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

JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Herczeg István 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 3
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
3 igen szavazattal elfogadott.

A napirendet a testület 3 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. Szociális célú tűzifa pályázat.
Előadó: Császár László jegyző.

3. Ivóvíz, szennyvíz 15 éves gördülő fejlesztési terv.
Előadó: Császár László jegyző.

4. 2019. évi beiskolázási támogatásokról döntés.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Egyebek.

A napirendek tárgyalása:
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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 a 3. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót.

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

48/2019. (VII. 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. Szociális célú tűzifa pályázat.
Előadó: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Sárhida az EBR-rendszerből kinyert információk alapján a 2019. évre
106.680,- Ft önerővel 84 m3 tűzifára pályázhat.

Mázsa Ferenc polgármester: Ha lehet, még jó lenne idén kiosztani a tűzifát, hiszen egy
hónappal előbbre vagyunk. Javasolja a pályázat benyújtását.

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

49/2019. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló rendelet alapján 84 m3 szociális célú tűzifára kíván
pályázatot benyújtani. A képviselő-testület 2019. évi költségvetése
terhére biztosít 106.680,- Ft önerőt a szociális célú tűzifa támogatás
biztosítására. A képviselő-testület a tűzifa támogatásért a jogosultaktól
ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
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3. Ivóvíz, szennyvíz 15 éves gördülő fejlesztési terv.
Előadó: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
küldtük  ki  a  15  éves  gördülő fejlesztési  terv  –  Zalavíz  Zrt.  által  készített  –  tervezetét.  Friss
információ,  hogy  a  KEHOP-pályázatból  a  Kossuth  utcai  gerinc  és  bizonyos  számú  bekötés
csere  lehetővé  válik.  A  pályázat  csak  a  költségek  felére  biztosít  forrást,  a  másik  felét  más
pályázatokból  kell  előteremteni.  Az  elmúlt  három  hétben  két  szokásos  csőtörés  volt  a  Béke
utcában. Javasolja elfogadásra a tervet.

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

50/2019. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai
Víz-  és  Csatornamű Zrt.  által  készített  15  éves  gördülő fejlesztési
tervben leírtakkal - 2020-2034 időszakra – egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselőtestület 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó
munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervében szereplő MEKH által elfogadott 2020 évre vonatkozó
munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4. 2019. évi beiskolázási támogatásokról döntés.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: A szociális rendeletünk tartalmazza a beiskolázási támogatásra
vonatkozó szabályokat. A rendelet szerinti körben kerülne megadásra, mivel a megfelelő keret
erre rendelkezésre áll.

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

51/2019. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 10. § d.) pontjában foglalt
ellátást biztosítja az érintettek részére 2019. évi költségvetése terhére.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5. Egyebek.

Mázsa Ferenc polgármester: A Digi TV-től érkezett egy megkeresés, mely szerint Bakos
László földterületén kerülne elhelyezésre egy új adótorony. Az információk alapján bemérték
a megfelelő helyet, így esett a választás a jelzett területre.
A Kossuth utcai járda ügyében sor került az érintett ingatlantulajdonosok és a kivitelező
részvételével egy egyeztető megbeszélésre. A felmerült kérdések, ötletek kerültek
megválaszolásra, illetve egy igényfelmérő nyomtatvány került kiadásra, amely alapján a
kivitelező felkeresi az érdeklődőket. A járda alsó részéről, a Pacsirta utcától indul a kivitelezés,
a jövő héten. A beruházás várhatóan októberben fejeződik be. Felmerült a támfal helyett az árok
mederlapos kialakítása, ebben az ügyben a műszaki ellenőrrel egyeztetünk. A jó állapotú
kocsibejárók esetén felmerült, hogy azok megmaradjanak. Ha a szintek megfelelőek, ennek
nincs akadálya, de ne legyen lépcső, illetve 40-50 méterenként ki kell hozni a szinteket.
Elindult a régi iskola értékbecslése, az értékbecslő hamarosan küldi az anyagot, várhatóan 9,5
m Ft körüli értékű az önkormányzati terület.
A telkek gyommentesítésére felhívást fog közölni a Sárhidai Hírekben.
A nagy viharok után nem voltak jelentősebb károk, a ravatalozóról leszabott a szél néhány palát,
a hordalék lehordás csekély mértékű volt, csak kisebb kavics mennyiség került le.
A Magyar Falu programban benyújtott, kulturális célú pályázatunk nem nyert, az orvosi rendelő
felújítására benyújtott pedig tartaléklistára került. Az orvosi rendelős pályázat a BM-hez is
benyújtásra került. Az utak felújítására vonatkozó pályázatot még nem írták ki, a játszótér és
urnafal kialakítására vonatkozó pályázatunkról még nem született döntés.

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


