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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 29. napján 16,30 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Nagyné Pete Rozália, Németh Ervinné, Pete
Istvánné, Sipos Kálmán, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné, Korcsmár József települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Marton Csabáné igazgatási
ügyintéző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző, Sculcz
Géza építésügyi ügyintéző, Bóbics József szolgálatvezető, Erdélyi József CKÖ elnöke.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Bóbics József urat a
Magyar Vöröskereszt Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatának vezetőjét. 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. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Bóbics József szolgálatvezető
Szilvás Istvánné körjegyző
4. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és
alapító okiratának módosítása; Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Viziközművek vagyonkezelésbe adása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
7. Belterületbe vonási kérelem.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
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Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés között nem volt lejárt határidejű
határozat.
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. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Bóbics József Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Községi Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata megküldte a 2005. évben végzett
gyermekjóléti szolgáltatásról az éves beszámolóját, valamint a körjegyzőség is elkészítette a
tájékoztatóját a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Felkéri Bóbics
Józsefet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Bóbics József Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője köszönti a képviselőtestület tagjait, a megjelenteket. Elmondja, hogy folyamatosan biztosított volt a szolgáltatás,
holott személyi változás is történt, GYES-re ment az egyik családsegítőjük. Röviden ismerteti
az előterjesztést. Elmondja még, hogy a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások
ellátására alapított önkormányzati társulásnak jelenleg 49 település a tagja. A társulás arra
törekszik, hogy komplexebb szolgáltatást nyújtsanak a szenvedélybetegek, fogyatékkal élők
részére, jövőre ezt a szolgáltatást kibővítik a pszichiátriai betegekre is.
Pete Istvánné települési képviselő megkérdezi, hogy a pszichiátriai szolgáltatás csak a
felnőttekre vonatkozik?
Bóbics József Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a kérdésre válaszolva
elmondja, hogy nincs korhatár meghatározva. Ez a szolgáltatás a betegek figyelemmel
kísérésében is megnyilvánul (pl. gyógyszerek bevétele, stb.) Elmondja még, hogy küzdeni
kell azért, hogy a lakosság elfogadja ezeket a szolgáltatásokat. (szenvedély, pszichiátriai
betegek). A baki körzeti iroda működik, itt „székelnek a kollégák”. Társulási pénzből
hamarosan vásárolnak egy számítógépet a baki irodába.
A Megyei Gyámhivatal átfogó ellenőrzést végzett a szolgálatnál, megállapították, hogy
szakmailag kiváló, sokat fejlődött a szolgáltatás, az együttműködés, a családgondozók sokrétű
tevékenységet folytatnak.
A továbbiakban a normatívákról ad tájékoztatást, örömét kifejezve, hogy sikerült elérniük,
hogy a magasabb 790.-Ft/fő összegű normatívát kapják meg az önkormányzatok, így az
önkormányzatoknak nem kell plusz összeget fizetni a szolgáltatásért.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Pete Istvánné települési képviselő a körjegyzőség tájékoztatójában a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összegét nagyon alacsonynak tartja.
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Nagyné Pete Rozália települési képviselő a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülők egyéb kedvezmények igénybevétele iránt érdeklődik.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a családtámogatási rendszer átalakulása miatt a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők - 2006. június 30-ig – rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak voltak. 2006. július 1-től a folyamatos
jogosultság végett igényelni kell a további kedvezményekre való jogosultságot, mely a
jövedelmi viszonyok mellett a vagyoni helyzet vizsgálatára is kiterjed, vagyis rászorultsági
alapon lehet megállapítani a jogosultságot.
Bóbics József Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője elmondja, hogy a
családsegítők segítenek a papírok kitöltésében.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
54/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – jegyzőkönyvhöz
mellékelt - tájékoztatót elfogadja.
4. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetését (az
előterjesztésben bőven kifejtett) átvett pénzek (pályázati összegek), valamint saját hatáskörű
átcsoportosítás miatt kell módosítani. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a
költségvetés módosítását
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló 4/2006. (II. 16.) számú rendelete módosítására vonatkozó rendelettervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
12/2006. (V. 30.) számú Rendelet:
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II. 16.) számú rendelete
módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét
megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2006. május 30.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
5. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és
alapító okiratának módosítása; Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a
2006. május 10. napján megtartott társulási ülésén módosította a társulási megállapodást, az
alapító okiratát, elfogadta a saját Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak mellékleteit
képező ügyrendeket. Ismerteti a határozat-tervezetet. Kéri a képviselő-testületet, hogy
fogadják el a módosításokat, valamint az SZMSZ-t és az ügyrendeket.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
55/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a „Nyugat-Balaton
és Zala folyó medence” Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai
Kezelésének Korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulás
(rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) legfőbb
szerve, a társulás társulási tanácsának 2006. május 10. napján
megtartott ülése által
a) a 3/2006. (V. 10.) számú TT határozattal elfogadott Alapító
Okiratot
b) a 4/2006. (V. 10.) számú TT határozattal elfogadott Társulási
Megállapodást
c) az 5/2006. (V. 10.) számú TT határozattal elfogadott Szervezeti- és
Működési Szabályzatot annak mellékleteivel; így
ca) társulási tanács ügyrendje
cb) társulási operatív tanács ügyrendje
cc) felügyelő bizottság ügyrendje
cd) pénzügyi lebonyolító szerv és projekt menedzselő egység
(projektiroda) ügyrendjével együtt
változtatás nélkül elfogadja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás és az alapító okirat aláírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.
Határidő: 2006. június 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
6. Viziközművek vagyonkezelésbe adása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy az Ötv. módosítása 2007. január 1. napjától
lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok a korlátozottan forgalomképes közmű vagyonukat
vagyonkezelésbe adják. A ZALAVÍZ ZRt. levélben kérte, hogy a képviselő-testület vizsgálja
meg a víziközművagyon vagyonkezelésbe adásának lehetőségét. Küldtek egy vagyonkezelési
szerződéstervezetet, valamint egy kérdőívet (válasznyomtatványt) a vagyonkezelés
témájában.
Elmondja, hogy a víziközművagyon nyilvántartásával mindig gondok voltak. Felkérték a
belső ellenőrt, hogy vizsgálja felül a víziközművagyon üzemeltetői és tulajdonosi
nyilvántartások egyezőségét, illetve eltérését, valamint a lehetőségét a víziközművagyon
vagyonkezelésbe adásának. Az előterjesztésben a képviselő-testület tagjai olvashatták a belső
ellenőr javaslatait. Mindenkinek kötelezőn fel kell mérni a vagyont, rendbe tenni a
rendezetlen nyilvántartást, a felmérés anyagát bevezetni a nyilvántartásba (ZALAVÍZ ZRt-nél
is). A belső ellenőr javaslata, hogy a víziközművagyont adják át vagyonkezelésbe a
ZALAVÍZ ZRt-nek.
Elmondja még, hogy a válasznyomtatvány kitöltésével csak egy szándéknyilatkozatot tesz a
képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy a víziközművagyon felmérését a ZALAVÍZ ZRt-re
bízza, majd a felmért közművagyont a ZALAVÍZ ZRt-nek adja kezelésbe. A mellékletként
küldött vagyonkezelési szerződés-tervezetet pedig alaposan át kell nézni, nagyon oda kell
figyelni a szerződéskötésre.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy a belső ellenőr jelentésének összegezése és a
javaslata alapján a szándéknyilatkozatot meg kellene adniuk a ZALAVÍZ ZRt. felé.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a szándéknyilatkozat elküldésével.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a szennyvízvagyon a ZALAVÍZ
ZRt-nél nincs is nyilvántartva, ezt most rendezni lehet.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, - miután egyéb hozzászólás nem hangzott el –
aki egyetért azzal, hogy az önkormányzatnak szándékában áll, hogy a vízi-, és szennyvízközmű vagyon felmérésével, valamint a vízi-, és szennyvíz-közmű vagyon vagyonkezelésével
a ZALAVÍZ ZRT-t bízza meg, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
56/2006. számú Határozat:
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vízi, és szennyvízközmű vagyon felmérésével, valamint a vízi-, és szennyvíz-közmű
vagyon vagyonkezelésével a ZALAVÍZ ZRT-t szándékozik megbízni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a ZALAVÍZ Rt.
részére a válasznyomtatvány megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2006. június 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
7. Belterületbe vonási kérelem.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Kurusa László Zalaegerszeg, Rózsás u. 19/b
szám alatti lakos a tulajdonát képező Sárhida 057/4. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását
kérelmezte. Elmondja, hogy a rendezési terv készítése során is kérte a fentebb említett
ingatlan belterületbe vonását. Most megtudta, hogy a közművek elkészítése milyen sokba
kerül, lehet, hogy ezért is, valamint hivatkozott „lakossági beidegződésre, hogy a „külterület”
megjelölés a tulajdoni lapon értékcsökkentő és hátrányos tényező” kéri a belterületbe vonást.
A rendezési terv készítője is kért állásfoglalást a Földhivataltól ez ügyben. Azt a választ
kapta, hogy mivel ezen területek a rendezési tervben beépítésre szánt területek, így nem kell
belterületbe vonni ezeket.
Szilvás Istvánné körjegyző véleménye, hogy nincs jelentősége a belterületbe vonásnak,
mivel ezek a területek beépítésre szánt területekként vannak jelölve a rendezési tervben.
Amennyiben a képviselő-testület mégis a belterület bevonás mellett dönt, úgy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően kell az eljárást lefolytatni a helyi építési szabályzat és a
szabályozási terv módosítását illetően.
Bakos Tibor polgármester véleménye szerint a belterületbe vonás most elindítana egy olyan
folyamatot, hogy akinek külterületen beépítésre szánt területe van, kérhetné a belterületbe
vonást és ez a rendezési terv többszöri módosításával járna. Megkérdezték, tehát nincs
jelentősége annak, hogy külterületen van az ingatlan, itt az a lényeg, hogy beépítésre szánt
terület, tehát lakótelkeket lehet kialakítani. Javasolja, hogy utasítsák el a kérelmét a fentebb
említett indokok alapján.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Kurusa László
Zalaegerszeg, Rózsás u. 19/b. szám alatti lakos – Sárhida 057/4. hrsz. alatti ingatlana
belterületbe vonási - kérelmét elutasítsák, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
57/2006. számú Határozat:
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Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Kurusa László
Zalaegerszeg, Rózsás u. 19/b. szám alatti lakos – Sárhida 057/4. hrsz.
alatti ingatlana belterületbe vonási - kérelmét elutasítja a következő
indokok alapján:
A kérelmező tulajdonát képező 057/4. hrsz. alatti ingatlan a „Sárhida
Helyi Építési Szabályzatáról” szóló Sárhida Község Önkormányzati
képviselő-testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendeletében – melynek
részét képezi a szabályozási terv is – foglaltak alapján beépítésre szánt
terület (házhelyterület), melynek besorolása „Falusias lakóövezet”.
Ezen területen kialakítható építési telkek – függetlenül attól, hogy
külterületen helyezkednek el - hátrányok nélkül beépíthetők a
hivatkozott rendeletben foglalt szabályok alapján lakóépületekkel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2006. június 20.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

8. Egyebek.
a.) Önkormányzati tulajdonú terület vásárlása iránti kérelem.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Tóth Ferenc Zalaegerszeg, Várberki u. 41. szám
alatti lakos az önkormányzat tulajdonát képező 414/8. hrsz-ú területből megvásárolna kb. 6m
széles területet, hogy a szomszéd területen, mely az ő tulajdona is, a telekmegosztást követően
házhelyeket lehessen kialakítani. A Földhivatal nyilvántartása szerint gyepként szerepel e
terület. Véleménye szerint 500.-Ft/m2 áron el lehetne adni a kért területet, mely kb. 480 m2
nagyságú lesz. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Schulcz Géza építésügyi ügyintéző elmondja, hogy Tóth Ferenc beadta a megosztási
kérelmet a ZMJV Polgármesteri Hivatalhoz. Az eljárást szüneteltették, mert akkor még a
rendezési terv készítése folyamatban volt. Véleménye szerint csak a földterület kimérése után
adják el a területet, a pontos nagyság (m2) meghatározása után.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő 414/8. hrsz.-ú belterületi ingatlan területéből kb. 480 m2 (pontos adat csak a
szükséges földterület kimérése után ) nagyságú területet 500 Ft/m2 egységáron értékesítse
Tóth Ferenc részére, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
58/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő a sárhidai 414/8. hrsz.-ú belterületi ingatlanának
területéből, annak északi határán kb. 6 m széles területrészt – a
földmérő által a telekalakításhoz készített változási vázrajz és terület
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kimutatásban szereplő nagyságú területet - 500 Ft/m2 összegű
egységárért Tóth Ferenc Zalaegerszeg, Várberki u. 41. szám alatti lakos
számára értékesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést - a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően megkösse.
Határidő: Telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követő 10.nap
Felelős: Bakos Tibor polgármester
b.) Zalaegerszegi 035/79. hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy levélben vételi ajánlattal megkereste a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere. A 74. számú főút mellett, a Zalaegerszeg
035/79. hrsz-ú vízmű megnevezésű ingatlanból 4/1000 tulajdoni hányadot szeretnének
megvásárolni 1.254.-Ft összegért. Erre a területre egy tervezett iparterület megközelítésének,
az útcsatlakozás kiépítése miatt van szükségük. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a
vételi ajánlatot.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy először forgalomképessé kell nyilvánítani a
035/79. hrsz-ú ingatlan 4/1000 tulajdoni részarányát, ezért az önkormányzat vagyonrendeletét
is módosítani kell.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a forgalomképessé nyilvánítással, majd az
eladással.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/1994. (II. 3.) számú rendelete
módosítására vonatkozó rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
13/2006. (V. 30.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 1/1994. (II. 3.) számú rendelete módosítására vonatkozó –
jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2006. május 30.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg 035/79.
hrsz-ú vízmű megnevezésű ingatlan 4/1000 tulajdoni hányadát 1.254.-Ft összegért eladják a
ZMJV részére, kézfeltartással szavazzon.

10

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
59/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg
035/79. hrsz-ú, vízmű megnevezésű ingatlanból 392 m2 nagyságú
területből a tulajdonát képező 4/1000 tulajdoni hányadú ingatlanrészt
értékesíteni kívánja.
A képviselő-testület a 392 m2 nagyságú terület 4/1000-ed tulajdoni
hányadát (1,568 m2 nagyságú területrész) Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. részére – a
ZMJV Polgármesteri Hivatal által felkért igazságügyi ingatlanszakértő
forgalmi értékbecslését: a 800 Ft/m2 eladási árat alapul véve - 1.254.-Ft
eladási áron értékesíti.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyidejűleg
lemond a 392 m2 nagyságú ingatlanrészből a tulajdonostársakat illető
tulajdoni hányadok elővásárlási jogáról.
A szerződéskötéssel, telekalakítással, valamint a tulajdonos változással
kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a MOL levélben közölte velük, hogy 3,1 millió
Ft túlfizetésük lett, ezért kérik vissza ezt az összeget. Javasolja, hogy próbáljanak meg
részletfizetési kedvezményt kérni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportöltöző felújítására benyújtott pályázatuk nem
nyert, az akadálymentesítéses pályázatot pedig még nem bírálták el.
Elmondja, hogy egy fűnyíró traktor kellene vásárolni, melyet a mostani költségvetés
módosításba már beterveztek.
Megjegyzi, hogy a mostani esős időszakban végig kellene árkolni a falut. Megkérdezi, hogy
kinek van kérdése, bejelenteni valója.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megkérdezi, hogy a gazos területekkel mit lehet
tenni? (Benedek-féle ház és környéke)
Szilvás Istvánné körjegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a tulajdonost fel kell
szólítani, hogy kaszálja le a gazos területet. Javasolja, hogy járják körbe a falut, írják össze
ezeket a gazos területeket, hogy a tulajdonosokat felszólítsák.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2006.
július 8-án a Szajki tavaknál megrendezésre kerülő polgármesterek főzőversenyére
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beneveztek. Kéri, hogy minél többen jelentkezzenek, mivel a buszt ennek függvényében
rendeli meg.
A falunapot július 22-ére tervezi megrendezni, a szponzor leveleket hamarosan szétküldik.
Pete Istvánné települési képviselő véleménye, hogy egyszerű falunap legyen.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni
a megjelenést, az ülést 18,30 órakor bezárja, majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a
munkát.
Kmf.
Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

