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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. február 15. napján 16,30 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár József, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Sipos Kálmán, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Lakosság részéről: 1 fő
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Marton Csabáné igazgatási
ügyintéző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző, Schulcz Géza építésügyi ügyintéző,
Fercsák Ágnes Konfer Plan Bt. ügyvezetője.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Fercsák Ágnest a Konfer
Plan Bt. ügyvezetőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a
8 fő települési képviselőből 7 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely javaslat alapján a képviselőtestület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Sárhida helyi építési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása,
szerkezeti terv elfogadása.
Előadók: Bakos Tibor polgármester
Fercsák Ágnes Konfer Plan Bt. ügyvezetője
4. Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Civil szervezetek támogatása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Belső Ellenőrzési Társulás 2006. évi költségvetésének jóváhagyása és a 2005. évi
elszámolt költségekről tájékoztató.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
8. Belső Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési jelentése a társult önkormányzatoknál
végzett 2005 évi ellenőrzésekről.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
9. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
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1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
- A Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda létszámkeretének változatlan
hagyásáról az intézményvezetőt értesítették.
- Belső ellenőrzési Társulás 2005. évi költségvetése módosításának jóváhagyásáról
Hahót község jegyzője értesítve lett.
- Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
aláírásra került.
- Hulladékgazdálkodási szerződés módosítását aláírták.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
rendszeres szociális segély ügyekben hozott döntést, melyekről az előterjesztés a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Sárhida helyi építési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása,
szerkezeti terv elfogadása.
Előadók: Bakos Tibor polgármester
Fercsák Ágnes Konfer Plan Bt. ügyvezetője
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy korábban egy kötetlen megbeszélés keretében a
településszerkezeti tervet megtárgyalták. Most a helyi építési szabályokat tartalmazó rendelettervezetet kellene részleteiben megtárgyalni, hogy a településszerkezeti tervet jóvá tudják
hagyni. A következő ülésen pedig megalkotják a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogyha a rendelet-tervezet ismertetése során a
képviselő-testület részéről felmerülő változtatások a szerkezeti tervet érintenék, úgy a
szerkezeti tervet át kellene dolgozni. Felkéri Fercsák Ágnest a Konfer Plan Bt. ügyvezetőjét,
hogy válaszoljon az előterjesztéssel kapcsolatos kérdésekre.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy az 5. § (13) bekezdése c) és e) pontjaival nem ért
egyet a képviselő-testület.
Fercsák Ágnes Konfer Plan Bt. ügyvezetője elmondja, hogy a c) pontnál „a fő funkciójú
épület tetőfedése hullámpala, bitumenese hullámlemez nem lehet” kikötést azért írta be a
rendelet-tervezetbe, mert ez a tetőfedés esztétikai szempontból utcai épülethez nem való.
Schulcz Géza építésügyi ügyintéző véleménye szerint a bitumenes hullámlemez
tűzrendészeti szempontból nem engedélyezhető.
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A továbbiakban a képviselő-testület tagjai a rendelet-tervezetet a településszerkezeti terv
szempontjából tárgyalták.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi a tervezőt, hogy a szerkezeti terven a felmerült
vélemények alapján kell-e változtatni.
Fercsák Ágnes Konfer Plan Bt. ügyvezetője elmondja, hogy a rendelet-tervezet tárgyalása
során nem volt olyan kifogás, amely a szerkezeti terven változást igényelne.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért Sárhida község településszerkezeti
tervének jóváhagyásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
5/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Sárhida község
településszerkezeti tervét jóváhagyja.
4. Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a 2005. évi költségvetést központi forrásból
kapott támogatás, átvett pénzek miatt kell módosítani. Megkérdezi a képviselő-testületet,
hogy van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztéshez.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy utólagos központi támogatásként
195 ezer forintot, a Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulástól 451 ezer forintot
- az általános iskola működési kiadásainak fedezetére - kapott az önkormányzat.
Bakos Tibor polgármester – miután egyéb hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést,
aki egyetért az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II. 15.) számú
rendelete módosítására vonatkozó rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
3/2006. (II. 16.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II. 15.) számú rendelete
módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét
megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2006. február 16.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
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5. Az önkormányzat 2006. évi
megtárgyalása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester

költségvetéséről

szóló

rendelet-tervezet

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nem kívánja az előterjesztést ismertetni, hiszen a
képviselő-testület tagjai már áttanulmányozhatták, de azért egy-két dolgot kiemelne.
A fejlesztési kiadásoknál a lebontott óvodai játéktároló helyére egy fából készült épület
vásárlását tervezték. Az orvosi rendelő, hivatali épület és kultúrház fűtéskorszerűsítését is
szeretnék megoldani, árajánlatot már kértek erre, melynek várható költsége 771 ezer Ft.
Ehhez támogatást is szeretnének igényelni, pályázat útján a Zala Megyei Területfejlesztési
Tanácstól. A fentebb említett épületegység akadálymentesítésének kivitelezési költségeire, a
Dózsa Gy. utca felújítására, a sportöltöző felújítására is szeretnének pályázatot benyújtani.
Elmondja még, hogy az AVOP pályázat „első mérföldkő” ellenőrzése megvolt, hiánypótlásra
nagyon sok dokumentumot kértek be.
Elmondja még, hogy az iskola és az óvoda költségvetése a normatívák csökkenése miatt
kevesebb. Kéri a képviselő-testület véleményét, kérdéseit az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a fejlesztési, felhalmozási kiadásoknál még a
Nyugat-Balaton és a Zala folyó medence Nagytérségi hulladékkezelő és hulladéklerakó
rendszer költségeihez, valamint a Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep fejlesztésének költségeihez való hozzájárulást is terveztek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nemrégiben Bakon egy szakhatósági egyeztetés
volt a zalaegerszegi szennyvízcsatorna fejlesztési projekttel kapcsolatban. Elmondja továbbá,
hogy Sárhidán új átemelőt nem tudnak építeni, viszont ez a jelenlegi rendszer nem bír el négy
települést Söjtör, Pusztaszentlászló, Bak, Sárhida, ezért úgy döntöttek, hogy az átemelő
átépítésre kerül. A szennyvizet zárt rendszeren keresztül juttatják majd el a zalaegerszegi
szennyvíztisztítóhoz. Próbálták szorgalmazni, hogy Bak és Sárhida valamilyen támogatást
kapjon, mivel Söjtör és Pusztaszentlászló települések most csatlakoznak a rendszerre.
Nagyné Pete Rozália megkérdezi, hogy a szüreti felvonulásra terveztek-e, a nótakör kap-e
támogatást.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a nótakör támogatását művelődési központ
tevékenysége szakfeladatra tervezték.
Nagyné Pete Rozália a 11. számú mellékleten nem tud kiigazodni.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy ez egy mérleg, vagyonkimutatás.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, miután több hozzászólás nem hangzott el, aki
egyetért az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
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4/2006. (II. 16.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2006. évi költségvetéséről szóló – jegyzőkönyvhöz mellékelt –
rendeletét megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2006. február 16.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
6. Civil szervezetek támogatása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a 2006. évi költségvetésben a sárhidai
Sportegyesület részére 500 ezer Ft, az „Együtt Sárhidáért” Alapítvány részére 50 ezer Ft, a
Polgárőrség részére 100 ezer Ft, a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Sportszövetség részére 10
ezer Ft, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zm-i Szervezete részére 20 ezer Ft, Polgári
Védelmi Kirendeltség Zalaegerszeg részére 20 ezer Ft támogatást terveztek. Kéri a képviselőtestület véleményét.
A képviselő-testület egyetértett a támogatásokkal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a sárhidai
Sportegyesület részére az önkormányzat 500.000.-Ft támogatást nyújtson, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
6/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a sárhidai
Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadásként 500.000.-Ft támogatást állapít meg 2006. évben.
A Sportegyesület a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2006. április 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az „Együtt Sárhidáért”
Alapítvány részére az önkormányzat 50.000.-Ft támogatást nyújtson, kézfeltartással
szavazzon.

7
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
7/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Együtt
Sárhidáért” Alapítvány részére - működési célú pénzeszköz
átadásként - 50.000.-Ft támogatást állapít meg 2006. évben.
Az Alapítvány a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2006. április 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Polgárőrséget még nem jegyezték be a
cégbíróságon, de javasolja, hogy adjanak nekik támogatást, mivel napokon belül megtörténik
a bejegyzés.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a sárhidai Polgárőrség
részére az önkormányzat 100.000.-Ft támogatást nyújtson, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
8/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a sárhidai
Polgárőrség részére a cégbírósági bejegyzés esetén - működési célú
pénzeszköz átadásként - 100.000.-Ft támogatást állapít meg 2006.
évben.
A Polgárőrség a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: cégbírósági bejegyzést
követően
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
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Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg Városi
és Körzeti Sportszövetség részére az önkormányzat 10.000.-Ft támogatást nyújtson,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
9/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg
Városi és Körzeti Sportszövetség részére - működési célú
pénzeszköz átadásként - 10.000.-Ft támogatást állapít meg 2006.
évben.
A Sportszövetség a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2006. április 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete részére 20 ezer Ft támogatást nyújtson az
önkormányzat, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
10/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete részére - működési célú
pénzeszköz átadásként – 20.000.-Ft összegű támogatást állapít meg
2006. évben.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete a
támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz-átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2006. április 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási megállapodás
szerint.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
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Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Polgári Védelmi
Kirendeltség Zalaegerszeg részére 20 ezer Ft támogatást nyújtson az önkormányzat,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
11/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgári
Védelmi Kirendeltség Zalaegerszeg részére - működési célú
pénzeszköz átadásként – 20.000.-Ft összegű támogatást állapít meg
2006. évben.
A Polgári Védelmi Kirendeltség
felhasználásáról köteles elszámolni.

Zalaegerszeg

a

támogatás

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz-átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2006. április 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási megállapodás
szerint.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
7. Belső Ellenőrzési Társulás 2006. évi költségvetésének jóváhagyása és a 2005. évi
elszámolt költségekről tájékoztató.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Belső Ellenőrzési Társulás elkészítette a 2006.
évre vonatkozó költségvetését. A képviselő-testület tagjai már áttanulmányozhatták az
előterjesztést. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy Hahót Belső Ellenőrzési Társulás költségvetését
„támogatja az állam”, mivel a feladatok ellátására főállásban kinevezett dolgozó van
alakalmazva. A tavalyi évben az intézményenkénti hozzájárulás közel 50 ezer Ft volt, míg
2006. évre csak 16.508.-Ft-ot kell majd fizetni, mert a Belső Ellenőrzési Társulás
támogatásban részesül a nagykanizsai székhelyű Többcélú Kistérségi Társulástól.
Bakos Tibor polgármester véleménye, hogy a belső ellenőrnek pozitív a hozzáállása.
Szilvás Istvánné körjegyző tájékoztatásul elmondja, hogy áprilisban jön a belső ellenőr,
hogy az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon kérdését felülvizsgálja.
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Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Belső Ellenőrzési Társulás
(Hahót) 2006. évi költségvetésével, valamint a 2005. évi elszámolt költségekről szóló
tájékoztató jóváhagyásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
12/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Belső
Ellenőrzési Társulás (Hahót) 2006. évi költségvetését, valamint a
2005. évi elszámolt költségekről szóló tájékoztatót jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről Hahót
község jegyzőjét értesítse.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
8. Belső Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési jelentése a társult önkormányzatoknál
végzett 2005 évi ellenőrzésekről.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzésről szóló jogszabály írja elő,
hogy az éves ellenőrzési jelentést a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A Belső
Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési jelentése a 13 településen 2005. évben végzett
ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól, a hiányosságok megszüntetéséről szóló
javaslatokról, valamint az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról szól.
Elmondja azt is, hogy a belső ellenőr által készített jelentésen kívül megkapták a képviselők
azt az összefoglaló jelentést is, amelyet a körjegyzőség részéről készítettek a belső ellenőr
által a sárhidai önkormányzatnál végzett ellenőrzések megállapításairól, a feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében javasolt intézkedésekről, ezek végrehajtásáról. Kéri a
képviselő-testülettől az ellenőrzési jelentés jóváhagyását.
Bakos Tibor polgármester – miután hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést, aki
egyetért a Belső Ellenőrzési Társulás a társult önkormányzatoknál végzett 2005. évi
ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
13/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Belső
Ellenőrzési Társulás (Hahót) a társult önkormányzatoknál végzett
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2005. évi ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentését kiegészítve a sárhidai önkormányzatnál végzett ellenőrzésekről
készített jelentéssel - jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről Hahót
község jegyzőjét értesítse.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző

9. Egyebek.
a) Ravatalozó bővítésének tervezésére árajánlatok megtárgyalása.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a ravatalozó bővítésének tervezésére kértek még
árajánlatot, így most három árajánlat közül lehet választani. Ismerteti a három árajánlatot,
Arnhofferné Csapó Andrea építésztervező árajánlata bruttó 270 ezer Ft, Jakab+Jakab Tervező,
Fővállalkozó és Kereskedelmi Bt. árajánlata bruttó 144 ezer Ft, a Pelényi Építész Műhely Kft.
árajánlata bruttó 210 ezer Ft. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Schulcz Géza építésügyi ügyintéző elmondja, hogy a Pelényi Építész Műhely árajánlatát
javasolja elfogadásra. Véleménye szerint nem azt kell nézni, hogy melyik árajánlat az
olcsóbb, hanem a dokumentáció minőségét. Munkája alapján Pelényi úr egy nagyon jó
tervező. Elmondja még, hogy kiviteli terveket is készít, de egy részletesebben kidolgozott
engedélyezési tervet is elkészít, mely alapján a kivitelezést meg lehet oldani.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy jó lenne pályázati támogatással megoldani a
ravatalozó kivitelezését. Sajnos probléma, hogy a területfejlesztési Tanácsnál az egész
megyére az idei évben csak 8 millió Ft támogatás van. Jelen pillanatban e témában nincs
kiírva pályázat. Az AVOP keretében talán a második félévben, vagy 2007. évtől lehetne
pályázni. Javasolja, hogy az AVOP keretében benyújtható pályázat esetén a temetőben az
egész kerítést cseréljék ki, a templom környékét parkosítsák, az iskola kerítését is cseréljék ki.
A ravatalozó tetejét is meg kell csinálni. Javasolja, hogy a terveket készíttessék el, mivel ha
pályázatot írnak ki, akkor a kész tervekkel már hamarabb beadhatják.
Elmondja még, hogy a templom és a ravatalozóhoz bekötő út egyházközségi terület, az út
építéséhez az egyházközségnek is hozzá kell járulni.
A ravatalozó bővítési tervének elkészítésére ő is a Pelényi Építész Műhely árajánlatát
javasolja elfogadásra. Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Nagyné Pete Rozália véleménye, hogy nem ismerik egyik tervezőt sem.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Pelényi Építész
Műhely Kft.-t árajánlatát fogadják el a ravatalozó bővítésének megterveztetésével,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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14/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a sárhidai temetőben lévő ravatalozó bővítését megterveztessék.
A képviselő-testület a tervezésre a Pelényi Építész Műhely Kft.
(Zalaegerszeg, Ady E. u. 44.) árajánlatát elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat
alapján a tervezési szerződést megkösse.
Határidő: 2006. április 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
b) Sportöltöző felújítására pályázat benyújtása.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy megjelent a Nemzeti Sporthivatal részéről egy
pályázati felhívás a 2500 fő alatti kistelepülések sportlétesítményei fejlesztésének,
korszerűsítésének, felújításának, építésének támogatására.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a pályázat feltételeit. Elmondja, hogy a 2.372.470.-Ft
támogatást igényelnének, készpénzben saját erőként 144.000.-Ft-ot, társadalmi munkában
872.773.-Ft-ot vállalnának. A projekt összköltsége 3.389.423.-Ft lenne.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatot.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a pályázat benyújtásával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sporthivatal
„A 2500 fő alatti kistelepülések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerűsítésének,
felújításának, építésének támogatására” a „Sportöltöző felújítása Sárhida községben” című
program keretében pályázatot nyújtsanak be a sárhidai sportöltöző felújítására 2.372.470.-Ft
támogatási igénnyel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
15/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a sárhidai
sportöltöző felújítására a Nemzeti Sporthivatal „A 2500 fő alatti
kistelepülések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerűsítésének,
felújításának, építésének támogatására” a „Sportöltöző felújítása
Sárhida községben” című program keretében pályázatot nyújt be a
sárhidai sportöltöző felújítására 2.372.470.-Ft támogatási igénnyel.
A képviselő-testület a sportöltöző felújítása pályázati anyagában a
pénzügyi adatlapon szereplő értéknek megfelelően a helyi forrásként
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feltüntetett önerő fedezeteként 144.000.-Ft pénzbeni,
872.773.-Ft értékű társadalmi munka hozzájárulást biztosít.

valamint

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat a Nemzeti
Sporthivatalhoz történő benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. február 27.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
c) Polgármesteri hivatal, orvosi rendelő akadálymentesítésére pályázat
benyújtása.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő
akadálymentesítésének megoldására pályázatot nyújtanának be a Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés – önkormányzati
tulajdonban vagy kezelésben lévő középületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé
tartozó feladatokat betöltő középületek akadálymentesítése” című pályázati felhívására.
Ismerteti a pályázati kiírást, a fejlesztés összköltségét, az igényelt támogatás, valamint a saját
erő összegeit. Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a pályázat benyújtásával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsanak
be a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő akadálymentesítésének megvalósítására a
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
– önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő középületek, illetve az önkormányzati
alapfunkciók közé tartozó feladatokat betöltő középületek akadálymentesítése” című pályázati
kiírására 2.500.000.-Ft támogatási igénnyel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
16/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testülete a polgármesteri
hivatal és az orvosi rendelő akadálymentesítését kívánja megvalósítani.
A fejlesztés megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány „A közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés – önkormányzati tulajdonban vagy
kezelésben lévő középületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók
közé tartozó feladatokat betöltő középületek akadálymentesítése” című
pályázati kiírására 2.500.000.-Ft támogatási igénnyel. A 2.807.154.-Ft
összköltségű fejlesztéshez az önkormányzat a pályázati adatlap éves
ütemezése szerint a költségvetési rendeletében 307.154.-Ft saját forrást
biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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d) Információk kérése a „Sárhidai Hírek” részére.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy e-mailen keresztül levelet kapott Mázsa
Ferenctől a „Sárhidai Hírek” szerkesztőjétől. Ismerteti a levelet, melyben kéri, hogy „a
közérdeklődésre számot tartó információkat (pl. fontosabb döntések a képviselő-testületi
üléseken, felhívások, rendelet módosítások stb.” szíveskedjen az önkormányzat megküldeni
részére, hogy „újságunkban ezekről információt tudjunk adni a lakosságnak”. Elmondja, hogy
egyeztetett a polgármesterrel, és a válaszlevelében megírta, hogy e témában szeptemberben a
képviselő-testület döntött arról, hogy a lakossági igényfelmérés ismeretében fog dönteni a
lakosság tájékoztatásáról. Viszont ezen „kérdés” végleges megnyugtató rendezése érdekében
a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti az ügyet. Felolvassa az Ő válaszlevelét,
melyben ezt leírta. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy sokat foglalkoztak ezzel a dologgal, kérése, hogy
most véglegesen zárják le ezt a dolgot.
Mázsa Ferenc megköszöni az „Együtt Sárhidáért” Alapítvány részére kapott támogatást.
Elmondja, hogy az e-mail váltásokból kiérződik a jószándék. „Itt ez az újság, ez kéthavonta
meg fog jelenni, miért ne lehetne időközönként információkat leközölni (pl. iskola
önkormányzat részéről a közérdekű közleményeket”. Örülne, ha az önkormányzat és
bármelyik intézmény partner lenne ebben.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nincs hozzáfűznivalója, hogy nem kapott
információt az igényfelmérés eredményéről. A békesség kedvéért javasolja, hogy beszéljék
meg együttesen az olyan közlemények, határozatok leközlését, melyek a lakosság részére
információt nyújtanak.
Nagyné Pete Rozália tájékoztatásul elmondja, hogy minden évben kell készítenie a
közművelődésről statisztikát, jelentést. Eddig mindig ki tudta tölteni, 2005. évről az
alapítvány részéről az erdélyi kiránduláson kívül semmit sem tudott beírni.
Mázsa Ferenc válaszában elmondja, hogy a holnapi újságban benne lesz az egyesület
tevékenységéről a beszámolója. Majd részletesen kifejti, hogy neki hiányzik az a dolog, hogy
a hírekben tájékoztatást adjon. Nem az önkormányzati határozatokról kér információt, hanem
kész anyagot kér a közérdekű információkról lemezen, vagy e-mailen keresztül.
Bakos Tibor polgármester kérése, hogy legalább az újság megjelentetése előtt két héttel
szóljon, hogy legyen idő az anyagot elkészíteni.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy megbeszéli a dolgozókkal, hogy mindenki a
tevékenysége területéről adjon információt, ha szükséges a lakosság tájékoztatása.
Nagyné Pete Rozália támogatja az információ ily módon történő közlését.
Pete Istvánné nem ígéri, hogy kéthavonta tud adni az iskola részéről információt.
Mázsa Ferenc kérése, hogy az iskolások vegyenek részt a vetélkedőkön, azok
előkészítésében, lebonyolításában.
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Bakos Tibor polgármester kérése Mázsa Ferenc felé, hogy az átküldött anyag
„minősítésétől” tartózkodjon, mert az elmúlt évek tapasztalatai nem azt mutatják.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a lakosság közérdekű
információkkal történő tájékoztatása céljából a „Sárhidai Hírek” szerkesztője részére az
aktuális közérdekű információkat eljuttassák a „Sárhidai Hírek”-ben történő változtatás
nélküli leközlésre, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
17/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lakosság
közérdekű információkkal történő tájékoztatása céljából egyetért azzal,
hogy az önkormányzat részéről a „Sárhidai Hírek” szerkesztője részére
az aktuális közérdekű információkat eljuttatják a „Sárhidai Hírek”-ben
történő változtatás nélküli leközlésre.
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről az újság
szerkesztőjét értesítse.
Határidő: 2006. március 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van bejelentése, közleménye.
Bakos Tibor polgármester – miután egyéb közlemény, bejelentés nem hangzott el –
megköszöni a megjelenést, az ülést 19,50 órakor bezárja.

Kmf.
Bakos Tibor

Szilvás Istvánné

polgármester

körjegyző

