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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. július23. napján 17 órai kezdettel
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete
Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Korcsmár Károly települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Marton Csabáné igazgatási
Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Heller Józsefnét, a
Bocföldéért Közalapítvány elnökét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 7 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Szilvás Istvánné körjegyző körjegyző egyéb elfoglaltsága
miatt nem lesz jelen az ülésen, ezért Marton Csabáné igazgatási ügyintézőt bízta meg a
helyettesítésére. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely javaslat alapján a képviselő-testület
az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. Sürgősségi alapellátási ügyelet átszervezése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Napirend tárgyalása:
1. Sürgősségi alapellátási ügyelet átszervezése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a napirend tárgyalása előtt Heller Józsefné a
Bocföldéért Közalapítvány elnöke a közalapítvány munkájáról, pályázatokról fogja
tájékoztatni a képviselő-testületet.
Heller Józsefné a Bocföldéért Közalapítvány elnöke először a közalapítvány
megalakulásáról, munkájáról ad tájékoztatást. A következőkben elmondja, hogy az
Egészséges Településekért Alapítványhoz többször adtak be pályázatot, majd ismerteti a
második fordulóban nyert pályázati összegeket. Sárhida község 600 ezer Ft-ot játszótér
kialakításáért, Csatár község szabadidőpark létrehozásáért 535 ezer Ft-ot, Bocfölde község
pedig falupitvar megépítéséért 1100 ezer Ft-ot nyert. Azonkívül a 3 település nyert egy
mobilszínpadot, valamint a Bocföldei Közalapítvány 258 ezer Ft-ot. A színpadhoz valószínű,
hogy településenként 50 ezer Ft önerőt biztosítani kell. Folyamatban van a színpad
beszerzésre az árajánlatok kérése. Megállapodás, szabályzat készül a színpadról, mely közös
tulajdon, valamint a tárolásról, felállításról, használatról is készítenek majd szabályzatot.
Évente 3 alkalommal egy nagy közös rendezvényt szeretnének tervezni. Először október 13-
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án szüreti rendezvényt szeretnének, az időpont lehet, hogy még módosul. A rendezvényekre
amatőr, hagyományőrző csoportokat szeretnének felkérni térítésmentes szereplésre. A színpad
összeszerelésére minden településről 6 személyt megtanítanak (tűzvédelmi, munkavédelmi
oktatással egybekötve), hogy a szerelés célszerű, szakszerű legyen. Ha meglesz a színpad
akkor készítenek elégedettségi, szükséglet kielégítési kistérségi kérdőívet, mikrotérségi
egészségügyi tervet. Összeállítanak egy egészségterv programot is. A Bocföldei háziorvos
vállalta megszervezni az egészség fejlesztési programokat, megtartja az előadásokat. Kéri a
képviselő-testületet, hogy élőszóval szórólapokkal tájékoztassák a lakosságot, hogyan lett a
játszótér és a színpad. Felajánlja az együttműködését.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a tájékoztatást.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy az óvodai SZMSZ félretett pénzéből még
egy játékot tudnak venni.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátási sürgősségi
orvosi ügyelet feladat ellátására két különböző működtetési alternatívát fogadott el. Egyik
alternatíva az „A”, melynél az önkormányzatok a ZMJV önkormányzatával közösen
működtetnek egységes integrált egytelephelyes kistérségi központi ügyeleti rendszert
feladatátadás-átvétel kapcsán, a másik „B”, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása után külső
szolgáltató bevonásával működő egytelephelyes kistérségi központi ügyeleti rendszerhez
csatlakoznak. Elmondja még, hogy az „A” variáció esetén az ellátást 3 és fél orvossal oldanák
meg, az önkormányzatnak kb. 418 Ft/fő hozzájárulást kellene fizetni. Zalaegerszeg Város
Közgyűlése az „A” alternatívát fogadta el, míg a Többcélú Kistérségi Társulás a „B”-t. Ezért
minden önkormányzatnak most külön-külön dönteni kell arról, hogy melyik variációt
támogatja. A szakértői csapat javaslata, hogy egy helyen legyen az ügyelet. Ő javasolja az
„A” variációt. Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az „A” variációval.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a
ZMJV önkormányzatával közösen működtessen egységes integrált egytelephelyes kistérségi
központi ügyeleti rendszert, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
39/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy
közigazgatási területére kiterjedően részt kíván venni a zalaegerszegi
kistérség egységes integrált, egytelephelyes kistérségi központi
ügyeletének kialakításában és működtetésében.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alapellátáshoz
kapcsolódó sürgősségi orvosi ügyeleti feladat ellátását Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzatának átadja, amely az átadott feladat
ellátását az Egészségügyi Alapellátási Intézménye útján biztosítja.
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Sárhida
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
felkéri
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a feladat
átadás átvételéről szóló megállapodást készítse elő.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás részére a határozatot 2007. július 31-ig küldje meg.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

Kmf.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni
a megjelenést, majd az ülést 17,30 órakor bezárja.
Kmf.
Szilvás Istvánné körjegyző megbízásából:

Bakos Tibor
polgármester

Marton Csabáné
igazgatási ügyintéző

