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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. április 11. napján 17 órai kezdettel
megtartott 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 maradt: Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Takács László pénzügyi
ügyintéző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző, Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke.
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. 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. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
Előadó: Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Közbeszerzési terv készítésével kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
6. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda minőségirányítási programja
kiegészítésének jóváhagyása.
Előadó: Pete Istvánné iskolaigazgató
7. Vízdíjakkal kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
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:
- A belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról a gesztor önkormányzat értesítve lett.
- Szociális Szolgáltató Központ értesítve lett Becsvölgye község csatlakozásának
jóváhagyásáról.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
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2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély ügyekben hozott döntést,
melyekről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
Előadó: Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a meglévő SZMSZ-t az Ötv., illetve az alakuló
ülésen hozott határozat szerint legkésőbb 2007. április 12-ig felül kell vizsgálni. Az Ügyrendi
Bizottsággal megtárgyalták az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatokat, illetve az új
rendelet-tervezetet. Felkéri Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Pete Istvánné az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy csak
kisebb változtatásokat javasoltak a régihez képest. A 22.§-nál szerettek volna módosítást:
bizottságok létrehozását. Olyan csapatot szerettek volna létrehozni, ami nagyobb
rendezvényeken tevékenyen részt vesz. A faluból ebbe a csapatba több embert szerettek volna
bevonni. A létszám miatt (képviselő-tagok nagyobb létszámban lettek volna benn a
bizottságba, mint a falubeliek) úgy döntöttek, hogy inkább munkacsoportot hoznának létre, de
ezt nem kell az SZMSZ-ben szerepeltetni. A 23.§ (7) bekezdésében a polgármester
fogadóóráját egy nappal kibővítették. A 28. §-nál a közmeghallgatást legkésőbb november 30ig meg kell tartani, hogy az év végi feladatok ne gyűljenek fel. A függelékek változhatnak,
azokat folyamatosan karban kell tartani. Az előterjesztés új, egységes szerkezetben került ki a
képviselő-testület elé, a régi SZMSZ-t hatályon kívül helyeznék. Az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdéseket vár.
Bakos Tibor polgármester vitára bocsátja az előterjesztést, javaslatokat, észrevételt vár.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy nem látja a két (a régi és az új) SZMSZ
különbségét. Javasolja, hogy legyen fenn a honlapon az SZMSZ.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megjegyzi, hogy „igaz Feri, hogy te az interneten
dolgozol, de sok víznek le kell folyni a Válickán, hogy az internetet sokan használják”.
Megkérdezi, hogy hány fős bizottságot terveztek.
Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy próbálkoztak a számokkal, hogy
hány fős bizottság legyen, de mindig az jött ki, hogy a képviselő-testületből több tag került
volna a bizottságba, mint a falubeliek közül, holott a falubelieket jobban be szeretnék vonni a
tevékenységbe.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy „nem kistelepülés vagyunk”, ez a község
„elbírna” egy többrétű bizottságot. AD-HOC jellegű kis csoportot is létre lehetne hozni pl.
pályázatíró, stb.
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Szilvás Istvánné körjegyző megjegyzi, hogy „először a feladatot kell meghatározni, majd
annak ellátására megfelelő keretet létrehozni, nem pedig a bizottságot létrehozni és utána a
feladatot meghatározni”.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának rendelet-tervezetével, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
2/2007. (IV. 12.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó – jegyzőkönyvhöz
mellékelt - rendeletét megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2007. április 12.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
4. Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester röviden ismerteti a gazdasági programot. A VI. fejezethez
hozzáfűzi, hogy a Kossuth utcai járdaszakaszok 2007. évi felújítását a 2008-2009-es évekre
kell átütemezni. A ravatalozó előtetőjének megépítését, a temető kapu és kerítés készítését két
évre ütemezték. A sportöltöző felújítása pályázathoz kötött. Az „Egységes falukép kialakítása
Sárhida községben” fejlesztést a pályázat feltétele miatt is fenn kell tartani. A közintézmények
akadálymentesítését pályázati támogatásokból tudják csak megvalósítani. Véleményeket,
javaslatokat vár.
Mázsa Ferenc települési képviselő megkérdezi, hogy kik azok, akik Bakon a pályázatokat
figyelik, milyen csapat?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a „Nagypáli Területfejlesztési KHT.”
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy fele összegért ő is vállalná a pályázatírást
és lenne is eredménye. A források alakulása éves ütemezése résznél megkérdezi, hogy 2008ban megszűnik az iparűzési adó?
Takács László pénzügyi ügyintéző válaszában elmondja, hogy valószínű meg fog szűnni.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a „sok-sok bizonytalanság mellett legyen
alaposabb pénzügyi tájékoztatás”. Véleménye szerint iparűzési adóból nem lesz 7 millió forint
bevétel, szerinte csak 3 millió forint valószínű.
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Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a MOL esetében a tapasztalatok szerint csak
saccolni lehet.
Mázsa Ferenc települési képviselő nem érti, hogy a költségvetési koncepció 29 milliós
hiányából a költségvetésnél hogyan lett 19 millió?
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a költségvetés készítésénél már a konkrét adatok
álltak a rendelkezésükre, míg a koncepciónál kevesebb és csak becsült adatok. A
koncepcióhoz képest a költségvetés tervezésekor a kiadások nagy mértékben lecsökkentésre
kerültek.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, jó lenne, ha egy tágabb körrel együtt kellene
leülni a koncepció és a költségvetés készítésekor.
Gáspár Lászlóné települési képviselő véleménye szerint a születések és a halálozások
alakulásának számát nem kellene beleírni a programba.
Mázsa Ferenc települési képviselő az 5. pontnál jónak találná, ha megemlítenék a civil
szervezeteket is.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a gazdasági programmal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki az önkormányzat gazdasági programjával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
18/2007. számú Határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évre vonatkozó gazdasági programját elfogadja.
5. Közbeszerzési terv készítésével kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Szilvás Istvánné körjegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzatoknak, mint
ajánlatkérőknek 2005. évtől a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 5. §-ában
szabályozottak alapján éves közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évben tervezett
közbeszerzésekről. A tervet április 15-ig kell elkészíteni, mely nyilvános és 5 évig meg kell
őrizni.
Elmondja, hogy Sárhida község önkormányzatának 2007. évben nincs közbeszerzési terv
készítési kötelezettsége, mivel nincs olyan beruházása, mely a közbeszerzési törvény hatálya
alá esne.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az önkormányzatnak 2007. évben
nincs közbeszerzési kötelezettsége.

6
6. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda minőségirányítási programja
kiegészítésének jóváhagyása.
Előadó: Pete Istvánné iskolaigazgató
Pete Istvánné iskolaigazgató elmondja, hogy a minőségirányítási programokat ki kell
egészíteni a pedagógusok teljesítmény értékelésével. Elkészítették a kiegészítést, melyet a
nevelő-testület, valamint a Szülői Munkaközösség is véleményezett és elfogadásra javasolt.
Ismerteti a kiegészítést, kiemelve a teljesítmény és a teljesítményértékelés fogalmát,
alapelveit, valamint az intézményi dokumentumok és a teljesítmény értékelés kapcsolatát,
célját, alapkövetelményeit. A továbbiakban a pedagógusok értékelésének szempontjait emeli
ki, melyek a következők:
- szakmai tudás alkalmazása
- megbízhatóság, felelősségvállalás,
- kommunikáció, kapcsolatok, együttműködés,
- komplexitás (pedagógus személyiség, fejlesztés, innováció.
Készítettek egy tervezetet, melyben a kompetenciákat mélyebben kifejtették. Ismerteti még a
vezetők értékelési szempontjait, valamint a teljesítményértékelés eljárásrendjét.
Kérdéseket vár.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Némethy Miklós Általános
Iskola és Óvoda minőségirányítási programja kiegészítésének jóváhagyásával, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
19/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda minőségirányítási programja kiegészítését
jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről az
intézményvezetőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
7. Vízdíjakkal kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Zala Megyei Kirendeltségének törvényességi észrevételt tartalmazó levelét. A víz és
csatornadíjakról szóló önkormányzati rendelet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal
(Vízgazdálkodásról és az árak megállapításáról szóló törvények), azért mert a fogyasztott víz
mennyisége alapján számított díjon felül a fogyasztástól független díjtétel (alapdíj)

7
megfizetést is előírja. A hivatkozott két törvény díjra vonatkozó rendelkezése pedig nem tesz
említést alapdíj kötelező megfizetésére, hanem csak a nyújtott szolgáltatás árát említi.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért a törvényességi észrevételben foglaltakkal, akkor
arról hoznia kell egy határozatot azzal, hogy 2007. december 31-ig módosítani fogják a víz és
szennyvízdíj megállapítására vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy a 2008. évre
vonatkozó víz és szennyvízdíjak a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljenek
megállapításra. Kéri a képviselő-testületet, hogy értsenek egyet az előbbiekkel.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a törvényességi észrevétellel,
valamint azzal, hogy 2007. december 31-ig módosítani fogják a víz és szennyvízdíj
megállapítására vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy a 2008. évre vonatkozó víz és
szennyvízdíjak a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljenek megállapításra,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
20/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a közműves
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló
12/2001. (XII. 29.) számú rendelete módosítására alkotott – 17/2006.
(XII. 15.) számú rendeletével kapcsolatban a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségének
vezetője által tett a Z-3/533/2007.T. számú törvényességi
észrevételben foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület 2007. december 31-ig módosítani fogja a víz és
szennyvízdíj megállapítására vonatkozó rendeletét annak érdekében,
hogy a 2008. évre vonatkozó víz és szennyvízdíjak a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljenek megállapításra.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége
vezetőjének fenti döntésről való értesítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
8. Egyebek.
Bakos Tibor polgármester két pályázati lehetőségről ad tájékoztatást. Elmondja, hogy
parlagfű mentesítésre lehet pályázni 200 ezer Ft-ig. A másik CÉDE pályázat, melynél
fűnyírótraktorra és a hozzákapcsolódó pótkocsira lehetne pályázni 500 ezer Ft támogatásra, de
biztosítani kellene 334 ezer Ft önrészt. Gondot okoz a 334 ezer Ft-os önrész (ehhez
költségvetést kellene módosítani). A jelenlegi pénzügyi helyzetükben lehet, hogy nem tudnak
pályázni.
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Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint ezzel a pályázattal várjanak. Voltak
olyan pályázatok, amelyeknél kevesebb önrészt kellett biztosítani.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy az Egészséges Életért Egyesület a
falunapi rendezvény költségeire szeretne pályázatot benyújtani, melyhez kellene 100 ezer Ft
önrész. Kéri a képviselő-testületet, hogy nyertes pályázat esetén ezt az összeget biztosítsa
részükre. Egy nyilatkozatot kellene adnia a képviselő-testületnek a 100 ezer Ft biztosításáról.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy nyertes pályázat esetén az összeget
biztosítja az egyesület számára.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az Egészséges Életért
Egyesület benyújtandó pályázatához szükséges 100.000.-Ft önerőt – nyertes pályázat esetén az egyesület részére támogatásként biztosítják, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
21/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy
az Egészséges Életért Egyesület (8944 Sárhida, Béke u. 26.) részéről –
a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványhoz a „Hagyományos
közművelődési tevékenységek támogatása, helyi kulturális előadások,
képzések” címen kiírt felhívásra – Sárhidai Falunapok 2007” címen
benyújtandó pályázatához szükséges 100.000.-Ft önerőt – nyertes
pályázat esetén - az egyesület részére támogatásként biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről az
egyesület elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van bejelentése, közleménye.
Mázsa Ferenc települési képviselő kérése, hogy a Sárhidai Hírek újságba a közhasznú
információkat április 28-ig adják le. Jónak tartaná, ha a polgármester beszámolna arról, hogy
az ülések közötti időben milyen rendezvényeken, üléseken vett részt.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni
a megjelenést, az ülést 19,30 órakor bezárja, majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a
munkát.
Kmf.
Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

