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HATÁROZATOK SZÁMA: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. július 18. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Sipos Kálmán települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Korcsmár József, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi
ügyintéző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző, Erdélyi József CKÖ elnöke.
Bakos Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 6 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. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda tanév végi beszámolója.
Előadó: Pete Istvánné igazgató
4. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának, valamint
pedagógiai és nevelési programjának módosítása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Pete Istvánné igazgató
5. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői állására kiírt
pályázat elbírálása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Rendkívüli esőzés miatti vis maior pályázat benyújtása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Zalaegerszeg
és
Térsége
Többcélú
Kistérségi
Társulás
társulási
megállapodásának módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. 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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A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, valamint az elutasításról
az érintettek értesítve lettek.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kötött szerződés kiegészítő
szerződése aláírásra került.
Többfunkciós közösségi épület (orvosi rendelő, önkormányzati hivatal,
kultúrház) fűtéskorszerűsítésének kivitelezésére kértek árajánlatokat.
Sárhida Dózsa György utca burkolat felújításának kivitelezésére is kértek
árajánlatokat. Az árajánlatok elbírálását követően a kivitelezői szerződést is
megkötötték.
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító fejlesztésére
létrehozott önkormányzati társulás alapító okirata módosításának elfogadásáról,
valamint az SZMSZ elfogadásáról a társulási tanács értesítve lett.
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és
alapító okiratának módosítása; Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról
a társulás értesítve lett.
Viziközművek vagyonkezelésbe adásának szándékáról a ZALAVÍZ ZRT.
értesítve lett.
Kurusa László belterületbe vonási kérelme elutasításáról értesítve lett.

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 szociális segély, átmeneti
segély, temetési segély ügyekben hozott döntést, melyekről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
3. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda tanév végi beszámolója.
Előadó: Pete Istvánné igazgató
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Pete Istvánné iskolaigazgató röviden ismerteti az előterjesztést, kiemelve a létszám és a
tanulmányi munka statisztikai adatait, a tárgyi- személyi feltételeket, a pedagógiai munka
értékelését, a szakmai programokon, rendezvényeken, tanulmányi versenyeken,
továbbképzéseken való részvételeket. Elmondja még, hogy szeretné, ha bevezetésre kerülne a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, tanulók oktatása az óvodában és az iskolában.
Megkérdezi, hogy kinek van véleménye, kérdése.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy az óvodából hány fő kerül az iskola első
osztályába.
Pete Istvánné iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy 8 fő kerül az első osztályba.
Gáspár Lászlóné települési képviselő reméli, hogy nem kell bezárni az iskolát.
Több hozzászólás nem hangzott el.
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Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda 2005/2006-os tan-, és nevelési évének értékelését jóváhagyják,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
62/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda 2005/2006-os tan-, és nevelési
évének értékeléséről szóló beszámolót jóváhagyja.
4. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának, valamint
pedagógiai és nevelési programjának módosítása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Pete Istvánné igazgató
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a 2005. november 29-i ülésen már tárgyaltak a
sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának és nevelésének bevezetéséről. Akkor úgy
foglaltak állást, hogy legkésőbb az új nevelési év kezdetétől bevezetik. Az integrált nevelés
bevezetése miatt a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát, valamint
pedagógiai és nevelési programját módosítani kell. Felkéri Pete Istvánné iskolaigazgatót,
hogy ismertesse a vállalt konkrét feladatokat az integrált nevelésen belül.
Pete Istvánné iskolaigazgató ismerteti, hogy milyen sérült (beszédfogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) gyermekekkel tudnának
foglalkozni. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeknél kell a gyógypedagógus segítsége is.
Nehéz az ilyen gyermekkel foglalkozni, de talán megéri.
Az alapító okiratot, valamint a pedagógiai és nevelési programot kiegészítenék a sajátos
nevelési igényű gyermekek oktatásával és nevelésével, illetve ezen belül az előbb említett
konkrét feladatokkal. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a módosításokat.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a módosításokkal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Némethy Miklós Általános
Iskola és Óvoda alapító okirata módosításával úgy, hogy az alapító okirat 9. pontjában az
óvoda és az iskola alaptevékenységét kiegészítsék: „a sajátos nevelési igényű gyermekek
közül a beszédfogyatékos, az enyhe értelmi fogyatékos, a beilleszkedési-tanulási-magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, fejlesztése, valamint a sajátos nevelési igényű
tanulók közül a beszédfogyatékos, az enyhe értelmi fogyatékos, a beilleszkedési-tanulásimagatartási nehézséggel küzdő, valamint más fogyatékos (diszlexia, diszgráfia és
diszkalkulia) tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása” feladatokkal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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63/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirata – jegyzőkönyvhöz
mellékelt (egységes szerkezetben foglalt, a sajátos nevelési igényű
gyermekek és tanulók nevelésére és oktatására vonatkozó) –
módosítását elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az Alapító Okirat
módosításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Némethy Miklós Általános
Iskola és Óvoda pedagógiai és nevelési programjának (kiegészítve a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával) módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
64/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda a sajátos nevelési igényű
gyermekek és tanulók nevelésére és oktatására vonatkozóan
módosított pedagógiai és nevelési programját jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről az
intézményvezetőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
5. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői állására kiírt
pályázat elbírálása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester közli a képviselő-testülettel, hogy Pete Istvánné pályázó úgy
nyilatkozott, hogy nem kéri pályázata elbírálásának zárt ülésen történő tárgyalását.
Elmondja, hogy a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői állására egy
pályázat érkezett. Várták, hogy több pályázatot küldenek be. Most dönteniük kell az
intézményvezetői állásra beküldött pályázatról. Az iskolának a további sorsa (a körzetesítések
miatt) hogy fog alakulni, azt nem tudja.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a pályázó az előírt feltételeknek megfelel. A
jogszabályoknak megfelelően a pályázatról a nevelő-testület, az alkalmazotti közösség,
valamint a Szülői Munkaközösség véleményt nyilvánított. Mindhárom szervezet egyhangúlag
támogatta a pályázatot.
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Elmondja, hogy a többcélú, közös igazgatású intézményvezető kötelező óraszáma heti 4 óra,
melyet a közoktatási törvény és kormányrendelet is szabályoz. A magasabb vezetői
megbízásért magasabb vezetői pótlékot kell megállapítani, melynek alsó határa 230 %. Az
intézményvezető megbízása 2006. augusztus 1-től 2011. július 31-ig szól. Elmondja viszont
azt is, hogyha a jövőben (2011-ig) változások történnek az oktatásban (pl. ha az intézmény
tagintézmény lenne, vagy megszűnne), akkor milyen munkajogi és anyagi
következményekkel lehet számolni.
A képviselő-testület egyetértett Pete Istvánné intézményvezetői megbízásával.
Bakos Tibor polgármester miután több hozzászóló nem volt felteszi a kérdést, aki egyetért
Pete Istvánné a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői – igazgatói –
megbízásával 2006. augusztus 1. napjától 2011. július 31. napjáig, továbbá magasabb vezetői
pótlékának a pótlékalap 230 %-ban történő meghatározásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatot:
65/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pete Istvánné
Sárhida, Béke u. 93. szám alatti lakost a sárhidai Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői – igazgatói –
feladatainak ellátásával, egyben az általános iskola intézményegység
vezetésével 2006. augusztus 1. napjától 2011. július 31. napjáig
megbízza.
A képviselő-testület Pete Istvánné igazgatói heti kötelező óraszámát 4
órában, a magasabb vezetői pótlékának mértékét a mindenkor
hatályos pótlékalap 230 %-ában állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a vezetői megbízással
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. augusztus 1.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
6. Rendkívüli esőzés miatti vis maior pályázat benyújtása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban történt heves esőzések az
utakban, vízelvezető árkokban kárt okoztak. A horhos járhatatlanná vált, a hosszú horhosnál
az árok betömődött. Kértek árajánlatot a károk helyreállítására. Az önkormányzat a
helyreállítás teljes költségét a saját erejéből nem tudja fedezni. Lehetőség van a Zala Megyei
Területfejlesztési Tanács (ZMTT) által „Az önkormányzatok vis maior feladatainak területi
kötöttség nélküli támogatására” meghirdetett felhívására pályázat benyújtására. Javasolja,
hogy nyújtsák be a pályázatot.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a határozat-tervezetet. Elmondja, hogy a pályázatot
július 31-ig kell benyújtani.
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Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Zala Megyei
Területfejlesztési Tanács (ZMTT) által „Az önkormányzatok vis maior feladatainak területi
kötöttség nélküli támogatására” meghirdetett felhívására pályázatot nyújtsanak be 4.953.620,Ft összegű támogatási igénnyel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
66/2006. számú Határozat:
Sárhida község területén 2006. június 29-30-án a rendkívüli esőzés az
önkormányzat tulajdonában lévő utakban és azok padkáiban, a
vízelvezető rendszerekben előre nem látható kárt okozott, az árkokat és
átereszeket eltelítette, amely a helyi közlekedés biztonságát
veszélyezteti.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a
fenti káreseményhez kapcsolódóan az önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik, így biztosítói kártérítésre nem számíthat, valamint a
helyreállítás pénzügyi fedezeteként egyéb forrás sem várható.
A Zala Megyei Települési Önkormányzatok Útkezelői Társulása által
készített költségvetés alapján a helyreállítási munkák teljes költsége
5.053.620,-Ft. Az önkormányzat a saját forrás fedezeteként a 2006. évi
költségvetéséről szóló rendeletében, a 631 211 Helyi közutak, hidak
fenntartása szakfeladaton előirányzott 685.000 Ft-ból 100.000 Ft-ot - a
káreseményhez kapcsolódó helyreállítási munkák költségeire - tud
biztosítani. Tehát az önkormányzat saját erejéből a vis maior helyzetet
nem tudja megoldani. A fennmaradó 4.953.620,-Ft-ra az önkormányzat
a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács (ZMTT) által „Az
önkormányzatok vis maior feladatainak területi kötöttség nélküli
támogatására” meghirdetett felhívására pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat ZMTThoz - Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatóságán
keresztül - történő benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. augusztus 4.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
7. Zalaegerszeg
és
Térsége
Többcélú
megállapodásának módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester

Kistérségi

Társulás

társulási

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás módosította a társulási megállapodást. A társulási megállapodást kibővítették az
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alábbi feladatok ellátásával: szociális intézményi feladatok, mozgókönyvtári feladatok,
esélyegyenlőségi program, foglalkoztatás, gazdaság-, és turizmusfejlesztés, valamint
idegenforgalom). A módosítás elfogadásáról két határozatban kell dönteni. Ismerteti a
határozat-tervezeteket. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a társulási megállapodás
módosítását.
Szilvás Istvánné körjegyző a mozgókönyvtárral kapcsolatban elmondja, hogy a minisztérium
eldönti, hogy a jelenleg működő könyvtár megmarad-e vagy sem.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy jól működik a könyvtár, a gyermekek,
főleg a felső-tagozatosok a szakkönyveket keresik.
Bakos Tibor polgármester – miután egyé hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést,
aki egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítását – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadják, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
67/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának az
alábbiak szerinti módosítását elfogadja:
A társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja az alábbiakkal
egészül ki:
2.6. mozgókönyvtári feladat
2.7. esélyegyenlőségi program megvalósítása
2.8. foglalkoztatás
2.9.gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom
A társulási megállapodás II. fejezetének 2.3 alpontja az alábbi 2.3.2.
ponttal egészül ki, egyidejűleg a 2.3.2.-2.3.15. pontok számozása
2.3.3.-2.3.16.pontra változik:
2.3.2. Szervező tevékenységével biztosítja a személyes
gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szakosított
ellátást biztosító intézmények közül:
2.3.2.1. az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona
2.3.2.2. az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
társult formában történő fenntartását, illetve a szociális
intézményi feladatok társult ellátását.
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A társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja az alábbi 2.6-2.9
alpontokkal egészül ki:
2.6. Mozgókönyvtári feladatok
A többcélú kistérségi társulás gondoskodik térségi könyvtári
feladatok nyújtásáról, összehangolásáról.
2.7. Esélyegyenlőségi program megvalósítása
A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével
gondoskodik az esélyegyenlőség érvényesüléséről a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok számára.
2.8. Foglalkoztatás
A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével
gondoskodik foglalkoztatási programok megvalósításáról.
2.9.
Gazdaságidegenforgalom

és

turizmusfejlesztés,

valamint

A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével
gondoskodik gazdasági- és turizmusfejlesztési, valamint
idegenforgalmi programok megvalósításáról.
A társulási megállapodás V. fejezete 1.6 pontjának d) alpontja az
alábbiak szerint módosul:
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés a
Társulási Tanács által meghatározott szempontok alapján,
szükség szerint szakértői vélemények figyelembevételével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a
határozat eljuttatásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a 41/2005. számú
határozatukban a feladatellátásokat - a fentebb említett feladatokkal - kiegészítsék – az
előterjesztésnek megfelelően – kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
68/2006. számú Határozat:
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 41/2005. számú
határozata az alábbi feladatellátással egészül ki:
-

Szociális intézményi feladatok,
Mozgókönyvtári feladat,
Esélyegyenlőségi program,
Foglalkoztatás,
Gazdaságés
turizmusfejlesztés,
idegenforgalom.

valamint

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a
határozat eljuttatásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

8. Egyebek.
a.) Baki Általános Iskola módosított pedagógiai programja.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a baki általános iskola is kiegészítette a
pedagógiai programját a sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatásával. Az
együttműködési megállapodás szerint a sárhidai képviselő-testület egyetértése is kell ehhez.
Kéri a képviselő-testületet, hogy értsen egyet a pedagógiai program módosításával.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a baki általános iskola pedagógiai programjának
a módosításával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a baki Általános Iskola pedagógiai
programjának a módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
69/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a baki Általános
iskola pedagógiai programjának a sajátos nevelési igényű tanulók
oktatására vonatkozó módosításával egyetért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az iskola
igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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b.) Választási bizottsági tagok megválasztása.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a köztársasági elnök 2006. október 1-jére tűzte ki
a helyi önkormányzati választásokat. A Helyi Választási Bizottság (mely Sárhidán
egyidejűleg a szavazatszámláló bizottság is) mandátuma lejár, ezért a HVB-be tagokat kell
választani, melynek tagjaira a körjegyző tehet javaslatot. Megkérdezte a régi tagokat, hogy
vállalnák-e újra a bizottsági tagságot. A régi tagok Faragó Gézáné, Balazsicz János, Dr. Szabó
Zsuzsanna, Horváth Károly, Ottné Sipos Mónika, valamint Péter Attila póttag vállalják a
bizottsági tagságot, illetve póttagságot. Javasolja a megválasztásukat.
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a HVB tagjaira, póttagjaira tett
javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a helyi választási
bizottság tagjainak Faragó Gázáné, Balazsicz János, Dr. Szabó Zsuzsanna, Horváth Károly,
Ottné Sipos Mónika, valamint póttagnak Péter Attila sárhidai lakosokat válasszák meg,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
70/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottság tagjainak:
Faragó Gézáné, Sárhida, Béke u. 64.
Balazsicz János Sárhida, Arany J. u. 2.
Dr. Szabó Zsuzsanna Sárhida, Béke u. 63.
Horváth Károly Sárhida, Kossuth u. 73.
Ottné Sipos Mónika Sárhida, Pacsirta u. 5.
póttagjának:
Péter Attila Sárhida, Béke u. 50.
szám alatti lakosokat megválasztja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott
bizottsági tagok, illetve póttag eskütételéről, és részükre a szükséges
okmányok kiadásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. július 27.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők
választásához is kell külön szavazatszámláló bizottságot alakítani. Egy bizottságot kell
alakítani, mert a kisebbségi választás esetén a község egész területe alkot egy szavazókört.
Ismerteti a cigány kisebbségi önkormányzati választás menetét. Elmondja, hogy a kisebbségi
választói jegyzékbe való felvételre 2006. július 15-ig volt lehetőség. A kisebbségi
önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen a
kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok száma eléri a harminc főt. Mivel
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Sárhidán 30 fő szerepel a választói jegyzékben, így 2006. július 28-ig ki kell tűzni a választást
a helyi választási bizottságnak. A megalakítandó SZSZB tagjának több személyt kérdeztek
meg, hogy vállalnák-e a bizottsági tagságot, mindenki vállalta. Így az alább felsorolt
személyeket javasolja megválasztani: Pete Ernőnét, Kissné Balaskó Andreát, Bácskai Lászlót,
Korcsmár Károlynét, Szabó Katalint tagnak, míg Tóth Anitát póttagnak. Kéri a képviselőtestület véleményét.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a javasolt személyekkel.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a cigány kisebbségi önkormányzati
választásra a helyi választási bizottság tagjaira és póttagjára vonatkozó javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
71/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a cigány
kisebbségi önkormányzati választásra
a
szavazatszámláló
bizottság tagjainak:
- Pete Ernőné Sárhida, Kossuth u. 27.
- Kissné Balaskó Andrea Sárhida, Kossuth u. 6.
- Bácskai László Sárhida, Béke u. 6.
- Korcsmár Károlyné Sárhida, Kossuth u.67.
- Szabó Katalin Sárhida, Béke u. 13.
póttagnak: Tóth Anita Sárhida, Kossuth u. 31. szám alatti lakosokat
megválasztja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott
bizottsági tagok, póttag eskütételéről és részükre a szükséges
okmányok kiadásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. július 27.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Mihalicz Andrea sárhidai lakos Máté nevű
kisfiának napközbeni ellátását kérte.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a levelet, melyben a kérelmező kéri a képviselőtestületet, hogy járjon közbe az önkormányzat a 2007. februárjában kétéves kisfia napközbeni
elhelyezésére.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megkérdezi, hogy miben járjunk közre?
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy jogszabály (gyvt.) írja elő, hogy a gyermekek
napközbeni ellátását biztosítani kell, ez a három éven aluli gyermekek esetében pl. bölcsődei
ellátással, vagy családi napközi biztosításával valósítható meg.
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Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy érdeklődött ez ügyben a
zalaegerszegi Önkormányzatnál és új férőhelyet nem biztosítanak a vidékieknek. Ha az
önkormányzat vállalja az egy gyermekre a hozzájárulást, akkor felveszik a bölcsődébe.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy sok zalaegerszegi gyermeket sem vesznek
fel a bölcsődébe.
A képviselő-testület rövid tanácskozás után egyetértett abban, hogy keresni fogják a
lehetőséget a gyermek napközbeni ellátása megoldásának érdekében.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van közleménye, bejelentenivalója.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő a július 22-i falunap programját ismerteti és kéri a
képviselő-testületet, hogy vegyenek részt a rendezvény lebonyolításában.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy szeptember első vasárnapján lesz a templom 100
éves, szeretnék méltón megünnepelni. Bemutatja a képviselő-testületnek azt a községi zászlót,
amit az egyháznak ajándékoznak.
Mivel egyéb közlemény nem hangzott el, megköszöni a megjelenést, az ülést 19,15 órakor
bezárja, majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát.

Kmf.
Szilvás Istvánné
körjegyző

Bakos Tibor
polgármester
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