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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. április 19. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár Károly, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, 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 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. Zárszámadás az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. 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 Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda minőségirányítási programja
kiegészítésének jóváhagyásáról az intézményvezetőt értesítették.
- A vízdíjakkal kapcsolatos törvényességi észrevétellel való egyetértésről a
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei
Kirendeltsége vezetőjét értesítették
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 a két ülés között nem hozott döntést.
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3. Zárszámadás az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségének tesz eleget, amikor a
zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti. Nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést, inkább kérdéseket vár a képviselő-testülettől.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezettel, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
3/2007. (IV. 20.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – jegyzőkönyvhöz
mellékelt – zárszámadási rendeletét megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2007. április 20.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző

4. Egyebek.
a.) Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő
önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.

települési

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat anyagi helyzete miatt
kénytelenek benyújtani az ÖNHIKI-s pályázatot. Felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt,
hogy ismertesse a pályázati feltételeket.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző röviden ismerteti a pályázati feltételeket. Elmondja, hogy a
fő feltételeknek megfelelnek. A pályázati anyagban nagyon sok részletes adatot kellett
kitölteni. Az önkormányzat részéről több nyilatkozatot kell adni. Ismerteti a nyilatkozatok
tartalmát, majd a várhatóan igényelhető összeget.
Bakos Tibor polgármester - miután hozzászólás nem hangzott el, ismerteti a határozati
javaslat tartalmát és - felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az önhibájukon kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására pályázatot
nyújtsanak be, kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
25/2007. számú Határozat:
A) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatására.
B) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1 000 fő alatti,
és a Bak székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. Az önkormányzat a körjegyzőségen túl – a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda elnevezésű - intézményt tart fenn.
III. Az önkormányzat
1. a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben nem vesz részt többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és 5-8
évfolyamú osztályai nincsenek. Az 5-8 évfolyamú tanulók
oktatásáról társulás formájában gondoskodik.
2. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben nem vesz részt a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és az
általa fenntartott nevelési, oktatási intézmény, – Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda - amely tagintézménnyel nem
rendelkezik, intézménykénti, évfolyam- csoportonkénti
kapacitás–kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
a.) egy összevont óvodai csoporttal rendelkezik és az elvárt
átlaglétszám 12 fő, amelynek megfelel, mert az óvodai
csoport átlaglétszáma 28 fő,
b.) 1-2. és 3-4. összevont évfolyamú osztályokkal rendelkezik,
az 1-2. évfolyamú összevont osztály esetében ez elvárt
átlaglétszám 12 fő, amelynek megfelel. A 3-4. évfolyamú
összevont osztály esetében az elvárt átlaglétszám 10 fő,
amelynek nem felel meg, mert a 3-4. évfolyamú összevont
osztály átlaglétszáma 9 fő (mivel 3000 fő, vagy az alatti
lakosságszámú) és nem is vállalja, hogy a 2007/2008.
nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
IV. Az önkormányzat iparűzési adó és magánszemélyek kommunális
adója bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt
tervez és a gazdálkodás során realizál.
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V. Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv.
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett és a
zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése
alapján sem bízott meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2007. április 20.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester tájékoztatásul közli, hogy a „Kurusa és Hofmann féle”
beruházással kapcsolatban Sziráki István kéri, hogy a rendezési tervet módosítsák. Javaslata
szerint párhuzamosan legyen az út megtervezve a „MOL-os” úttal. A rendezési terv készítőjét
megkeresték és tárgyaltak már ez üggyel kapcsolatban. A tervezőnek le kell folytatnia mg
egyeztetéseket. Megkérdezi, hogy kinek van még bejelenteni valója.
Németh Ervinné települési képviselő elmondja, hogy a Bocföldei Önkormányzattól sokan
kaptak felszólítást, hogy a hegyi hajlékok után fizessenek kommunális adót.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő véleménye szerint nem mindenki kapott
felszólítást. Például a bocföldei lakosoknak nem kell fizetni a hegyi pincék után.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy kér tájékoztatást a Bocföldei Önkormányzattól a
kommunális adóról szóló rendeletükben foglalt szabályokról.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni
a megjelenést, majd az ülést 17,40 órakor bezárja.
Kmf.
Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

