JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÜLÉSÉRŐL

2007. NOVEMBER 28.

HATÁROZATOK SZÁMA: 54, 55, 56, 57, 58, 59/2007.

Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. november 28. napján 17 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete
Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol: Gáspár Lászlóné települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné megbízott körjegyző, Biró Katalin
pénzügyi ügyintéző, Leitnerné Nagy Judit 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
3. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Zalaegerszeg
és
Térsége
Többcélú
Kistérségi
Társulás
társulási
megállapodásának módosítása, új egységes szerkezetű megállapodás elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Szociális Szolgáltató Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás és alapító okirat jóváhagyása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Egyebek.
Napirend tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
-

A Belső Ellenőrzési Társulás (Hahót) 2007. évi költségeihez való
hozzájárulásról a megállapodást megkötötték.
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-

A Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesülettel a támogatásról a
szerződést megkötötték.
A Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról a nyilatkozatokat
elküldték, a pályázatot kiírták.
A Bocföldéért Közalapítvány részére a támogatást átutalták.
Az Égerfa Helyi közösséghez történő csatlakozásról az érintettek értesítve
lettek.
ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási
Társulás
értesítve
lett
a
dokumentumainak egységes szerkezetbe történő elfogadásáról.
A téli tavaszi közmunka programhoz csatlakoztak.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2008. évi ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról értesítve lett.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, temetési segély
ügyekben hozott döntést, melyről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, ezek a
„tények”, ez a valóság. A pénzügyi ügyintézőkkel egyeztettek a gazdálkodással kapcsolatban,
valószínű, hogy ebből az évből „jól jönnek ki”, mivel a 14 milliós hitelkeretből csak kb. 3
millió Ft-ot vettek igénybe. Megkérdezi, hogy kinek van véleménye, kérdése az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megkérdezi, hogy az előterjesztés készítője, miért
nincs itt az ülésen? Az előterjesztés támogatásértékű bevételek részénél miért nincs
feltüntetve a Jármű-Trade falunapi támogatása? A Válicka-völgye Kistérségi Társulásnak
miért 158 ezer Ft hozzájárulást fizettek, egyáltalán van értelme ennek a társulásnak?
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy Takács László pénzügyi ügyintéző
jelenleg szabadságát tölti, mivel 2007. december közepétől már nem itt fog dolgozni. A
Jármű-Trade falunapi támogatását valószínű, hogy az előterjesztés készítője kifelejtette. A
Válicka-völgye Társulásnak az önkormányzatok lakosságszám arányosan fizetik a
hozzájárulást, most az EU-s pályázatok önrésze miatt kellett többet fizetni. Elmondja még,
hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás nagyobb társulás, mint a Válicka-völgye,
de a kistérségi menedzser javasolta, hogy még szükség van a társulásra. A Válicka-völgye
társulás 3 pályázatot nyújtott be, mindhárom nyert: fafaragó szakkörhöz, kistérségi fesztiválvásár megrendezéséhez és interaktív honlap készítéséhez kaptak támogatást. A társulásban
részt vevő önkormányzatoknak kell eldönteni, hogy a jövőben fenntartják-e a társulást.
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Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint az idei évben elnyert pályázatok nem
kapcsolódnak Sárhidához. Úgy gondolja, hogy a Válicka-völgye társulás semmilyen
hozadékot nem tud felmutatni. „Ennek a társulásnak lejárt az ideje”. Miért nem áll fel egy
AD-HOC jellegű pályázatíró-figyelő társulás. A Válicka-völgye társulás honlapja évek óta
csak áll, fel lehetett volna tenni ezeket a pályázatokat. Miért nem él a honlap?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy „nem írja alá, hogy a társulás semmit nem
profitál”. Van vagyona a társulásnak, sörpadok, asztalok, sátrak, kondér. Ezeket az eszközöket
mindig, minden rendezvényre megkapják. Az éves költsége több lenne ezen eszközök
bérlésének, mint amennyi hozzájárulást fizet évente az önkormányzat.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő javasolja, hogy a Válicka-völgye társulás évente
számoljon be a munkájáról, „hogy hova mennek a pénzek”.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a bérjellegű kiadásokon felül
még a pályázati összegeket is meg kellett előlegezni, mivel a pályázatok utófinanszírozottak.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy minden évben megtartják a kulturális fesztivált,
az összes pályázatot a térségi menedzser írta. Elmondja még, hogy ha ki akar lépni az
önkormányzat a társulásból, akkor egy testületi határozatot kell hozni, és bármikor
kiléphetnek belőle.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester – miután egyéb hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést,
aki egyetért az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló
előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
54/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló –
jegyzőkönyvhöz mellékelt - tájékoztatót elfogadja.
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a költségvetés pontos számai még nem ismertek,
ezért elég nehéz összeállítani egy koncepciót. Látszik az előterjesztésből, hogy a következő
évet sem tudják „megúszni” hitel nélkül. Sok olyan tétel van, ami ismert, nagyon sokat biztos
hogy nem fog változni a költségvetésük a koncepcióhoz képest. Nem lesz könnyű a 2008-as
év, szeptember 1-ig az iskolának tagintézménnyé kell válni, vagy megszűnik az iskola, esetleg
ÁMK-t lehetne létrehozni. Bánná, ha az iskola megszűnne. Úgy gondolja, hogy át kell
beszélni a dolgokat, szakértőt kellene hívni az iskola ügyében. Az előterjesztéssel
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kapcsolatban még elmondja, hogy a normatív támogatások az elmúlt évihez viszonyítva
csökkennek, az energiaárak emelkednek, ezekkel mind számolni kell. Úgy gondolja, hogy
ÖNHIKI-s pályázatot újra be kellene adni. A Rákóczi utcai régi iskola épületét nem javasolja
most eladásra, mivel ha a baki beruházás megvalósul, akkor egy kisebb átalakítás után
munkásszállónak lehetne hasznosítani. Javaslatokat, véleményeket kér.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megkérdezi, hogy meddig lehet hitelt
„göngyölíteni”?
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy hitelt a hitelkeret összegéig vehetnek fel.
Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint a jövő évben több hitelt kell
felvenniük.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásakor a hiányt
lefaraghatják, kéri Mázsa Ferenc települési képviselőt, hogy adjon ötleteket erre.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a költségvetés készítésekor majd pontról
pontra megnézik, hogy mire megy el a pénz.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy még nem ismertek a költségvetés
számai, csak hozzávetőlegesen lehet számolni, a költségvetést még majd befolyásolja, hogy
mi lesz az iskolával.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat 2008. évi
koncepciójával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
55/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2008. évi – a jegyzőkönyvhöz mellékelt - költségvetési koncepcióját
elfogadja.

5. Zalaegerszeg
és
Térsége
Többcélú
Kistérségi
Társulás
társulási
megállapodásának módosítása, új egységes szerkezetű megállapodás elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben tételesen leírták, hogy mi
indokolja a társulási megállapodás módosítását. Pl. (14 település kivált, új feladatok ellátása,
felvétele, stb.) Röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése,
véleménye.
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Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás új társulási megállapodásával, valamint az új feladatok
ellátásának felvételével, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
56/2007. számú Határozat:
1.Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás új társulási megállapodását
elfogadja. A társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a
41/2005. számú határozatának 1. pontjával elfogadott, majd a
84/2005., 67/2006., 68/2006., 79/2006., 80/2006., és a 2/2007. számú
határozatokkal módosított társulási megállapodás hatályát veszti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
2.Sárhida
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
közszolgáltatások
biztosításához
kapcsolódó
és
térségi
együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök közül:
- területfejlesztés,
- oktatás és nevelés,
- szociális ellátás (házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, a nappali ellátás biztosítása, a családsegítés, a
közösségi ellátás, a támogató szolgálat, szociális étkeztetés),
- egészségügyi ellátás,
- család-,
gyermekés
ifjúságvédelem
(gyermekjóléti
szolgáltatás),
- Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység (mozgókönyvtári
feladat),
- esélyegyenlőségi program megvalósítása,
- foglalkoztatás,
- gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom,
- belső ellenőrzés,
- a környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés,
- sportfeladatok
ellátásában vesz részt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a
határozat eljuttatásáról 2007. november 30-ig gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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6. Szociális Szolgáltató Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás és alapító okirat jóváhagyása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri Marton Csabáné megbízott körjegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Marton Csabáné megbízott körjegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a közösen
ellátandó feladatok közé most felvennék az étkeztetést is. Megkérdezi, hogy kinek van
kérdése?
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Pókaszepetk
székhelyű Szociális Szolgáltató Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyják,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
57/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pókaszepetk
székhelyű Szociális Szolgáltató Társulás módosított és egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását és a módosított és
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.
A képviselő-testület a Társulási Tanácsba Bakos Tibor polgármestert,
akadályoztatása esetén Nagyné Pete Rozália alpolgármestert delegálja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás és az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Szociális Szolgáltató
Társulásban az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás közösen ellátandó szociális
feladatokat vállalják, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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58/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja
szándékát, hogy szociális szolgáltatási feladatok közös ellátására
társulást hoz létre a mellékletben felsorolt településekkel.
A társulásban ellátott szociális feladatok:
-

étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali ellátás.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

7. Egyebek.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van kérdése bejelentenivalója.
Pete Istvánné települési képviselő, intézményvezető elmondja, hogy az intézményeknek
december 31-ig felül kell vizsgálni a pedagógiai programjukat. A Nemzeti Alaptanterv
módosítása a helyi tanterv változásait érinti jelentősen, azonban az Oktatási Minisztérium
október végéig nem adott ki ehhez semmilyen segédletet, kerettantervet, melyet ígért és mely
közül az intézmények választhatnának és felelősségteljesen módosíthatnák a pedagógiai
programjukat. Kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a pedagógiai program
felülvizsgálatának tanév végéig történő elhalasztásához.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a pedagógiai program felülvizsgálatának tanév
végéig történő elhalasztásához.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programjának felülvizsgálatát 2008. tanév végéig
halasszák el, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
59/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja felülvizsgálatának
2008. tanév végéig történő elhalasztásával egyetért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt
a döntésről értesítse.
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Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy december elsején
szombaton tartják meg az idősek napját. Elmondja, hogy Pete Jenő bácsi megírta Sárhida
történetét az 1945-ös évig bezárólag 100 oldalban. Szeretné kiadatni, megjelentetni, melyhez
kéri az önkormányzat segítségét. Ő a maga részéről támogatja a kérést.
Pete Istvánné települési képviselő megkérdezi, hogy miért csak 1945-ig írta meg a
történetet, írja meg további időpontig.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy sokat dolgozott a történet megírásán, javasolja,
hogy hívják meg az egyik ülésre, hogy mutassa be az anyagot. Elmondja még, hogy a
közmeghallgatás kedden 18 órakor lesz.
Több közlemény, bejelentés nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 18 órakor bezárja, majd a
képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát.
Kmf.

Bakos Tibor

Marton Csabáné

polgármester

megbízott körjegyző
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