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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. október 12. napján 17 órai kezdettel
megtartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc,
Nagyné Pete Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési
képviselők.
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal meghívottak: Szilvás Istvánné körjegyző, Faragó Gézáné HVB elnöke.
Németh Ervinné korelnök köszönti a megválasztott polgármestert, a települési képviselőket,
valamint a körjegyzőt és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 8 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a mai alakuló ülésen az újonnan megválasztott képviselőtestületnek olyan kérdésekben kell döntenie, melyeket a települési önkormányzatokról, illetve
a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvények kötelezően előírnak. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére, mely alapján a képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása.
Előadó: Faragó Gézáné HVB elnöke
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előadó: Németh Ervinné korelnök
3. A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Németh Ervinné korelnök
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Ügyrendi bizottság létrehozása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Az alpolgármester választása titkos szavazással; eskütétele.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
9. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása.
Előadó: Faragó Gézáné HVB elnöke
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Németh Ervinné korelnök felkéri Faragó Gézáné HVB elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját a helyi választás lebonyolításáról, annak eredményéről, majd ezt követően adja
át a polgármesternek és a települési képviselőknek a megbízóleveleket.
Faragó Gézáné a HVB elnöke ismerteti – a jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés alapján –
a 2006. október 1-jén megtartott általános önkormányzati és települési kisebbségi
önkormányzati választás előkészületeit, a szavazás lebonyolítását, valamint a választás
végleges eredményét.
A tájékoztatás után átadja a megbízóleveleket a polgármesternek és a települési képviselőknek
gratulálva és sok sikert kívánva a következő négy évre.
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előadó: Németh Ervinné korelnök
Németh Ervinné korelnök ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az Ötv. előírása alapján a
települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő első ülésen, a
polgármester pedig a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt. Először a
képviselő-testület, majd a polgármester teszi le az esküt.
Németh Ervinné korelnök felkéri a képviselő-testület minden tagját és a jelenlévőket, hogy
szíveskedjenek felállni az eskütételhez.
A települési képviselők a korelnök előmondása alapján leteszik az esküt, majd aláírják az
eskütételről szóló mellékelt jegyzőkönyvet.
A korelnök felkéri a jelenlévőket, hogy maradjanak állva, a polgármester eskütétele
következik a képviselő-testület előtt.
A polgármester a korelnök, mint esküvevő előmondása alapján leteszi az esküt, majd aláírja
az eskütételről szóló, mellékelt jegyzőkönyvet.
3. A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Németh Ervinné korelnök felkéri a polgármestert, hogy ismertesse a programját.
Bakos Tibor polgármester gratulál az új és a régi képviselőknek a megválasztásukhoz, majd
erőt, egészséget kíván az elkövetkezendő négy évi munkához. Ismerteti, hogy az elmúlt négy
évben a programjából milyen célok valósultak meg (pl. Pacsirta utca útépítése, intézmények
fűtéskorszerűsítése, HACCP rendszer bevezetése, csillagpontos Tv antennarendszer kiépítése,
buszvárók, utcanévtáblák építése stb.) Elmondja, hogy jelen pillanatban az országban milyen
megszorító intézkedések vannak. A törvényben kötelezően előírt feladatok ellátását tartja
elsősorban szem előtt. ( pl. az óvodai és általános iskolai oktatás, nevelés, az egészségügyi és
szociális alapellátás, egészséges ivóvízellátás, közvilágítás, önkormányzati utak fenntartása
stb.) Fontosnak tartja a közösségi-, kulturális-, sport-, és egyéb rendezvények szervezésének
fenntartását és bővítését, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a civil
szervezetekkel való együttműködést.
A fejlesztések közül kiemeli a ravatalozó bővítését, melyhez a tervek készen vannak, csak
pályázat kiírására várnak. A temető kerítésének, kapujának megépítése, valamint a templom
előtti térburkolat elkészítése több milliós nagyságrendű beruházás lenne. Tervei között
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szerepel a „fő tér” kialakítása (kb. 900-1000 m2 terület) egy részének térburkolattal való
ellátása, mivel nagy terület aszfalttal nem nézne ki jól. A rendezési terv elkészült, a Sárhida,
Békle u. 22. szám alatti ingatlanra elővásárlási jogot jegyeztetett be az önkormányzat, mivel
ezen a területen jó lenne játszóteret kialakítani.
Elmondja, hogy a járdák felújítását, javítását kiemelten kezeli, a következő években fel kell
újítani. A faluszépítéssel kialakított területek, eszközök (buszváró, padok stb.) fenntartását,
állagának megóvását 5 évig az önkormányzatnak meg kell tartani. A szelektív
hulladékgyűjtést is fontosnak tartja, hulladéksziget kiépítésére kerül sor 7x3 m-es lebetonozott
részen szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas kukákat helyeznek el egy helyen. A falu többi
részére is kellene, a Zala-depoval ez ügyben tárgyalni fognak. A jövő feladatai közé sorolja
még a középületek akadálymentesítését, a sportöltöző felújítását. A fejlesztések megvalósítása
érdekében a jövőben megjelenő pályázatok benyújtását támogatni fogja.
Elmondja, hogy a VIS MAIOR keretében a rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítására
1,26 millió Ft-ot nyertek. A legszükségesebb munkákat majd el tudják végezni ebből az
összegből.
Az „Egészséges településekért Alapítvány” kiírására Sárhida-Bocfölde-Csatár községek
közösen pályáztak óvodai játékokra, 600 ezer Ft körüli összegben játékokat vásárolnak. A
pályázatnál lehetőség van arra, hogy a támogatás 30 %-át (saját erő) társadalmi munkában le
lehet dolgozni.
Elmondja még, hogy a pályázatok folyamatos figyelését szem előtt tartja, mivel csak így
juthatnak plusz pénzekhez. A pályázatoknál gondot okoz, hogy az önrész rendelkezésre áll-e.
A normatívák folyamatosan csökkennek, valószínű, hogy el kell gondolkodni az ÖNHIKI-n.
Menetközben újabb dolgok, problémák jöhetnek elő. Mindannyiuknak a település javára kell
dolgozni, közösen a legjobb tudásuk szerint. Kérdéseket vár.
Hozzászólás nem hangzott el.
Németh Ervinné korelnök megköszöni a polgármester úr program ismertetését, majd
megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a polgármesteri programmal kapcsolatban.
4. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Németh Ervinné korelnök
Németh Ervinné korelnök elmondja, hogy a polgármester jelölt a jelölés bejelentkezésekor
nyilatkozik arról, hogy megválasztása esetén főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látja
el tisztségét. Bakos Tibor polgármester társadalmi megbízatásban jelentette be a választáson
történt indulását.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapítása a polgármesteri tisztség
ellátásáról szóló törvény szerint történik.
A polgármester tiszteletdíját a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992.
évi XXIII. törvény 42. § (3) bekezdése szerint megalkotott, önkormányzati rendeletben
megállapított illetményalap /37.000.-Ft/ és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám
szorzataként, összegszerűen kell megállapítani:
Ezernél kevesebb lakosú településen a szorzószám 2,5-4,5, így a polgármester tiszteletdíját
92.500.- Ft és 166.500.-Ft között kell megállapítani.
A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény alapján a polgármester tiszteletdíjának a
választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri
tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb.
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Azonban a polgármester, írásban benyújtott kérésére mellőzheti a testület a tiszteletdíj
megállapítását, illetve a törvényben meghatározottnál kisebb összegben is megállapíthatja.
A polgármesterekről szóló törvény nem szabályozza, hogy a tiszteletdíj megállapítására ki
tesz javaslatot.
Megteheti Ő, mint korelnök, vagy más képviselő is.
A polgármesternek a megválasztását megelőzően a tiszteletdíja 130.000.-Ft volt.
A tiszteletdíjat egyszerű szótöbbséggel hozott határozatban kell megállapítani.
Véleményeket kér.
Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt.
Bakos Tibor polgármester elhagyja a termet.
Gáspár Lászlóné települési képviselő javasolja, hogy emeljék meg a tiszteletdíjat.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő 150.000.-Ft-ot javasol.
Németh Ervinné korelnök – mivel más javaslat nem hangzott el, szavazásra teszi fel a
kérdést, aki egyetért azzal, hogy a polgármester tiszteletdíját 150.000.-Ft-ban állapítsák meg,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
85/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Bakos Tibor
polgármester tiszteletdíját 2006. október 1. napjától havi bruttó
150.000.-Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő: 2006. november 15.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Németh Ervinné korelnök elmondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény
18. §-sa alapján a polgármesternek a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett,
számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármester választása szerint
tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelő költség átalányt is igényelhet. Annak mértékéről a
képviselő-testület a következő ülésen köteles határozni. Nincs akadálya, hogy kérés esetén
már az alakuló ülésen meghozzák a döntést. Polgármester úr kéri tiszteletdíja 20 %-ának
megfelelő összegű költségátalány megállapítását. Felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a
polgármester úr részére a tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő összegű (30 ezer Ft)
költségátalányt állapítsanak meg, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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86/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Bakos Tibor
polgármester részére a mindenkori tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő
összegű költségátalányt állapít meg 2006. október 1. napjától.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről az érintettet
értesítse, valamint a költségátalány kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2006. október 31. és folyamatos
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester visszatért a terembe.
Németh Ervinné korelnök elmondja, hogy megbízatása véget ért, az ülés további vezetését
átadja a polgármesternek.
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Ügyrendi bizottság létrehozása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester felkéri Szilvás Istvánné körjegyzőt, hogy mondja el az SZMSZ
módosítására, illetve az ügyrendi bizottság megalakítására vonatkozó jogszabályokat.
Szilvás Istvánné körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bekövetkezett törvényi
változások, szervezeti módosítások szükségessé teszik, illetve tehetik a szervezeti és
működési szabályzat módosítását, kiegészítését, illetve egyes bizottságok létrehozását már az
alakuló ülésen. A polgármesternek, illetve a képviselőknek a megbízólevelek átvételétől
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük a közös háztartásban élő házas-,
élettárs és gyermek részéről is. A vagyonnyilatkozat vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott
bizottság végzi. Feladatuk még a nyilvántartás és az ellenőrzés is. Az ügyrendi bizottságok
foglalkoznak általában az SZMSZ módosítással, ügyrendi kérdésekkel. Az ügyrendi bizottság
megválasztása esetén javasolja, hogy ezen bizottságot jelölje ki a testület a
vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére. Természetesen a későbbiekben dönthet
a képviselő-testület további bizottságok létrehozásáról.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy a bizottságra is vonatkoznak az
összeférhetetlenségi szabályok.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az ügyrendi bizottságba 3 főt választanak. A
bizottság elnökének Pete Istvánnét, tagoknak Németh Ervinnét és Gáspár Lászlónét javasolja.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Gáspár Lászlóné települési képviselő javasolja, hogy legyen egy férfi is a bizottságba.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő Mázsa Ferencet javasolja a bizottságba, úgyis
szívügye az SZMSZ.
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Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy nem kíván tag lenni.
A polgármester által javasolt személyek elfogadták a bizottságban való részvételt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az ügyrendi bizottság
megalakításával a javaslat szerinti elnökkel, illetve tagokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
87/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 fős Ügyrendi
Bizottságot hoz létre. Elnökének Pete Istvánné, tagjainak Németh
Ervinné és Gáspár Lászlóné települési képviselőket választja.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti az SZMSZ módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet,
mely a képviselők névsorának, a hatásköri résznek, valamint a bizottságokra vonatkozó
rendelkezéseknek a módosítását tartalmazza.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a rendelet-tervezettel.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV. 30.) számú rendelete módosítására vonatkozó
rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
15/2006. (X. 13.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testület az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV. 30.) számú
rendeletének módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt
rendeletét megalkotja.
A képviselő-testület felkéri
kihirdetéséről gondoskodjon.

a

körjegyzőt,

hogy a

rendelet

Határidő: 2006. október 13.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
6. Alpolgármester választása titkos szavazással; eskütétele.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester felkéri Szilvás Istvánné körjegyzőt, hogy ismertesse az
alpolgármester választás menetét.
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Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy az Ötv. szerint a képviselő-testület saját tagjai
közül a polgármester javaslatára – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére –
alpolgármestert választ. Az ismertetés során elmondja azt is, hogy minősített többséggel lehet
alpolgármestert választani, vagyis 5 igen szavazatnak kell lennie ahhoz, hogy az
alpolgármestert megválasszák. A titkos szavazást a megválasztott Ügyrendi Bizottság fogja
bonyolítani.
Bakos Tibor polgármester
alpolgármesternek.

elmondja,

hogy

Nagyné

Pete

Rozáliát

javasolja

Bakos Tibor polgármester a titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el.
Az Ügyrendi Bizottság kiosztotta a szavazólapot a polgármesternek és a 7 fő képviselőnek,
megvizsgálta az urnát, hogy üres-e, majd mindenkivel ismertette a szavazás módját.
A képviselő-testület tagjai a szomszéd helyiségben a szavazólapokat az urnába helyezték.
szünet után
Bakos Tibor polgármester a szünet után megnyitotta az ülést, megállapította, hogy az ülés
továbbra is határozatképes. Felkérte az Ügyrendi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse a
szavazás eredményét.
Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a kiosztott szavazólapok száma: 8
db, az urnában talált szavazólapok száma: 8 db. A szavazólapon szereplő Nagyné Pete
Rozália jelölt neve mellett 4 igen, 4 nem aláhúzás volt.
Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy Nagyné Pete Rozália nem nyerte el az
alpolgármesteri tisztséget.
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
E napirend tárgyalására nem került sor, mivel nem lett alpolgármester megválasztva.
8. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a meglévő szervezeti és
működési szabályzatot az újjáválasztott testületnek 6 hónapon belül felül kell vizsgálni.
Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottságot bízzák meg az SZMSZ felülvizsgálatára.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az SZMSZ
felülvizsgálatára az Ügyrendi Bizottságot bízzák meg, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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88/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az
Ügyrendi Bizottságot az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatával.
A képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó
javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2006. április 12.
Felelős: Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke

9. Egyebek.
a.) Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére
létrehozott önkormányzati társulás Társulási Tanácsába tag delegálása.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a választási változások miatt a Zalaegerszeg és
környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott önkormányzati
társulás Társulási Tanácsa kéri, hogy a Társulási Tanácsba az önkormányzat képviselőjeként
tagot delegáljon. A Társulási Tanács tagja lehet polgármester, de lehet akár települési
képviselő is. Javaslatot kér.
Szakony Lászlóné települési képviselő javasolja, hogy Bakos Tibor polgármestert válasszák
meg az önkormányzat képviselőjeként.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg és
környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrejött önkormányzati
társulás Társulási Tanácsába az önkormányzat képviselőjeként Bakos Tibor polgármestert
delegálja, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatot:
89/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére
létrejött önkormányzati társulás Társulási Tanácsába az önkormányzat
képviselőjeként Bakos Tibor polgármestert delegálja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási tanácsot a
döntésről értesítse.
Határidő: 2006. október 19.
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Felelős: Bakos Tibor polgármester
b.) Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába a
polgármestert helyettesítő személy megválasztása.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy az előző napirendi pontnál említett okok miatt a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába a polgármestert
helyettesítő személyt is kell választani. Elmondja azt is, hogy kb. hat hetente ülésezik a
társulás.
Bakos Tibor polgármester Mázsa Ferencet javasolja a a társulási tanácsba a helyettesítésére.
Megkérdezi, hogy elfogadja-e e megbízatást.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy ez a dolog érdekli, a kistérségi munka is.
Érdemi munkában kíván részt venni. Elvállalja a megbízatást. Akkor is elmegy, ha a
polgármester is részt vesz az ülésen, ha olyan napirend lesz, ami érdekli.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Bakos Tibor polgármester
akadályoztatása esetén – teljes jogkörű helyettesítésére - Mázsa Ferenc települési képviselőt
delegálja, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatot:
90/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Bakos Tibor
polgármester akadályoztatása esetén – teljes jogkörű helyettesítésére Mázsa Ferenc települési képviselőt delegálja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulást a döntésről
értesítse.
Határidő: 2006. október 19.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
c.) Önkormányzat bankszámlája vezetésére ajánlatok kérése.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy Bak ajánlatokat kér a számlavezetésre
vonatkozóan. Ezt a kérdést úgy gondolja - a két önkormányzatnak - közösen kellene kezelni.
Novemberben kellene dönteni a számlavezetésről, ezért most határozni kellene az
ajánlatkérésről. Ismerteti a jogszabályi előírásokat a számlavezetésre vonatkozóan
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy korábban már volt erről szó. A Körjegyzőség
miatt jobb lenne együttműködni.
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Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy az önkormányzati dolgozók
véleményére is kíváncsiak, a pénzügyi szakemberek is mondjanak véleményt.
Szilvás Istvánné körjegyző fontosnak tartja, hogy legyen ügyfélterminál.
Pete Istvánné települési képviselő megkérdezi, hogy Sárhida önkormányzatának kötelező-e
ugyanazt a pénzintézetet választani, mint Baknak.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy minden önkormányzat maga dönti el, ki vezesse
a számláját.
Gáspár Lászlóné települési képviselő kéri a pénzügyi szakembereket javaslattételre.
Bakos Tibor polgármester – miután több hozzászólás nem hangzott el – felteszi a kérdést,
aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat bankszámlája vezetésére 3 db ajánlatot kérjenek az
OTP BANK NYRT-től, a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettől, valamint az ERSTE BANK
HUNGARY NYRT-tól, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
91/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy az önkormányzat bankszámlája vezetésére 3 db ajánlatot kér
pénzintézetektől, az OTP BANK NYRT-től, a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettől, valamint az ERSTE BANK HUNGARY
NYRT-tól.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen ajánlatokat a
számlavezetésre, azzal, hogy az ajánlatokat 2006. október 31-ig
nyújtsák be.
Határidő: 2006. október 20.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
d.) Gazdasági program elkészítése.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak az alakuló ülést követően
fél élven belül el kell készítenie, elfogadnia a gazdasági programját. A gazdasági program
meghatározza azokat a fő célokat, feladatokat, amelyet a 4 év alatti gazdálkodás során meg
kell valósítani a lehetőségek szerint. Határozatot kell hozni, hogy felkérjék a polgármestert az
elkészítésre.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a gazdasági program megalkotásával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
gazdasági programját az alakuló ülést követő hat hónapon belül elkészítik, kézfeltartással
szavazzon.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
92/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy az önkormányzat gazdasági programját hat hónapon belül
elkészíti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a gazdasági program
benyújtására.
Határidő: 2007. április 12.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
2006. július 31. napján benyújtott - „Rendkívüli esőzés miatti vis maior helyzet Sárhida
községben” című, 4.953.620,-Ft támogatási igényű - pályázatunk kedvező elbírálás alá esett.
A hivatalos értesítés a következő napokban fog megérkezni. A tájékoztatás alapján Sárhida
Község Önkormányzata 1.263.405.-Ft támogatásban részesül. Mivel a pályázatot a rendkívüli
esőzés - az önkormányzat tulajdonában lévő utakban és azok padkáiban, valamint az árkokban
és átereszekben – okozta kár miatt nyújtotta be az önkormányzat, ezért a támogatási összeg
megérkezését követően azonnal intézkedni kell a rendkívüli helyzet helyreállításáról. A
fentiek alapján javasolja a képviselő-testületnek, hogy a vis maior helyzet mielőbbi rendezése
érdekében hatalmazzák fel három árajánlat kérésére - az elnyert támogatás összegének erejéig
– a legszükségesebb helyreállítási munkák elvégzésére. Továbbá a legkedvezőbb ajánlat
kiválasztására és az adott céggel történő szerződéskötésre.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a rendkívüli esőzés
által okozott károk legszükségesebb helyreállítási munkáinak kivitelezésére a polgármestert
felhatalmazzák arra, hogy kérjen 3 árajánlatot a károk helyreállítására, a legkedvezőbb
árajánlat kiválasztására, valamint a szerződés megkötésére, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
93/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli esőzés
által okozott károk legszükségesebb helyreállítási munkáinak
kivitelezésére három árajánlatot kér vállalkozóktól.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3 árajánlat
kérésére, a három árajánlat közül a legkedvezőbb kiválasztására,
valamint a szerződéskötésre.
Határidő: 2006. október 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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Bakos Tibor polgármester megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése,
vagy bejelentenivalója.
Mázsa Ferenc települési képviselő megkérdezi, hogy a Leader + programmal hogyan állnak,
milyen formában kapcsolódtak be?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy minden megbeszélésen részt vettek. Igazából
olyan pályázatot nem találtak, mely a falu számára jelentett volna valamit.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a Leader + program kifejezetten
önkormányzatok és civil szervezetek részére nyújt pályázati lehetőségeket. Javasolja, hogy
hozzanak létre egy pályázat figyelő teamet, rendszeresen üljenek le és beszéljék át a
pályázatokat. Februártól indulnak a pályázati kiírások.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy egyetért vele, de a négy év alatt egyszer sem jött
megbeszélni a pályázatokat.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy előre szeretne gondolkodni, a múltat
hagyják. Megkérdezi, hogy a Válicka-völgye Kistérségi Társulás hogyan működik.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az elmúlt másfél évben „ellaposodott”, sok
esetben nem volt egyetértés. Úgy érzi, hogy „okafogyottá vált”. Egy-két település éveken
keresztül nem fizet tagdíjat.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy az utolsó ülésen két pályázatról döntöttek,
melyek beadásra kerültek (interaktív honlap készítés és kistérségi vásár rendezése.), ezek
sorsáról az (új tagokkal) újonnan összehívott társulásnak kell majd döntenie. Jelenleg csak
formálisan működik.
Elmondja még, hogy a többcélú társulás átvehetné az orvosi ügyelet ellátásának a megoldását.
Épül már a többcélú társulás szervezetrendszere.
Mázsa Ferenc települési képviselő kérése, hogy a „rendeletek” legyenek itt Sárhidán, az
interneten is legyenek elérhetőek a jegyzőkönyvek. A sárhidai honlap előbb fog működni,
mint a társulásé. Megkérdezi, hogy CKÖ működik-e, hol van az irodájuk, használják-e.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a CKÖ tagságát. Elmondja, hogy az önkormányzatnak
kötelessége termet biztosítani. Az alakuló ülésüket megtartották, fel akarják venni a
kapcsolatot az önkormányzattal. Együttműködési megállapodást kell kötni velük.
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Nagyné Pete Rozália települési képviselő ismerteti a szüreti felvonulás, bál programját. Kéri
a képviselők aktív részvételét. Az idősek napját november 18-ra tervezik.
Egyéb közlemény nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 19 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

