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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. május 22. napján 16,30 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, 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. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
4. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
5. Kultúrház felújítására pályázat benyújtása.
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 határozat végrehajtásáról számol be:
-

Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó igényt benyújtották.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Bakos Tibor polgármester
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Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében a két ülés között nem hozott döntést.
3. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerint minden évben május 31-ig a képviselő-testületet
tájékoztatni kell a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
értékeléséről. Az értékelés szempontjait is törvény írja elő. A tájékoztató két részből épül fel,
a helyi és a Vöröskereszt beszámolójából. Felkéri Marton Csabáné igazgatási ügyintézőt,
hogy ismertesse az előterjesztéseket.
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző röviden ismerteti az előterjesztéseket. Elmondja,
hogy a helyi értékelés 4. pontjánál nagy feladatot nem kellett megoldani, minimális volt a
gyámhatósági ügyek száma. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 26 főt részesítettek
a 2006. év folyamán. Következőkben a jövő feladatai ismertetése során kiemeli, hogy fontos
lenne a gyermekek átmeneti gondozása-nevelése céljából helyettes szülői jogviszony
létrehozása, azonban erre alkalmas egyén eddig nem jelentkezett. Megkérdezi, hogy kérdése
van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megkérdezi, hogy családsegítőhöz tartozik-e a
rendszeres szociális segélyezettek jelentkezése?
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a családsegítőnél kell jelentkezni, aki
a beilleszkedési programról a teendőkről ad tájékoztatást.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
26/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – jegyzőkönyvhöz
mellékelt - tájékoztatót elfogadja.
4. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
Szilvás Istvánné körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a támogatás feltételeiről.
Elmondja, hogy 2 kérelem érkezett a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására.
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Felkéri Marton Csabáné igazgatási ügyintézőt, hogy ismertesse a két fiatal házas család
kérelmét.
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy 2 kérelem érkezett 2007. január 31-ig
az önkormányzathoz. Ismerteti a kérelmezők adatait. Elmondja, hogy Horváth Attila és
házastársa Sárhida községben családi házat vásároltak, a becsatolt iratok alapján kérelmük
megfelel a rendeletben szabályozott feltételeknek, így javasolja a támogatásukat.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester - miután hozzászólás nem hangzott el – felteszi a kérdést, aki
egyetért azzal, hogy Horváth Attila és házastársa Sárhida, Pacsirta u. 10. szám alatti lakosok
részére 100.000.-Ft összegű támogatást nyújtsanak, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
27/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának támogatására Horváth Attila és házastársa
Sárhida, Pacsirta u. 10. szám alatti lakosok részére 100.000.-Ft
összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a megállapodás
megkötéséről és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2007. június 10.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy Hordós Tibor és házastársa kérelme
nem felel meg a rendeletben szabályozott egyik feltételnek, miszerint „Támogatásban
részesíthetők az igazgatási területen élő, vagy ott letelepedni szándékozó, lakástulajdonnal
nem rendelkező, 35 éven aluli fiatal házasok….”, mivel elmúltak már 35 évesek. Javasolja
kérelmük elutasítását, mivel nem 35 éven aluli házasok.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester - miután hozzászólás nem hangzott el – felteszi a kérdést, aki
egyetért azzal, hogy Hordós Tibor és házastársa Sárhida, Pacsirta u. 1/a. szám alatti lakosok
kérelmét elutasítsák, mivel nem felelnek meg a rendeletben szabályozott egyik feltételnek,
hogy 35 éven aluli fiatal házasok, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
28/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának támogatására Hordós Tibor és házastársa
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Sárhida, Pacsirta u. 1/a. szám alatti lakosok kérelmét elutasítja, mivel
a támogatás csak 35 éven aluli fiatal házas kérelmezők részére
nyújtható.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről a
kérelmezőket értesítse.
Határidő: 2007. június 10.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
5. Kultúrház felújítására pályázat benyújtása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy lehetőségük van egy pályázat benyújtására,
melyhez a sárhidai kultúrház működési rendjét szabályozni kell, ehhez a régi működési
szabályzatot hatályon kívül kell helyezni és az új működési rendet jóvá kell hagyni a
képviselő-testületnek. Röviden ismerteti a sárhidai kultúrház, mint közösségi színtér
működési rendjét, melynek jóváhagyását javasolja.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy sárhidai kultúrház,
mint közösségi színtér működési rendjét jóváhagyják, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
29/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a sárhidai
kultúrház (Sárhida, Béke u. 26.), mint közösségi színtér jegyzőkönyvhöz mellékelt - működési rendjét jóváhagyja.
Bakos Tibor polgármester a továbbiakban ismerteti a KÖZKINCS pályázati programot.
Elmondja, hogy a közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek,
nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális
intézmények infrastrukturális fejlesztésére (4,5 millió Ft-ra 10 % önrész vállalással) lehet
pályázni közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek bővítésére,
felújítására, berendezésének korszerűsítésére, pótlására. A pályázatot Pete Istvánnéval
összeállították. A kultúrházban a nyílászárók, a padozat, a villamos vezetékek, világítótestek
cseréjét, a mosdók, WC átalakítását, festést, homlokzat javítását, cseréjét, valamint
eszközbeszerzést (függönyöket, vezeték nélküli mikrofont) terveznek, melyhez 4.181.346.-Ft
összegű támogatást igényelnek. Javasolja, hogy nyújtsák be ezt a pályázatot, mivel csak 10 %
önrészt kell biztosítani. A pályázathoz nyilatkozni kell az önkormányzatnak, hogy a kultúrház
jelenlegi funkcióját 10 évig megőrzi. Kéri a véleményeket.
Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint a világítótesteket mindenképp ki kell
cserélni az álmennyezet miatt.
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Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy olyan vezeték nélküli mikrofon
lenne jó, amelyet a szabadban is lehet használni.
Szilvás Istvánné körjegyző megjegyzi, hogy oda kell figyelni az ÖNHIKI-s pályázat miatt,
hogy a felhalmozási egyensúly fel ne boruljon.
Pete Istvánné települési képviselő véleménye szerint a pályázathoz jó lenne kérni a civil
szervezetektől (Egyházközség, Együtt Sárhidáért Alapítvány, CKÖ, Sárhidai Dalkör)
támogató együttműködési nyilatkozatot.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Oktatási és Kulturális
Minisztérium KÖZKINCS programjának III. Altémájaként megfogalmazott „Közművelődési
intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári
szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális
fejlesztése” című pályázati felhívására a „A művelődési ház korszerűsítése, felújítása Sárhida
községben” címmel 4.645.973.-Ft teljes megvalósítási költséggel, 4.181.346.-Ft támogatási
igénnyel pályázatot nyújtsanak be 10 % önrész vállalással, valamint hogy a kultúrházat 10
évig az önkormányzat közösségi színtérként hasznosítja, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
30/2007. számú Határozat:
a.)

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és
Kulturális
Minisztérium
KÖZKINCS
programjának
III.
Altémájaként megfogalmazott „Közművelődési intézmények,
közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak,
könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális
intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázati
felhívására a „A művelődési ház korszerűsítése, felújítása Sárhida
községben” címmel 4.645.973.-Ft teljes megvalósítási költséggel,
4.181.346.-Ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 464.627.-Ft (min.
10 %) önrészt a 2007. évi költségvetésében biztosítja.

b.)

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozza,
hogy a Sárhida, Béke u. 26. szám alatt lévő Kultúrházat a jelenlegi
funkcióját megtartva 10 évig közösségi színtérként hasznosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2007. május 25.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
6. Egyebek.
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a.)

Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásának hiánypótlása.

Bakos Tibor polgármester felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
ÖNHIKI-vel kapcsolatos teendőket.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az ÖNHIKI-s pályázattal kapcsolatban
mely hiánypótlásra hívták fel a figyelmüket, miszerint a határozatban nem kell szerepeltetni a
létszámadatokat, ezért módosítani kell a 25/2007. számú határozatot. Ismerteti a határozati
javaslatot.
Bakos Tibor polgármester – miután hozzászólás nem hangzott el, felteszi a kérdést, aki
egyetért a fentiekben ismertetett határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
31/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 25/2007. számú
határozatát a következők szerint módosítja:
A 25/2007. számú határozat B) pontja III. bekezdése 2. pontjának a) és b)
alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) egy összevont óvodai csoporttal rendelkezik és az elvárt
átlaglétszámnak megfelel,
b) 1-2. és 3-4. összevont évfolyamú osztályokkal rendelkezik,
az 1-2. évfolyamú összevont osztály esetében az elvárt
átlaglétszámnak megfelel. A 3-4. évfolyamú összevont
osztály esetében az elvárt átlaglétszámnak nem felel meg
(mivel 3000 fő, vagy az alatti lakosságszámú) és nem is
vállalja, hogy a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévre előírt
feltételeket teljesíti.”
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
hiánypótlásának benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2007. május 24.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
b.)

Megbízási szerződés művészeti oktatásra.

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a márciusi ülésen már volt arról szó, hogy a
Sárhidai Dalkör részére a 2007. évi elfogadott költségvetésben betervezésre került 100.000.Ft, amelyet közvetlen pénzügyi támogatás formájában nem tudunk átadni a részükre, mivel
nem bejegyzett civil szervezetről van szó. A Sárhidai Dalkör kérésének megfelelően a
100.000.-Ft-ot a szakmai vezetőjükkel - Kulcsárné Csejtei Mariannával - művészeti oktatásra
kötendő megbízási szerződés fedezetére, illetve egyéb dologi kiadásokra szeretnék fordítani.
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Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy beszéltek Kulcsárné Csejtei Mariannával,
hogy a dalkör zenei oktatását alkalmanként bruttó 3.500.-Ft összegért vállalja. A díjazást
számla ellenében, leigazolt teljesítést követően utalják majd a részére.
Mázsa Ferenc települési képviselő javasolja, hogy havonta történjen a számla kiállítása,
mert változó, hogy hány alkalommal tartanak próbát a dalkörösök.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy kössék meg a megbízási szerződést a művészeti
oktatásra, illetve a 100.000.-Ft-ból fennmaradó összeget a Sárhidai Dalkör egyéb dologi
kiadásaira fordíthassa. Miután több hozzászólás nem hangzott el, felteszi a kérdést, aki
egyetért azzal, hogy Kulcsárné Csejtei Marianna egyéni vállalkozóval a Sárhidai Dalkör
művészeti oktatására megbízási szerződést kössenek 2007. június 1-től 2007. december 31-ig
szóló időtartamra, valamint a fennmaradó összeget a Sárhidai Dalkör egyéb dologi kiadásokra
fordíthassa, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
32/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a 2007. évi
költségvetésében a Sárhidai dalkör részére betervezett 100.000.-Ft
terhére - Kulcsárné Csejtei Marianna egyéni vállalkozót (Gellénháza,
Napsugár u. 5.) a Sárhidai Dalkör alkalmankénti művészeti oktatására
megbízza 2007. június 1-től 2007. december 31-ig.
Továbbá Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a 100.000.-Ft-ból fennmaradó összeget a Sárhidai Dalkör
egyéb dologi kiadásokra fordíthassa.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sárhidai
Dalkört értesítse, valamint felhatalmazza a megbízási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2007. június 1.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy május 18-án a Generali Biztosító egy
kapcsolatépítő pályázatot adott be a falunapi rendezvényhez kapcsolódóan. A falunapi
rendezvényen reklámanyagot helyeznének ki, feliratos pólókat, ajándékokat osztanának.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni
a megjelenést, majd az ülést 17,30 órakor bezárja.
Kmf.
Bakos Tibor
polgármester

Szilvás Istvánné
körjegyző

