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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. február 15. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc,
Nagyné Pete Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési
képviselők.
Igazoltan távol maradt: Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi
ügyintéző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző, Schulcz Géza építésügyi ügyintéző, Szilágyi
Zoltán CKÖ elnöke, Takács László pénzügyi ügyintéző, Bali András adóügyi ügyintéző.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 8 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a hatodik napirendi pontot tárgyalják meg harmadikként,
hogy az építésügyi ügyintéző egyéb kötelezettségének eleget tudjon tenni. A képviselőtestület egyetértett a javaslattal, mely alapján a képviselő-testület 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. Rendezési terv módosítási eljárás megindításához hozzájárulás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Civil szervezetek támogatása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Éves ellenőrzési jelentés.
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:
-

A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal megkötötték az együttműködési
megállapodást.
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-

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a társulási
megállapodás módosításáról szóló határozatot eljuttatták.

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 átmeneti segély ügyben hozott döntést,
melyről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Rendezési terv módosítási eljárás megindításához hozzájárulás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Kurusa László kérelmet írt az önkormányzathoz,
hogy a Sárhida 057/4. hrsz-ú ingatlanon a rendezési tervben szereplő 21 db telek helyett
szeretne 33 db telket kialakítani. Tervezete szerint a telkek minimális szélessége 18 m,
mélysége 40 m, területnagysága 800 m2 lenne. Ennek megfelelően szeretné a rendezési tervet
módosíttatni. A módosítás során kéri a belterületbe vonás lehetőségének a biztosítását is.
Amennyiben az önkormányzat a kéréséhez hozzájárul, úgy ő vállalja a következőket:
- rendezési terv módosítási költségeit,
- a meglévő „Nagy” út kiépítését és a területen új út építését (szilárd burkolattal
való ellátás az építkezések befejezése után),
- csapadékvíz elvezetés megoldását, teljes közmű kiépítését.
Elmondja még, hogy a kialakítandó telkek, egy a rendezési tervtől eltérően megépítendő útról
és a meglévő gyalogútról lennének megközelíthetőek úgy, hogy a jelenlegi gyalogút területe
is úttá lenne átalakítva. A gyalogjárda pedig átkerülne az út másik oldalára. A „nagy út”
alulról zsákutca lenne.
Schulcz Géza építésügyi ügyintéző véleménye szerint ez az út helyes is így, csak nem biztos,
hogy a Közlekedési Felügyelet hozzájárul. Elmondja, hogy a 057/4. hrsz-ú ingatlanon kb. 800
m2 nagyságú telkeket lehetne kialakítani. A 18 m széles, 40 m mély, 30 %-os beépítettségű
telek nagyságokkal nem lenne zsúfolt a terület.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megkérdezi, hogy az első házsor a nagyútra néz?
Minden költséget fognak vállalni?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy, mint már említette a telekalakítási és közmű
kiépítési költségeket vállalják, és kérik, hogyha lehetséges ezek megvalósításához az
önkormányzat pályázati pénzek megnyerésével nyújtson segítséget.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy önkormányzati pályázatoknál, ha az
önkormányzatnak nincs pénze, a vállalkozó nem vállalhatja át az önrészt az önkormányzat
helyett. Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat csak olyan pályázatokba „menjen
bele”, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.
Schulcz Géza építésügyi ügyintéző elmondja, hogy a képviselő-testületnek két határozatot
kell hoznia, egyet arról, hogy a rendezési tervben milyen módosításokat eszközölnének és
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egyet arról, hogy a kialakítandó telkek jelenlegi tulajdonosát milyen költségek terhelik.
Ismerteti mindkét határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyetértett a határozati javaslatokkal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a fentiekben ismertetett
településrendezési terv és HÉSZ módosítására vonatkozó határozati javaslattal, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
5/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy az 5/2006. (II. 28.) számú rendelettel elfogadott Sárhida község
településrendezési terve - Kurusa László Zalaegerszeg, Rózsás u. 19/b.
szám alatti lakos magánkezdeményezésére - módosításra kerüljön az
alábbiak szerint:
A LAPÁNY megnevezésű területen egy további utca építése kerüljön
megjelölésre. Ezáltal az eredetileg tervezett 21 db lakótelek helyett 33
db telek legyen elhelyezhető. A telkek minimális területe 800 m2
legyen, szélessége minimálisan 18.0 m legyen, beépíthetőség
maximum: 30 %.
A terület belterületbe vonásának lehetőségét a módosított rendezési
tervben biztosítani kell.
Az új megjelölés: Lke 3 (kertvárosias)
A területen legfeljebb: kétlakásos lakóépület, műterem és tároló épület,
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület legyen elhelyezhető.
Továbbá az OTÉK 1. számú melléklet 54. pontjában meghatározott
melléképítmények közül:
- közműbecsatlakozási műtárgy,
- közműpótló műtárgy,
- hulladéktartály tároló legfeljebb 2.0m-es belmagassággal,
kerti építmény, kerti víz és fürdőmedence, napkollektor,
kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, továbbá lábon álló
kerti tető legfeljebb 20.0 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
- háztartás ellátását szolgáló kisállattartó épületek,
építmények
legyenek elhelyezhetők.
A kertvárosias lakóterület övezetében az OTÉK által meghatározott
gépkocsi elhelyezését az építési telken belül biztosítani kell.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési
terv módosításával kapcsolatos teendőket – tervezővel szerződéskötés a
terv módosításának elkészítésére, szakhatósági engedélyek beszerzése,
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közszemlére tétel stb. - tegye meg és a HÉSZ, valamint a szabályozási
terv módosítását terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: - szerződéskötésre: 2007. április 30.
- módosított anyag képviselő-testület elé terjesztésre: 2007. június 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a kérelmező vállalja a telekkialakítással járó
költségeket. Felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a településrendezési
tervét azzal a kikötéssel módosítja, hogy a magánkezdeményezésre módosítandó
településrendezési terv költségeit, valamint a kialakítandó telkekhez a szükséges utak,
közművek és csapadékvíz elvezetés költségeit a terület tulajdonosa Kurusa László
Zalaegerszeg, Rózsás u. 19/b. szám alatti lakos vállalja, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
6/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2007. számú
határozata alapján a településrendezési tervét azzal a kikötéssel
módosítja, hogy a településrendezési terv módosításának költségeit,
valamint a kialakítandó telkekhez a szükséges utak, közművek és
csapadékvíz elvezetés költségeit a terület tulajdonosa a
magánkezdeményező Kurusa László Zalaegerszeg, Rózsás u. 19/b.
szám alatti lakos vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1997. évi
LXXXVIII. törvény 30/A. §-a alapján a településrendezési szerződést
Kurusa László Zalaegerszeg Rózsás u. 19/b. szám alatti lakossal kösse
meg.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2007. évi
megtárgyalása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester

költségvetéséről

szóló

rendelet-tervezet

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bevételek
közül az adóknál a MOL iparűzési adója erősen lecsökkent, a gépjárműadó pedig valamelyest
nőhet. A kiadások tekintetében az iskola és az óvoda fenntartásánál jelentéktelen összegű
karbantartási költséget terveztek. A szociális ellátások elég nagy összegben terhelik az éves
költségvetést. A Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
részére az ügyelet ellátásához kb. 568/fő/év összeget kell fizetni. A Zalaegerszeg és Környéke
Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének költségeihez is kell hozzájárulást
fizetni, valamint a ZALAVÍZ ZRT-nek is a felújítási munkálatokra. A népdalkör kérte, hogy
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minimálisan támogassák őket 100 ezer Ft-al. Kéri a képviselő-testület véleményét, kérdéseit
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a népdalkör részére nem lehet támogatást
nyújtani, mert nem bejegyzett szervezet, nincs számlájuk sem.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a nótakör támogatását művelődési központ
tevékenysége szakfeladatra tervezték. Elmondja még, hogy az ÖNHIKI-s pályázat beadását
mindenképpen meg kell próbálni, április 20. a határidő. Az önkormányzat anyagi helyzete
miatt valószínű, hogy kénytelenek lesznek valamilyen hitelt felvenni. Ismerteti a likvidítási,
valamint a munkabér hitel feltételeit. Elmondja, hogy hamarosan tartanak egy ülést, hogy
megbeszéljék, hogy milyen hitelt vegyenek fel. A régi iskola épületét is jó lenne, ha el tudnák
adni. A bérlők kiköltöztek, most már csak romlik az állapota.
Gáspár Lászlóné települési képviselő megkérdezi, hogy a terembérleti díjakkal számoltak?
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a terembérleti díjakból elenyésző
a bevétel.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy az Egészséges Életért Egyesület
szeretné, ha bevennék a civil szervezetek közé és kapnának támogatást.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy nem javasolja, hogy az egyesület
bekerüljön a támogatott civil szervezetek közé.
Szilvás Istvánné körjegyző megemlíti, hogy külön napirendi pont lesz a civil szervezetek
támogatása, ahol nevesíteni kell a szervezetet.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy csak erre az évre kérnének induló
támogatást.
Szakony Lászlóné települési képviselő véleménye, hogy várják meg, amíg bejegyzik ezt az
egyesületet és utána tárgyaljanak a támogatásukról.
Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint lehangoló, hogy fillérekről
vitatkoznak. „Aki végignézte az anyagot és nem pénzügyi területen él, annak nagyon nehéz
átlátni”. Megjegyzi, hogy a 2. számú mellékletnél a fejezeteket jó lenne lebontani 1/1, 2/1 stb.
részekre, így jobban el lehetne igazodni rajta. Kíváncsi lenne arra, hogy a koncepció 29 millió
Ft-os összegét, hogyan lehetett levinni 19 millióra. A dalkörrel kapcsolatban elmondja, hogy a
dalkör nem fog egyesületté alakulni, szakmai segítségre van szükségük, hogy az énektanárt
fizetni tudják. Az idén nem vesznek ruhát a dalkörnek. „A Polgárőrség lassan már három éve
megalakult és még mindig nem tiszta az állása.” Két éve már be lett részükre tervezve
támogatás.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megjegyzi, hogy azért nem ő hibáztatható, hogy
még mindig nincs bejegyezve a szervezet.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző a táblázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy
törvényi előírás, hogy így kell szerepeltetni az adatokat.
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Szilvás Istvánné körjegyző megjegyzi, hogy az Áht. szerinti szerkezetben szerepeltetik az
adatokat, illetve a törvényben meghatározottakhoz képest lényegesen több adatról
tájékoztatják a képviselő-testületet.
Mázsa Ferenc települési képviselő megkérdezi, hogy a működési bevételek miért nincsenek
pontosítva, összegezve.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy azért részletezték, hogy
világosabb legyen.
Szilvás Istvánné körjegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy rossz anyagi
helyzetben van az önkormányzat. Ismerteti, hogy mekkora összegeket kell kifizetni február
28-ig. Bevételre legelőször csak a márciusi adókból számíthatnak. Biztos, hogy szükség lesz
hitel felvételére. Elmondja a likvid és a munkabérhitel főbb összetevőit. Sok dolgot kell még
egyeztetniük. Javasolja a költségvetési rendelet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 2007.
április 20-ig beadják az ÖNHIKI-s pályázatot.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, miután több hozzászólás nem hangzott el, aki
egyetért az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel, valamint
azzal, hogy 2007. április 20-ig ÖNHIKI-s pályázatot kívánnak benyújtani, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
1/2007. (II. 16.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi költségvetéséről szóló – jegyzőkönyvhöz mellékelt –
rendeletét megalkotja. Az önkormányzat a működési hiány
csökkentésére ÖNHIKI-s - önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok támogatására - pályázatot kíván
benyújtani, amennyiben az „ÖNHIKI”-s pályázati feltételek szerint a
pályázat benyújtására jogosult.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az
ÖNHIKI-s pályázati anyag összeállításáról és a képviselő-testület elé
terjesztéséről gondoskodjon.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: rendelet kihirdetése: 2007. február 16.
ÖNHIKI-s pályázat előterjesztése: 2007. április18.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester
5. Civil szervezetek támogatása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester ismerteti, hogy a civil szervezetek részére mely összegű
támogatást terveztek a 2007. évi költségvetésben. A sárhidai Sportegyesület részére 500 ezer
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Ft, az „Együtt Sárhidáért” Alapítvány részére 50 ezer Ft, a Zalaegerszeg Városi és Körzeti
Sportszövetség részére 10 ezer Ft, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zm-i Szervezete
részére 20 ezer Ft, Polgári Védelmi Kirendeltség Zalaegerszeg részére 20 ezer Ft támogatást
terveztek. A polgárőrség részére is terveztek 100 ezer Ft támogatást, de még nincs bejegyezve
a cégbíróságon, év közben is lehet dönteni a támogatásról, ha már bejegyezték. Kéri a
képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyetértett a támogatásokkal. A polgárőrség támogatásáról, majd a
cégbírósági bejegyzést követően dönt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a sárhidai
Sportegyesület részére az önkormányzat 500.000.-Ft támogatást nyújtson, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
7/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a sárhidai
Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadásként 500.000.-Ft támogatást állapít meg 2007. évben.
A Sportegyesület a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2007. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az „Együtt Sárhidáért”
Alapítvány részére az önkormányzat 50.000.-Ft támogatást nyújtson, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
8/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Együtt
Sárhidáért” Alapítvány részére - működési célú pénzeszköz
átadásként - 50.000.-Ft támogatást állapít meg 2007. évben.
Az Alapítvány a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
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Határidő: megállapodás megkötésére: 2007. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg Városi
és Körzeti Sportszövetség részére az önkormányzat 10.000.-Ft támogatást nyújtson,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
9/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg
Városi és Körzeti Sportszövetség részére - működési célú
pénzeszköz átadásként - 10.000.-Ft támogatást állapít meg 2007.
évben.
A Sportszövetség a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2007. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete részére 20 ezer Ft támogatást nyújtson az
önkormányzat, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
10/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete részére - működési célú
pénzeszköz átadásként – 20.000.-Ft összegű támogatást állapít meg
2007. évben.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete a
támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.

10
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz-átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2007. június 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási megállapodás
szerint.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Polgári Védelmi
Kirendeltség Zalaegerszeg részére 20 ezer Ft támogatást nyújtson az önkormányzat,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
11/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgári
Védelmi Kirendeltség Zalaegerszeg részére - működési célú
pénzeszköz átadásként – 20.000.-Ft összegű támogatást állapít meg
2007. évben.
A Polgári Védelmi Kirendeltség
felhasználásáról köteles elszámolni.

Zalaegerszeg

a

támogatás

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz-átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2007. június 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási megállapodás
szerint.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
6. Éves ellenőrzési jelentés.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy tavaly a belső ellenőr a viziközművagyont
vizsgálta. Ismerteti a vizsgálat eredményét, többek között kiemeli, hogy a viziközművagyont
kezelésbe „kell” adni a vízműnek. Független szakértővel felértékeltetésre kerülne a vagyon, a
nyilvántartással, számvitellel, üzemeltetéssel kapcsolatos feladat a vízműhöz kerülne. A belső
ellenőrzés is ezt javasolta. Az általános iskolánál az ÁFA arányosítás témában került sor a
vizsgálatra. Elmondja, hogy a belső ellenőrzésről szóló jogszabály írja elő, hogy az éves
ellenőrzési jelentést a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Az előterjesztés többek között
tartalmazza a társult önkormányzatoknál és intézményeiknél végzett ellenőrzéseket, a
hiányosságok megszüntetéséről szóló javaslatokat is. A körjegyzőség részéről készítettek egy
összefoglaló jelentést a belső ellenőr által a sárhidai önkormányzatnál végzett ellenőrzések
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megállapításairól, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében javasolt intézkedésekről,
ezek végrehajtásáról. Kéri a képviselő-testülettől az ellenőrzési jelentés jóváhagyását.
Bakos Tibor polgármester – miután hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést, aki
egyetért a Belső Ellenőrzési Társulás a társult önkormányzatoknál végzett 2006. évi
ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
12/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Belső
Ellenőrzési Társulás (Hahót) a társult önkormányzatoknál végzett
2006. évi ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentését kiegészítve a sárhidai önkormányzatnál végzett ellenőrzésekről
készített jelentéssel - jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről Hahót
község jegyzőjét értesítse.
Határidő: 2007. március 15.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
7. Egyebek.
a)

Szociális Szolgáltató Társuláshoz való csatlakozáshoz hozzájárulás.

Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy Becsvölgye település szeretne csatlakozni a
pókaszepetki központú Szociális Szolgáltató Társuláshoz az időskorúak nappali ellátása, házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés ellátására. A csatlakozást mind a 29 településnek meg kell
szavazni. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a csatlakozással.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Becsvölgye Község
Önkormányzata csatlakozzon a pókaszepetki központú Szociális Szolgáltató Társuláshoz a
fentebb említett szociális feladatok ellátására, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
13/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy Becsvölgye Község Önkormányzata csatlakozzon a pókaszepetki
központú Szociális Szolgáltató Társuláshoz az alábbi feladatok
ellátására:
- időskorúak nappali ellátása,
- házi segítségnyújtás,
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-

szociális étkeztetés.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a
Szociális Szolgáltató Központ megbízott vezetőjét, illetve a gesztor
település jegyzőjét értesítse.
Határidő: 2007. március 1.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
b) Iskolai és óvodai felvételi körzet meghatározása.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §
(2) bekezdésében foglaltakat az iskolai körzethatárok kialakításával kapcsolatban. Elmondja,
hogy a körzethatárok kialakítására vonatkozó rendelkezések 2007. január 1-jén léptek
hatályba. Az ismertetésből kiemeli, hogy az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében
található. Az iskolai körzet meghatározása tájékoztatást nyújt a lakosság részére arról, hogy az
adott lakcímen bejelentett gyermek melyik közoktatási intézmény körzetébe tartozik, vagyis
melyik közoktatási intézménynek kell kötelezően biztosítani a felvételt. Sárhidán csak az
alsótagozatos (1-4 évfolyam) tanulók esetében kell a kötelező felvételt biztosítani, mivel a
felsőtagozatos (5-8 évfolyam) tanulók kötelező felvételét a baki általános iskola biztosítja.
Javasolja, hogy a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda iskolai és óvodai felvételi
körzetét – kötelező felvételt biztosító iskola és óvoda - Sárhida község teljes közigazgatási
területére határozzák meg azzal, hogy az általános iskolai intézményegység tekintetében csak
az alsótagozatos (1-4 évfolyam) tanulók esetében kell kötelező felvételt biztosítani. Kéri a
képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a fentebb említett javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
14/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda (Sárhida Béke u. 26.) iskolai és óvodai
felvételi körzetét – kötelező felvételt biztosító iskola és óvoda - Sárhida
község teljes közigazgatási területére határozza meg azzal, hogy az
általános iskolai intézményegység tekintetében csak az alsótagozatos
(1-4 évfolyam) tanulók esetében kell kötelező felvételt biztosítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
intézmény vezetőjét értesítse.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

13
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

