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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. február 27. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár József, Nagyné Pete
Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Sipos Kálmán, Tóbiás Tamás Sándor települési
képviselők.
Lakosság részéről:Igazoltan távol maradt: 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 8 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. Többfunkciós közösségi épület (orvosi rendelő, önkormányzati hivatal,
kultúrház) fűtéskorszerűsítése.
Előadó:Bakos Tibor polgármester
4. Sárhida helyi építési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása,
szerkezeti terv elfogadása.
Előadók: Bakos Tibor polgármester
Fercsák Ágnes Konfer Plan Bt. ügyvezetője
5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
6. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázatának
kiírása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
7. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
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Sárhida Dózsa György utca útburkolat felújítására a pályázatot benyújtották.
A többfunkciós közösségi épület (orvosi rendelő, önkormányzati hivatal,
kultúrház) fűtéskorszerűsítésére szintén benyújtásra került a pályázat.

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 a két ülés között nem hozott döntést.
3. Többfunkciós közösségi épület
kultúrház) fűtéskorszerűsítése.
Bakos Tibor polgármester

(orvosi

rendelő,

önkormányzati

hivatal,

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a többfunkciós közösségi épület (orvosi rendelő,
önkormányzati hivatal, kultúrház) fűtéskorszerűsítésére a pályázatot benyújtották. A Zala
Megyei Területfejlesztési Tanács hiánypótlásra hívta fel a figyelmet, ugyanis a támogatási
összeg és a fejlesztés összköltsége tévesen lett a pályázati anyagban közölve (+ és - 2.-Ft),
ezért a február 13-án hozott határozatot módosítani kell a helyes összegekkel. Kéri a
képviselő-testületet, hogy értsen egyet a módosítással.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a határozat módosításával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a 4/2006. számú
határozatot akként módosítsák, hogy a helyes támogatási és a fejlesztés összköltsége
összegeket jelöljék meg a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázat
hiánypótlásaként, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
23/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 4/2006. számú
határozatát a következők szerint módosítja:
„Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Többfunkciós közösségi épület (orvosi rendelő, önkormányzati hivatal,
kultúrház) fűtéskorszerűsítés megvalósításával. A 771.515.-Ft
összköltségű fejlesztéshez az önkormányzat a pályázati adatlap éves
ütemezése szerint a költségvetési rendeletében 308.606.-Ft saját forrást
biztosít. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Zala Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz 462.909.-Ft összegű támogatásra, a helyi
önkormányzati fejlesztések területi kötöttség nélküli támogatása
elnyerésére.”
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4/2006. számú
határozata alapján benyújtott pályázata fenti döntésnek megfelelő
hiánypótlásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
4. 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 az előző ülésen a képviselő-testület elfogadta a
településszerkezeti tervet, illetve tárgyalták a helyi építési szabályzatot is. A tervező a mai
ülésre átdolgozta a helyi építési szabályzatot a formai, szerkezeti és a könnyebb
áttekinthetőség végett. Javasolja, hogy a mai ülésen a Sárhida helyi építési szabályzatáról
szóló rendelet-tervezetet részletesen tárgyalják meg és fogadják el a rendeletet. Javasolja,
hogy észrevételeiket tegyék meg a tervezőnek.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy két helyi rendeletet is kell majd még alkotniuk a
közeljövőben, állattartási és helyi értékvédelmi rendeletet.
Elmondja továbbá, hogy a 2. §-nál a bekezdések felsorolásának számozásában hiba van, ezt
majd kijavítják. Az 5. § (8) bekezdésében a c) ponttal nem ért egyet a képviselő-testület,
javasolja ezt a pontot kitörölni. A továbbiakban ő fogja „tolmácsolni” a képviselő-testület
véleményét, mivel előzetesen megtárgyalták a tervezetet.
Fercsák Ágnes a Konfer Plan Bt. ügyvezetője elmondja, hogy ő is többször átnézte a
rendelet-tervezetet és ennél a bekezdésnél egy új javaslattal áll elő, miszerint egy ponttal
kiegészítené, mely a következő: „az építési engedélyezésre benyújtandó tervdokumentációnak
– a fő funkciójú épülettel kapcsolatos minden engedélyköteles építési tevékenység esetében –
tartalmaznia kell utcaképet, amin ábrázolva van legalább a tervezéssel érintett épület és az
építés helye szerinti 2-2 szomszédos épület utcai homlokzata rajz, vagy fotomontázs
formájában; ezzel igazolva a kialakult állapothoz történő illeszkedést. Javasolja, hogy ez a
kiegészítés legyen az a) pont, a régi a) pont a b), a régi b) pedig a c) pont legyen a (8)
bekezdésnél.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Szilvás Istvánné körjegyző a 6. § (9) bekezdésében a c) pont kivételét javasolja, mely
„tetőtér beépítés csak térdfal emelés nélkül valósítható meg”. A 7 § c) pontja kivételét is
javasolják, melynek ugyanez a tartalma. A 8. § (5) bekezdése a „meglévő telek osztása nem
engedélyezhető” szövegezéssel sem ért egyet a képviselő-testület.
Fercsák Ágnes a Konfer Plan Bt. ügyvezetője az (5) bekezdésre a következő szöveget
javasolja. „A teleknagyságúnál meghatározott K- kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglévő
telek további osztása akkor engedélyezhető, amennyiben a megmaradó és az új telek jellemzői
az övezetben meghatározott előírásoknak megfeleltethető lesz.”
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Szilvás Istvánné körjegyző tolmácsolva a képviselő-testület véleményét a következő
bekezdésnél a) és b) pontot javasol a felsorolás helyett és a harmadik felsorolást: „tetőtér
beépítés csak legfeljebb 0,5 méter térdfal emeléssel valósítható meg” kikerülne a rendeletből.
A 16. § (3) bekezdésével, valamint a 19. § (3) bekezdésével sem ért egyet a képviselő-testület,
ezeket is kivetetnék a rendeletből.
A 24. § (1) bekezdésében a „védetté nyilvánítandó” kifejezés helyett „védelemre javasolt”
kifejezés kerülne. Ennél a §-nál a (2) bekezdést sem javasolják a rendeletbe.
A 30. § (1) bekezdésében a szövegben a következő javítást javasolják: „a telekalakítást
követően a mindenkori telektulajdonosnak 5 éven belül be kell építenie”.
A 31. § (4) bekezdését is kivetetnék a rendeletből.
Bakos Tibor polgármester összegezve az eddig elhangzottakat összefoglalva elmondja,
hogy a képviselő-testület a rendelet tárgyalása során az alábbi észrevételeket tette:
- Az 5. § c) pontja kikerül a rendeletből.
- Az 5. § a) pontja a következő: „az építési engedélyezésre benyújtandó
tervdokumentációnak – a fő funkciójú épülettel kapcsolatos minden
engedélyköteles építési tevékenység esetében – tartalmaznia kell utcaképet, amin
ábrázolva van legalább a tervezéssel érintett épület és az építés helye szerinti 2-2
szomszédos épület utcai homlokzata rajz, vagy fotomontázs formájában; ezzel
igazolva a kialakult állapothoz történő illeszkedést”. Az 5. § b) pontja:” a fő
funkciójú épület tetőfedése hullámpala, bitumenes hullámlemez és fém
trapézlemez nem lehet”. Az 5. § c) pontja: „a tető hajlásszöge 35-45o között lehet”.
- A 6. § c) pontja kikerül a rendeletből.
- A 7. § c) pontja kikerül a rendeletből.
- A 8. § (5) bekezdése a következőre változik: „A teleknagyságúnál meghatározott
K- kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglévőtelek további osztása akkor
engedélyezhető, amennyiben a megmaradó és az új telek jellemzői az övezetben
meghatározott előírásoknak megfeleltethető lesz.”
- A 8. § (6) bekezdésében az első és második felsorolás helyett a) és b) pont lesz, a
harmadik felsorolás kikerül a rendeletből.
- A 16. § (3) bekezdése kikerül a rendeletből.
- A 19. § (3) bekezdése kikerül a rendeletből.
- A 24. § (1) bekezdésében a „védetté nyilvánítandó” kifejezés helyett „védelemre
javasolt” kifejezés kerül. A (2) bekezdés kikerül a rendeletből.
- A 30. § (1) bekezdésében a szövegben a következő javítás kerül: „a telekalakítást
követően a mindenkori telektulajdonosnak 5 éven belül be kell építenie”.
- A 31. § (4) bekezdése kikerül a rendeletből.
Elmondja, hogy ezen észrevételeket módosító indítványként a képviselő-testület határozatban
jóváhagyja és azután lehet a rendeletet megalkotni.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a rendeletben helyesírási hibák, felsorolási
pontatlanságok kijavítása, valamint a záró rendelkezés formai kijavítása is szükséges, mely a
rendeletet érdemben nem változtatja meg.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy rendelet-tervezethez a
fentebb említett észrevételeket a Sárhida Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelettervezethez módosító indítványként a képviselő-testület jóváhagyja, kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
24/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhida Helyi
Építési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezethez az alábbi módosító
javaslatokat elfogadja:
Az 5. § c) pontja kikerül a rendeletből.
Az 5. § a) pontja a következő: „az építési engedélyezésre
benyújtandó tervdokumentációnak – a fő funkciójú épülettel
kapcsolatos minden engedélyköteles építési tevékenység esetében –
tartalmaznia kell utcaképet, amin ábrázolva van legalább a tervezéssel
érintett épület és az építés helye szerinti 2-2 szomszédos épület utcai
homlokzata rajz, vagy fotomontázs formájában; ezzel igazolva a
kialakult állapothoz történő illeszkedést”. Az 5. § b) pontja:” a fő
funkciójú épület tetőfedése hullámpala, bitumenes hullámlemez és fém
trapézlemez nem lehet”. Az 5. § c) pontja: „a tető hajlásszöge 35-45o
között lehet”.
A 6. § c) pontja kikerül a rendeletből.
A 7. § c) pontja kikerül a rendeletből.
A 8. § (5) bekezdése a következőre változik: „A
teleknagyságúnál meghatározott K- kialakult állapot azt jelenti, hogy a
meglévőtelek további osztása akkor engedélyezhető, amennyiben a
megmaradó és az új telek jellemzői az övezetben meghatározott
előírásoknak megfeleltethető lesz.”
A 8. § (6) bekezdésében az első és második felsorolás helyett a)
és b) pont lesz, a harmadik felsorolás kikerül a rendeletből.
A 16. § (3) bekezdése kikerül a rendeletből.
A 19. § (3) bekezdése kikerül a rendeletből.
A 24. § (1) bekezdésében a „védetté nyilvánítandó” kifejezés
helyett „védelemre javasolt” kifejezés kerül. A (2) bekezdés kikerül a
rendeletből.
A 30. § (1) bekezdésében a szövegben a következő javítás kerül:
„a telekalakítást követően a mindenkori telektulajdonosnak 5 éven
belül be kell építenie”.
A 31. § (4) bekezdése kikerül a rendeletből.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Sárhida Helyi Építési
Szabályzatáról szóló rendelet – a rendelet-tervezet és a 24/2006. számú határozatban foglalt
módosító indítvány alapján – szerinti megalkotásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
5/2006. (II. 28.) számú Rendelet:
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Sárhida Helyi
Építési Szabályzatáról szóló – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét
megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a szociális törvény módosult, ennek megfelelően
kell a helyi rendeletet módosítani. Felkéri Marton Csabáné igazgatási ügyintézőt, hogy
ismertesse a rendelet-tervezetet.
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző ismerteti a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy mely
szociális és hatósági jogköröket gyakorol a polgármester. Az önkormányzati hatáskörből
kikerül a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, alanyi ápolási díj, mely a jegyző
hatáskörébe kerül. Változnak az intézményi térítési díjak 2006. április 1-jétől, ezért a rendelet
1. számú mellékletét is módosítani kell. Ismerteti a további változásokat is, többek között a
rendszeres szociális segély, közgyógyellátás stb. vonatkozásában.
Szilvás Istvánné körjegyző megkérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja még, hogy az ápolási díj kérelemre új
nyomtatvány van, az ápoltnak is hozzá kell járulni az ápoláshoz.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 9/2003. (VII. 23.) számú rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
6/2006. (II. 28.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2003. (VII. 23.) számú
rendelete módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt –
rendeletét megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
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6. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázatának
kiírása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda
intézményvezető megbízása 2006. július 31-én lejár. Gondoskodni kell a vezetői
pályáztatásról. Hirdetést kell feladni az Oktatási Közlönyben. A megjelenés után 30 napon
belül lehet benyújtani a pályázatot, majd újabb 30 nap áll rendelkezésre a véleményezésre, a
képviselő-testületnek 2006. július 15-ig dönteni kell a pályázatok elbírálásáról.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a szakértő a „nagy pénzt felvette, aztán nesze
semmi fogd meg jól. Amit megállapított, mi már 4 éve tudjuk. El kell dönteni a képviselőtestületnek, hogy fenntartsuk-e az iskolát vagy sem. Várjuk meg a választásokat, addig
felesleges ebbe a témába belemerülni. Az intézményvezetői állást hirdessük meg.”
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a pályázati feltételeket.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az intézményvezetői pályázat kiírásával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy 2006. augusztus 1.
napjával – az 1-2 és 3-4 évfolyamok összevonásával működő – Némethy Miklós Általános
Iskola és Óvoda, mint közös igazgatású intézmény intézményvezetői – igazgatói –
álláshelyének betöltésére pályázatot hirdessen meg a fentebb felsorolt feltételekkel,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
25/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete - 1-2 és 3-4
évfolyamok összevonásával működő – Némethy Miklós Általános Iskola
és Óvoda, mint közös igazgatású közoktatási intézmény 2006. augusztus
1. napjával történő intézmény vezetői álláshelyének betöltésére
pályázatot hirdet meg az alábbi szöveggel:
„Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot
hirdet az 1-2 és 3-4 évfolyamok összevonásával működő Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda, mint közös igazgatású közoktatási
intézmény intézményvezetői – igazgatói – álláshelyének betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama 5 év, melynek kezdő időpontja: 2006.
augusztus 1., befejező időpontja: 2011. július 31.
Az intézmény vezetője egyben az általános iskola intézményegység
vezetője is.
Pályázati feltételek:
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Iskolai pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat, büntetlen előélet.
A pályázatok elbírálási határideje: 2006. július 15.
Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint:
illetmény + magasabb vezetői pótlék. Lakást biztosítani nem tudunk.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
Erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló
oklevelek másolatát, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázatába az
elbírálásban részt vevők betekinthetnek.
A pályázatokat a pályázati hirdetmény Oktatási Közlönyben való
megjelenésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani Sárhida község
polgármesteréhez (Sárhida, Béke u. 26. ).”
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázati hirdetmény
Oktatási Közlönyben „sürgős eljárás szerinti” közzétételéről és a Zalai
Hírlapban hirdetményként az „állást kínál” rovatban 1 alkalommal való
megjelentetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2006. március 14. Oktatási Közlönyben való közzététel
elküldésére
2006. március 25. Zalai Hírlapban való közzétételre
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
7. Egyebek.
a.) Családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatások és szociális információs szolgáltatás
feladatellátás alapszerződésének kiegészítő szerződése.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az idén
is megküldte a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátására kötött alapszerződés
kiegészítő szerződését. Minden évben változik a feladat ellátására kapott normatíva, 2006.
évben 790.-Ft/lakos/év. A 2005. év január 1-jei népességi adatok ismeretében (798 fő), így
2006. évben 630.420.-Ft-al kell az önkormányzatnak hozzájárulni a feladat ellátásához.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy még bizonytalan, hogy a
normatívát a Zala Megyei Vöröskereszt, vagy az önkormányzat kapja meg.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy a bizonytalanság miatt ezt a napirendet halasszák
el egy későbbi időpontra.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
b.) Pályázatok figyelésére megbízás.
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Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a Zala Megyei Fejlesztési KHT. képviselője a
február 13-i ülés előtt tartott egy tájékoztatót a tevékenységükről. Elküldtek egy megbízási
szerződés tervezetet arról, hogy pályázati lehetőségekről tájékoztatnák az önkormányzatot. 1
éves időtartamú megbízás esetén 70.000.-Ft+ÁFA, 2 éves esetén 100.000.-Ft+ÁFA-t kellene
fizetni nekik a pályázati figyelésért, tájékoztatásért. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy erre az évre ne kössenek velük szerződést az
anyagi helyzetükre való tekintettel.
A képviselő-testülete egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van bejelentése, közleménye.
Bakos Tibor polgármester – miután egyéb közlemény, bejelentés nem hangzott el –
megköszöni a megjelenést, az ülést 18,30 órakor bezárja.

Kmf.
Bakos Tibor

Szilvás Istvánné

polgármester

körjegyző
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