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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Németh Csaba települési képviselő,
- Soós József 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, 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. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseiről.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc.

4. Gyámhatósági beszámoló.
Előadó: Császár László jegyző.

5. Egyebek.
5.1. Kossuth utcai járda kivitelező kiválasztása.
5.2. Egyéb felvetések.
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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 további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-
testület egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

39/2019. (V. 29.) 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.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv 4.
számú mellékletét képezi.

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Tájékoztatja a testületet, hogy ma érkezett az információ a
Munkaügyi Központból, elindul a nyári diákmunka. Jeleztük a foglalkoztatási igényt, akit
érdekel a lehetőség, minél előbb jelentkezzen.
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40/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés Sor-
szám

 Tárgyév Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből
eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet
követő

2018.
Eredeti

2018.é
vi

teljesít
és

2018.
évi

teljesítés
%-a

2019.
év

terv

2020.
év terv

2021.
év terv

 Helyi adók  01 7600 7903 104 % 7600 7500 7500
 Osztalékok, koncessziós díjak  02
 Díjak, pótlékok, bírságok  03 100 25 26 % 100 200 200
 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 7700 7928 104% 7700 7700 7700
 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3850 3964 104 % 3850 3850 3850
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)

 10 0 0 0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  11 0 0 0
 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 0 0 0 0 0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  19
 Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

 20

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  21
 Adott váltó  22
 Pénzügyi lízing  23
 Halasztott fizetés  24
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 Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

 25

 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 0 0 0
 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

 27 3630 3644 100 % 3850 3850 3850

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.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, mely
jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

4. Gyámhatósági beszámoló.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az előterjesztés

Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását.

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:

41/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv
7. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a jegyzőnek a
gyámhatóságokról, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti
beszámolóját.

5. Egyebek.

5.1. Kossuth utcai járda kivitelező kiválasztása.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti
a Kossuth utcai járda kivitelezése tekintetében készített összefoglaló anyagot.
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Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester: Javasolja, hogy a kedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozással kössön az önkormányzat szerződést.

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:

42/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Sárhida,
Kossuth utcai járda felújítási munkák elvégzését. A képviselő-testület a
fenti munkák elvégzésével a ZALA-SADEK Kft-t (képviselő:
Horváthné Desics Anikó, 8900 Zalaegerszeg, Dalos u. 14.,
adószám:25868548-2-20, bankszámla szám: 14100347-27350149-
01000004, Cégjegyzékszám: 20-09-075457) bízza meg.
A fentiek fedezetét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett pályázati felhívás
alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására elnyert támogatás és a 2019. évi költségvetése terhére
biztosítja az Önkormányzat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5.2. Egyéb felvetések.

Mázsa Ferenc polgármester: A Béke és Arany János utcai kereszteződésnél az áteresz
ügyében a MOL visszaszólt, próbáltak az idős dolgozóktól információt szerezni, illetve iratokat
felkutatni, de nem találtak semmit. Gellénházán még utánanéz, van-e valami. A keleti oldalon
megbontjuk a földet. Ha nincs áteresz, akkor a két út csatlakozásánál az ajánlatkérés során a
vízelvezetés megoldására is ki kell térni.
A nyári programokkal kapcsolatban elmondja, hogy a július 6-i falunapi rendezvény ügyében
sor került az első egyeztető megbeszélésre. Az Alapítvány által koordinált testvérközségi
programok 3 napos rendezvényt takarnak. A vendégek pénteken délután érkeznek, 5-e és 7-e
között kulturális, gasztronómiai találkozóra kerül sor. Lesz főzési feladat mindenkinek,
hasonlóan a 2014. évihez. Olyan helyet kell produkálni, ahol minimum három csapat elfér,
illetve helyiek is részt vehetnek, bárki, aki főzni-sütni akar. Fontos, hogy a lehetőség adva
legyen. Ennek a helye ott lenne, ahol eddig a nagy sátor és a színpad állt, a falunap pedig
átköltözik a focipályára. A június 10-ével kezdődő héten lesz az újabb egyeztetés. A falunap
estéjén  nem klasszikus  báli  felhozatalt  terveznek,  hanem retro  disco  lesz.  Hattól  nyolc  óráig
kerülne sor a kulturális rendezvényekre, a disco este fél 10-kor kezdődne.
Ismerteti a Medicopter Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelmét. Véleménye szerint a
település feszes költségvetése miatt az idei ében ne biztosítson a testület támogatást.

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:

43/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
költségvetési forrásai szűkössége miatt a Medicopter Alapítvány (1083
Budapest, Rákóczi út 51.) részére anyagi támogatást nem biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1814 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


