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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 4. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Zsálek-Nagy Marianna polgármester
- Pete Istvánné alpolgármester
- Bakos Tibor települési képviselő
- Herczeg István települési képviselő
- Sipos István települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.

Zsálek-Nagy Marianna 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. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

3. 2020. évi belső ellenőrzési terv.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

4. Önkormányzati Társulásokról szóló beszámoló.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

5. Hó- és síkosságmentesítési ajánlat elbírálása.
  Előadó: Császár László jegyző.
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6. Egyebek.

A napirend tárgyalása:

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

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti
tartalommal ad tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról.

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:

81/2019. (XII. 4.) 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. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az előterjesztés.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően
fogadja el a képviselő-testület az SZMSZ-t.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült
fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 6/2019. (XII.
06.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról, mely jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

3. 2020. évi belső ellenőrzési terv.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.
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Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az előterjesztés

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja elfogadni a 2020. évi belső ellenőrzési
tervet.

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

82/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2020. belső ellenőrzési tervét megtárgyalva: az Önkormányzatra
vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási, ügyviteli szabályzatok ellenőrzése
területet fogadja el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László jegyző.

4. Önkormányzati Társulásokról szóló beszámoló.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal kiküldésre
került az előterjesztés.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja elfogadni a beszámolót.

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

83/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
társulások 2019. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi,
és elfogadja.

5. Hó- és síkosságmentesítési ajánlat elbírálása.
  Előadó: Császár László jegyző.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti
tartalommal kiküldésre került az ajánlat. Elmondja, hogy a Vállalkozó a kiküldött ajánlathoz
képest annyi változtatást kér, hogy havi 20.000,- Ft összegű készenléti díjat számíthasson fel
annak érdekében, hogy a rendelkezésre tartást a gépek és az emberek tekintetében biztosítani
tudja. Javasolja elfogadni az árajánlatot a módosítással.

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

84/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a település hótolási
munkáinak elvégzésére 2019. december 1. napjától a 2020. március 31.
napjáig terjedő időszakra vonatkozóban vonatkozóan az Emkotani Kft-
vel (képviseli: Kovács Tamás ügyvezető, 8944 Sárhida, Kossuth u. 31.)
kíván szerződést kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

6. Egyebek.

6.1. Kazáncsere.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Hivatal épületének
fűtését biztosító gázkazán tönkrement. A kazán nem javítható, cseréje szükséges, jelen
jegyzőkönyv 7. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a kapott árajánlatot. Elmonjda,
hogy már csak kondenzációs gázkazán szerelhető fel, ami feltételezi a kémény
béléscsövezésének megújítását is. Mivel szükséges a kazán cseréje, javasolja elfogadni az
árajánlatot.

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

85/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
hivatal kazáncseréjére vonatkozóan elfogadja a Peti-Therm Kft. (8943
Bocfölde, Kodály Z. u. 4.) szám bruttó 791.494,- Ft összegű árajánlatát
elfogadja. A felújítási munkák fedezetét 2019. évi költségvetése terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

6.2. Értékbecslés a régi iskola épülete vonatkozásában.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: A régi iskola épülete rossz állapotú, véleménye szerint
nem sok esélye van annak, hogy olyan volumenű pályázaton tudjon indulni a település, ami
elég forrást biztosít a felújítására. Önerő az épület állagmegóvására nincs. Beszélt egy
statikussal,  várhatóan  három  éven  le  fog  omlani  az  épület,  ha  nem  történik  felújítás.  Már  a
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korábbi testület foglalkozott a régi iskola épület értékesítési szándékával. Egy szakvéleménnyel
rendelkezünk, az 9,5 m Ft összegről szól. Ez az érték figyelembe véve az épület állapotát
eltúlzottnak tűnik, ezért szükséges lenne még egy értékbecslő megbízása. Az értékbecslésre
jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal kaptunk árajánlatot.

Bakos Tibor települési képviselő: Szerinte felesleges költeni az épületre.

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

86/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Sárhida, 201. hrsz-ú területen lévő általános iskola
(tanítói lakással) értékének megállapítására elfogadja Kovács László
igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő 80.000,- Ft + ÁFA összegű
ajánlatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás
megrendelésére, a munka fedezetét 2019. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

6.3. Az Együtt Sárhidáért Alapítvány megkeresése.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti
tartalommal ismerteti az Együtt Sárhidáért Alapítvány kuratóriumi döntéseiről szóló
megkeresését. A hangosítási technikával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzatnak
nincs anyagi forrása az eszközök megvásárlására. A Sárhidai Hírekkel kapcsolatban javasolja,
hogy a decemberi szám megjelentetésére tartson igényt az önkormányzat. 2020-tól az újság és
a honlap üzemeltetése az önkormányzat feladata.

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

87/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Sárhidáért
Alapítvány tulajdonát képező hangosítási technikát nem kívánja
megvásárolna az Alapítvány kuratóriuma által meghatározott 750.000,-
Ft összegért. A képviselő-testület igényt tart a Sárhidai Hírek decemberi
számának megjelentetésére, egyidejűleg felkéri az Együtt Sárhidáért
Alapítványt, Mázsa Ferencet a lap decemberi számának kiadásához
szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület tudomásul
veszi, hogy 2020-tól az újság és a honlap üzemeltetése az önkormányzat
feladata
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6.4. A Sárhidai Dalkör támogatása.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Megkereste a Dalkör, hogy a testület kívánja-e
továbbra a Dalkör működését. Az oktatót az önkormányzat finanszírozta eddig, évi 190 e Ft
összegben. Az a kérdés, hogy hajlandó-e tovább finanszírozni ezt a testület, illetve milyen
rendezvényeken lépjenek fel. Előre határozzuk meg, hogy milyen rendezvényeken tartunk
igényt a fellépésükre.

Pete Istvánné alpolgármester: Még nincs programterv a jövő évre, még nem tudjuk mikor,
milyen rendezvények lesznek. Véleménye szerint az önkormányzat továbbra is tartson igényt a
közreműködésükre.

Herczeg István települési képviselő: Maradjon meg a Dalkör támogatása.

Bakos Tibor települési képviselő: A próbákhoz a helyszínt is az önkormányzat biztosítja, ez
is támogatás.

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

88/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhidai Dalkör
működését továbbra is támogatja, biztosítja az oktató díjának fedezetét,
a próbák helyszínét. A képviselő-testület igényt tart a Dalkör
önkormányzati rendezvényeken való közreműködésére.

6.5. Ivóvízvezeték rekonstrukciója.

Császár László jegyző: A KEHOP-pályázatból a Kossuth utcai gerinc és bizonyos számú
bekötés csere lehetővé válik. A pályázat csak a költségek felére biztosított forrást, a másik felét
a Zalavíz Zrt-nél működő Központi Pénzügyi Alap támogatása terhére sikerült előteremteni.
Ezt visszatérítendő forrás, amelyet a településen keletkező használati díj terhére kell
visszapótolni. Jelen jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a Zalavíz
Zrt. levelét, illetve a szerződés-tervezetet.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja elfogadni a szerződést.

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

89/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárhida Kossuth
L. u. NA100 ivóvízvezeték rekonstrukciója (790 fm D110, 24 db
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bekötés) tárgyi témájú vállalkozási szerződést jóváhagyja,
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Zsálek-Nagy Marianna polgármester.

6.6. Egyéb felvetések.

Császár László jegyző: A szociális feladatfinanszírozási keretből 2,5 m Ft áll rendelkezésre.
Az elmúlt évben a 18 év alattiak száma 166 fő volt, a 65 év felettieké 130 fő. Ha a tavalyi
támogatási összeggel kalkulálunk, azaz a gyermekeknek 3.000,- Ft, a 65 éven felülieknek
8.000,- Ft összegű ellátást biztosít a testület, akkor nagyságrendileg idén is 1,6 m Ft kerülne
kiosztásra, de lehetőség van a gyermekeknek 5.000,- Ft összegű támogatásra is. Ebben az
esetben is maradna tartalék az esetleges települési támogatásokra.

Zsálek-Nagy Marianna polgármester: Javasolja, hogy a 18 éven aluliak számára 5.000,- Ft,
a 65 éven felüliek számára pedig 8.000,- Ft összegű támogatás kerüljön megállapításra.

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

90/2019. (XII. 4.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és az egyes szociális formák szabályairól szóló 2/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelete 14. §-ában foglalt jogkörében eljárva a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (5) bekezdése alapján:

· A 18 éven aluli jogosultak részére 5.000,- Ft;
· A 65 éven felüli és szociálisan rászoruló egyedülálló

személyek részére 8.000,- Ft értékben természetbeni ellátást (a
Bak-Söjtör és Vidéke ÁFÉSZ 7. sz. vegyesbolt – 8944
Sárhida, Béke u. 24.) tartós élelmiszerre beváltható utalvány
formájában) állapít meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megállapított
ellátások folyósításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős:  Zsálek-Nagy Marianna polgármester,

     Császár László jegyző.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1735 órakor bezárta.

k.m.f.

             Zsálek-Nagy Marianna Császár László
                    polgármester         jegyző


