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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. június 29. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete
Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Marton Csabáné igazgatási
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 7 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 2007. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Belső ellenőrzési feladatellátásra megállapodás a nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásával.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
5. Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött feladat ellátási szerződés 2007.
évre vonatkozó kiegészítő szerződése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Általános iskola és óvoda névhasználatának felülvizsgálata.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
7. Beszámoló a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozat végrehajtásáról számol be:
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A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása elbírálásáról az
érintettek értesítve lettek, a szerződések aláírásra kerültek.
„A művelődési ház korszerűsítése, felújítása Sárhida községben” címmel
a pályázatot benyújtották.
Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásának
hiánypótlása megtörtént.
A megbízási szerződést művészeti oktatásra Kulcsárné Csejtei
Mariannával megkötötték.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozat 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.
3. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat költségvetését a Zala Megyei
Közgyűléstől a falunapra kapott 20 ezer Ft, az „Alapítvány az Egészséges településekért”
pályázaton nyert 600 ezer Ft (játszótér építéséhez, melyet július-augusztusban meg kell
építeni) összeg, valamint saját hatáskörű átcsoportosítás miatt kell módosítani. Kéri a
képviselő-testületet, hogy értsen egyet a költségvetés módosításával.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
módosításával.
Bakos Tibor polgármester – miután hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést, aki
egyetért az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 16.) számú rendelete
módosítására vonatkozó rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
4/2007. (VI. 30.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 16.) számú rendelete
módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét
megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
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4. Belső ellenőrzési feladatellátásra megállapodás a nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásával.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nagykanizsai
Kistérségi Többcélú Társulásba „beintegrálva” látja el a belső ellenőri feladatokat Uzonyi
Dezső 2007. február 1-jétől. Eddig a hahóti önkormányzatnál, mint gesztor önkormányzatnál
volt köztisztviselőként alkalmazva. A feladatellátás a nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társuláshoz került, ezért új megállapodást kell kötni 2007. január 31-től 2007. december 31-i
időszakra. Ha változás történne, akkor az december 31-ig „kiderül”. A hahóti társulás
egyelőre még nem szűnik meg, csak a feladatellátást nem végzi. Kéri a véleményeket.
Bakos Tibor polgármester – miután hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést, aki
egyetért azzal, hogy a belső ellenőrzési feladatokra a nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulásával 2007. január 31. napjától 2007. december 31. napjáig a megállapodást kössenek,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
35/2007. számú határozat
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a belső ellenőrzési feladatok ellátására 2007. január 31. napjától 2007.
december 31. napjáig a nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával
megállapodást kössenek.
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt megállapodást
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2007. július 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
5. Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött feladat ellátási szerződés 2007.
évre vonatkozó kiegészítő szerződése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy van egy alapszerződésük a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezetével a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások feladat ellátásához,
melyet minden évben kiegészítenek. A szolgáltatás ellenértékét az előző év január 1-jei
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lakosságszám, valamint az éves állami költségvetésben e célra biztosított normatív
hozzájárulás alapján állapítják meg. Az önkormányzatnak pénzébe nem kerül a szolgáltatás,
mert az állam fedezi.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátására kötött alapszerződés kiegészítő szerződését
elfogadják, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
36/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Sárhida Község
Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
között létrejött családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatellátási
alapszerződés 2007. évre vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt –
kiegészítő szerződését elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2007. július 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
6. Általános iskola és óvoda névhasználatának felülvizsgálata.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII.22.) OM. Rendelet értelmében 2007. július 1. napjáig felül kell vizsgálni
a nevelési-oktatási intézmények névhasználatát. A fenntartónak, vagyis az önkormányzatnak
az intézményét egyedi, megkülönböztetésre alkalmas elnevezéssel kell ellátni. Pl. egyedi
elnevezésként adható a székhely település neve, vagy személyiség neve stb. Az iskola és
óvoda névhasználata a hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelel, ezért módosítást nem
igényel. Az alapító okiratban az alábbiak szerint került meghatározásra a nevelési-oktatási
intézmény neve: Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda, mely eddig is megfelelt a
szabályoknak. Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az intézmény névhasználatán nem
kíván módosítani, azt jóváhagyják.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Némethy Miklós Általános
Iskola és Óvoda intézmény névhasználatának felülvizsgálata során azzal, hogy a hatályos
alapító okiratban meghatározott elnevezést jóváhagyja, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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37/2007. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda nevelési-oktatási intézménye névhasználatát
felülvizsgálva egyetért a hatályos – Alapító Okiratban meghatározott elnevezéssel.
7. Beszámoló a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal kötelesek
beszámolni az előző évi tevékenységükről. Elmondja, hogy továbbra is 79 település tartozik a
társuláshoz, Pacsa szeretne kiválni, Zalalövő is kezdeményezte a kiválását, de azt az
Országgyűlés nem fogadta el. A tagi hozzájárulás évente 100 Ft/fő. Elmondja még, hogy
szerettek volna részt venni a közmunka programban, de Sárhida nem tudott a feltételeknek
megfelelni. Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, kérdéseket vár.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás 2007. I félévi évi munkájáról szóló tájékoztatóval,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
38/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. I. félévi munkájáról szóló
– jegyzőkönyvhöz mellékelt - tájékoztatót elfogadja.
8. Egyebek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy felkereste a baki polgármester a „Bak és
Partnerei Fejlesztő Központ” megalakulásával kapcsolatban. Ismerteti a szervezet célját (Bak
község és a fejlesztési szervezethez tartozó települések regionális együttműködésének,
valamint konkrét fejlesztési elképzeléseinek koordinálása és megvalósításának segítése),
feladatait (településenként a korábbi testületi üléseken elfogadott településfejlesztési
programmal összhangban lévő feladatellátás, kiegészítve a régió közi önkormányzatok
fejlesztési programjaival). Elmondja, hogy a söjtöri önkormányzat szándéknyilatkozatot tett
már.
Először KHT-t gondoltak megalakítani, most már KFT. lenne. Állítólag az ügyvédi csoport
már 3 millió Ft-ot betett. Úgy gondolja, hogy konkrétan meg kell ismerni a „háttéranyagot”.
Valószínű, hogy hasonló „dolog” akar lenni, mint a Kasza Sándor féle cég, pályázatokat
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figyelnének, írnának. Véleménye szerint érdemlegesen dönteni ebben nem lehet, előbb meg
kell ismerni, a későbbiek folyamán csatlakozni lehet. Kétségei merülnek fel azzal, hogy az
önkormányzat a vagyonával lépne be. Kéri a véleményeket.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy számára ez az egész nem világos.
Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint „az a lényeg, hogy ne legyen világos,
kilóg a lóláb”.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy csak tájékoztatásként beszélt erről. Tájékoztatja
továbbá a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt hétvégén Jánoshidán voltak, mivel a
település polgármestere megkereste őket azzal, hogy az országban lévő „hida” nevű
településeket megkeresik kapcsolattartás céljából. Találkozókat, közös rendezvényeket
lehetne szervezni. Valószínű, hogy a sárhidai szüreti felvonulásra meg fogják őket hívni.
Elmondja még, hogy jelentkeztek a polgármesterek főzőversenyére, mely Szajkon kerül
megrendezésre. Tavaly is ott voltak és sikeresen szerepeltek. Kéri a képviselő-testület tagjait,
aki szeretne részt venni a rendezvényen, az időben jelezze a létszámot a kocsik miatt.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő, egyben művelődésszervező tájékoztatja a
képviselő-testületet a falunapi rendezvény programjairól. Elmondja a pénteki nap műsorát:
Kodály Zoltán zenei vetélkedő, dalkörök, nótakörök, Sándor Dénes népdalénekes, Zala
táncegyüttes, Domokos László és népi zenekara fellépése, táncház. Szombaton délelőtt
főzőversenyre, játszóházra, játékos sportvetélkedőre, falusi parasztolimpiára várják a családok
és civil szervezetek jelentkezését. Délutántól tánccsoportok, a sárhidai dalkör arató műsora,
operett gála és légvárugráló várja az érdeklődőket, majd este bállal zárják a falunapi
rendezvényt.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Generali-Providencia Biztosító is támogatja a
rendezvényt, különböző tárgyjutalmakkal is. Megkérdezi, hogy kinek van bejelentenivalója.
Szakony Lászlóné települési képviselő bejelenti, hogy a szomszédjában nagy a gaz,
patkányok, különböző állatok tanyáznak ott, kéri, hogy szólítsák fel a terület tulajdonosát a
kaszálásra.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy megkeresték azzal, hogy a
„Sziráki-féle” házban lakók szemetét széthordják a kutyák.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni
a megjelenést, majd az ülést 18,30 órakor bezárja.
Kmf.
Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

