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SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÜLÉSÉRŐL

2007. január 15.

HATÁROZATOK SZÁMA: 1, 2/2007.
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Jegyzőkönyv

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. január 15. napján 17 órai kezdettel
megtartott 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, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző, Takács László pénzügyi ügyintéző, Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke.
Lakosság részéről: 1 fő
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. Bemutatja a képviselő-testületnek
Takács László pénzügyi ügyintézőt, aki 2007. január 1-től a körjegyzőség dolgozója. 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. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda további működésének megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Együttműködési Megállapodás a települési és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat között.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
5. Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. 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 Közös Pénzügyi Alaphoz való csatlakozásról a ZALAVÍZ ZRT. értesítve
lett.
A Szociális Szolgáltató Társulást értesítették a csatlakozásról.
A Sportigazgatási Társulás társulási megállapodását aláírták.
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-

A Belső Ellenőrzési Társulás is értesítve lett az
állásfoglalásáról, valamint a költségvetés elfogadásáról.
A Zala-depóval a hulladékszállítási szerződést megkötötték.
A megbízási szerződéseket aláírták.

önkormányzat

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolóval.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében rendszeres szociális segély, étkeztetés,
házi segítségnyújtás ügyekben hozott döntést, melyekről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
3. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda további működésének megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy törvényi változás miatt 2008. augusztus 31-ig az
1-4 osztályos iskoláknak át kell alakulniuk tagintézménnyé. Pénteken a baki hivatalban az
iskolai átalakulások ügyében tárgyaltak Szeli Gábor, Vásár Mariann szakértőkkel, valamint a
környező települések képviselőivel. Elmondja, hogy a Némethy Miklós Általános Iskola és
Óvoda, mint önálló intézmény ebben a formában 2008. augusztus 31-től nem működhet.
2001-től működött önálló intézményként az iskola és óvoda közös igazgatás alatt. Délelőtt a
jegyzőasszonnyal hosszasan tárgyaltak erről. A továbbiakban bármilyen társulási formában is
működne, több támogatást így sem kaphatna. Jelenleg 28,5 %-kal kevesebb pénz jut az
oktatásra, mint korábban. Ismerteti a tagintézménnyé válás több módját. Elmondja, még, hogy
a zalaegerszegi iskolák a maximális létszámért kapott normatívákból sem tudják fedezni a
fenntartásukat. Kéri a képviselők véleményét.
Pete Istvánné iskolaigazgató ismereti a normatívákat. Elmondja, hogy jelenleg 24 gyermeket
tanítanak az iskolában.
Gáspár Lászlóné települési képviselő megkérdezi, hogyha pár év múlva megint lesz egy új
kormány, akkor visszacsináljuk?
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy 2001-ben azt mondták, hogy
szabálytalan az iskola akkori működése, ezért kellett önálló iskolát létrehozni. „Ott fönn nem
normálisak”. Ezt kéri beírni a jegyzőkönyvbe.
Bakos Tibor polgármester véleménye szerint a „kis iskolák halálra vannak ítélve. Egy életre
megbélyegeznénk magunkat, hogyha bezárnánk az iskolát”. Határozni nem kell ma az iskola
felől, majd a költségvetés tárgyalása után visszatérünk e témára.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, „hogy a vidéken élőt sárba tapossák”.
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a közoktatási törvénye témára vonatkozó módosítását.
Elmondja, hogy hiába lesz a tagintézményes megoldás, a létszám a finanszírozás
szempontjából nem fog változni. A továbbiakban ismerteti a tagintézménnyé válás
folyamatát. Elmondja, hogy az óvodának is tagintézménnyé kell válni.
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Pete Istvánné iskolaigazgató véleménye szerint a létszám alakulásába a szabad
iskolaválasztás is bezavar, mivel bárki, bárhova viheti gyermekét iskolába.
Gáspár Lászlóné települési képviselő megkérdezi, hogy mi történik, ha a kinevezett
iskolaigazgató jogviszonya megszűnik, kap végkielégítést, vezetői pótlékot stb.?
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a tagintézménnyé válás esetén az igazgató
jogviszonya nem kell, hogy megszűnjön, csak a magasabb vezetői megbízása. Mivel
határozott időre szól a vezetői megbízása, így a határozott idő lejárta előtt szűnik meg.
Azonban ezen lépést az önkormányzat nem önszántából teszi, hanem törvényi változás miatt
kell ezt megtennie. Így most erre konkrét választ nem tud adni, hogy jár-e a határozott
idővégéig a vezetői pótlék, vagy sem.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy egy későbbi időpontban döntsenek az iskola sorsa
felől. Lehet, hogy az lesz a jobb megoldás, ha kivárnak és csak 2008. augusztus 31-ig lépik
meg a tagintézménnyé válást. Ezt azonban a pénzügyi lehetőségek is befolyásolják.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett Bakos Tibor polgármester javaslatával.
4. Együttműködési Megállapodás a települési és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
között.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istánné körjegyző elmondja, hogy az együttműködési megállapodást a meglévő
alapján dolgozták ki. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat már elfogadta a megállapodást,
egy-két pontosítást még javítottak rajta.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy lényeges változás az előző
megállapodáshoz viszonyítva nincs. Röviden ismerteti a megállapodást, kiemelve a
költségvetési információ szolgáltatást, beszámolási kötelezettséget.
Szilvás Istvánné körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2004-ben hoztak egy
határozatot arról, hogy a CKÖ részére biztosítanak egy helyiséget a működésükhöz. Most
külön megállapodást fognak kötni a helyiség használatáról.
Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke elmondja, hogy csőtörés, vagy szivárgás miatt az egész
helyiség felázott, újra kell festetni, a bútorok is megsérültek.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy van- még valakinek kérdése.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a települési önkormányzat és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó – az előterjesztésnek
megfelelő - megállapodással, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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1/2007. számú határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési
önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sárhida
együttműködésére vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt megállapodást elfogadja
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
5. Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának azon fejezetei módosulnak, melyek a belső ellenőrzéssel kapcsolatosak.
Küldtek egy határozati javaslatot, mely tartalmazza a módosításokat. Javasolja, hogy fogadják
el a módosítást.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a módosításával, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
2/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának az
alábbiak szerinti módosítását elfogadja:
1.) A társulási megállapodás II. fejezete 2.10. pontja az alábbiak
szerint módosul:
A belső ellenőrzési feladat ellátására társult Tagok a többcélú
társulás saját feladatellátásában és/vagy intézményi társulások
útján biztosítják a belső ellenőrzési feladat ellátásában résztvevő
települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve
körjegyzőségeinek, önmaga és munkaszervezetének belső
ellenőrzését, valamint az önkormányzatok és a többcélú társulás
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű
ellenőrzését. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások
szakmai munkáját az ellenőrzési programok készítésére, az ellenőrzés
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lebonyolítására, realizálására vonatkozó belső ellenőrzési módszertan
összehangolásával segíti.
2.) A társulási megállapodás V. fejezete 1.6. pontja d.) alpontjának
módosítását:
(A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre)
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés a
Társulási Tanács által meghatározott szempontok alapján, szükség
szerint szakértői vélemények figyelembe vételével, a belső
ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatást az
intézményi belső ellenőrzési társulások gesztor önkormányzatai
részére az általuk ellátott feladatokra leigényelt mértékben
átadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a határozat
eljuttatásáról gondoskodjon.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
6. Egyebek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Kurusa Lászlóval volt egy megbeszélésük a
rendezési terv módosításával (telkek kialakítása) kapcsolatban, melyről egy emlékezető
feljegyzést küldött. Válaszlevélben megírták neki, hogy mi várható ez ügyben.
Pete Istvánné települési képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester úr
kapott egy e-mailt, melyben lehetőséget kínálnak ingyenesen angol nyelvtanulásra.
Elmondja, hogy angol nyelvet oktató fiatalokat küldenének a faluba, nyáron 3 hétre, szállást,
étkezést kellene nekik biztosítani. Javasolja, hogy mérjék fel az igényeket és ennek
ismeretében döntsenek, hogy fogadják-e a fiatalokat.
Bakos Tibor polgármester is egyetért az igények felmérésével. Elmondja, hogy jelentkezni
január 26-ig lehet.
Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint, jó lenne ha összejönne 10-10 fő.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18 óra 15 perckor bezárta.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

