van lehetőség.

Soós József települési képviselő: Ott lenne mozgás nap közben is

Mázsa Ferenc polgármester: A műhely mellé kellene egy konténer. Bocföldén a TSZ udvaron
lévő faház szóba jöhetne. Megvizsgáljuk a lehetőségeket és még beszélünk a kérdésről.

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


