JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÜLÉSÉRŐL

2007. OKTÓBER 09.

RENDELETEK SZÁMA : 6/2007. (X. 10.), 7/2007. (X. 10.)
HATÁROZATOK SZÁMA: 49, 50, 51/2007.

Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. október 09. napján 17 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Marton Csabáné megbízott körjegyző, 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 6 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely javaslat alapján a képviselőtestület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Leader akciócsoporthoz történő csatlakozás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. A zalaegerszegi kistérség sürgősségi alapellátási ügyeletének átszervezése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2007. (IV. 12.)
számú rendelet módosítása.
Előadó: Marton Csabáné mb.körjegyző
6. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999. (XII. 13.)
számú rendelet módosítása.
Előadó: Marton Csabáné mb.körjegyző
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás dokumentumainak egységes
szerkezetbe történő elfogadása.
Előadó: Marton Csabáné mb.körjegyző
8. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés között nem volt lejárt határidejű
határozat.
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. Leader akciócsoporthoz történő csatlakozás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Az előadó felkéri Marton Csabáné mb. körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
napirendről.
Marton Csabáné mb. körjegyző elmondja, hogy a 2007 és 2013 közötti időszakban működő
Leader-csoportok lesznek a kistérségi szintű fejlesztés programok letéteményesei. A 2007.
szeptemberében megalakult helyi közösségek több lépcsős regisztrációs, elismerési és
kiválasztási folyamat eredményeképpen alakulnak majd Leader-csoportokká 2008. év elején.
A helyi vidékfejlesztő közösségek regisztrációjának első szakasza 2007. szeptember 21. zárult
le. Településünk önkormányzata ezen időpontig nem hozott döntést arról, hogy mely
közösség munkájában kíván alapítóként részt venni.
Kiemelten fontos, hogy a település fejlesztése szempontjából az, hogy olyan közösséghez
csatlakozzon, amelynek településeivel gazdasági, közigazgatási, kulturális kapcsolata van. A
zalaegerszegi kistérségben az ÉGERFA Helyi Közösséget alapító települések illetőleg a hozzá
csatlakozó további települések egy erős közösséget alkotnak, így Sárhida településnek ezen
csoporthoz kellene csatlakozni.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy tájékozódott a megyei Leader
csoportokról, tudomása szerint az Égerfa helyi közösség meg sem alakult. Véleménye szerint
többet kellene tudnunk erről a helyi közösségről, terveiről, elgondolásairól, célkitűzéseiről,
milyen előnyt jelent a településünknek ez a csoport. Nincs ismeretünk erről a csoportról sem,
és nem tudjuk azt sem, hogy mi volt a hozadéka a volt Göcsej Közép Zala helyi közösségben
történő részvételünknek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az Égerfa regisztráltatta magát a Helyi
vidékfejlesztési Irodánál, van esély hogy még bővíteni tudja a meglévő létszámot abból a
célból, hogy a már meglévő helyi közösségeknek egyesülni kell ahhoz, hogy Zala megyében
két nagyobb közösség jöjjön létre a sikeres pályázatok elérése végett.
Egyetért Mázsa képviselő úr fenntartásaival, de a földrajzi adottságokat, valamint azt is
figyelembe véve, hogy a környező települések is ehhez a pacsai Égerfa helyi közösséghez
csatlakoznak, sajnos más választási lehetőségünk nincs.
Miután több hozzászólás nem hangzott el - felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy
csatlakozzanak az Égerfa Helyi Közösséghez, valamint azzal, hogy a közösségben az
önkormányzatot Bakos Tibor polgármester képviselje, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
49/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy
csatlakozik az Égerfa Helyi Közösséghez. A Helyi Közösség előzetes
elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében alapítója lesz a
megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának,
Sárhida térség felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek
megvalósítása érdekében.
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Az Égerfa Helyi közösségben az önkormányzat képviseletére Bakos
Tibor polgármester jogosult.
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Határidő: 2007. október 10.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
8. A zalaegerszegi kistérség sürgősségi alapellátási ügyeletének átszervezése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester felkéri a megbízott körjegyzőt, hogy ismertesse a megállapodás
tervezetet.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2008. január 1-től határozatlan időre ellátja az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését és folyamatos biztosítását, integrált kistérségi
ügyeleti rendszer működtetésével. Röviden ismerteti az előterjesztést, melynek kéri az
elfogadását.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlésével megkötendő feladat-ellátási társulási megállapodástervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
50/2007. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezése és folyamatos
biztosítása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésével
megkötendő feladat-ellátási társulási megállapodás - jegyzőkönyvhöz
mellékelt - tervezetét elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2007. (IV. 12.)
számú rendelet módosítása.
Előadó: Marton Csabáné mb.körjegyző

4

A települési képviselők a rendelet tervezetet az ülés előtt kézhez kapták.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy az SZMSZ módosítására azért kerül
sor, mivel a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás további működésének biztosításához
elengedhetetlenül szükséges - a kb. hat-hét éve 281 önkormányzat által megalakult
nagytérségi hulladékgazdálkodás megvalósítása érdekében - a dokumentumok mielőbbi
rendbetétele, többek között az SZMSZ, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló helyi rendelet módosítása, valamint a 7. napirend pont keretében
ismertetésére kerülő dokumentumok.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2007. (IV. 12.) számú
rendeletének 8. §-a rendelkezik az önkormányzat feladat és határköréről, szervezetéről.
Ezt javasolja a 8/A. §-al kiegészíteni, vagyis
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési
szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint - a
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét, - az Ötv.
10.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Nyugat-Balaton és Zala folyó
medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására
létrehozott Önkormányzati Társulásra – a továbbiakban Társulás - ruházza át. Az
önkormányzati közfeladat átruházása, a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás
ellátására irányuló, már meglévő helyi közszolgáltatói szerződéseket, azok hatálya alatt nem
érinti.
(2) A Társulás, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése
céljából kizárólag egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat.
(3) A Társulás által a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű
végzése céljából alapítandó egyszemélyes gazdasági társaság, további gazdálkodó szervezetet
nem alapíthat és gazdálkodó szervezetben részesedést, nem szerezhet.
(4) A Társulás kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaság alapítására és
működésére, a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok mellett, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95-95/A.§-ai az irányadók.”
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az SZMSZ módosításával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (IV. 12.) számú rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
6/2007. (X. 10.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (IV. 12.) számú
rendelete módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletét megalkotja.
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A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2007. október 10.
Felelős: Marton Csabáné megbízott körjegyző
6. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999. (XII. 13.)
számú rendelet módosítása.
Előadó: Marton Csabáné mb.körjegyző
A települési képviselők a rendelet tervezetet az ülés előtt kézhez kapták.
Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy a rendeletben a személyi hatályra
vonatkozó 3. § (3) bekezdését értelemszerűen azért kell módosítani, mivel a kötelező
közszolgáltató feladatai bővülnek, illetve konkrétan megjelölésre kerül, hogy mikortól meddig
kötelezett a feladatellátásra a korábban megkötött szerződés alapján. A 3/A. §
kiegészítésében konkrétan megjelölésre kerül, hogy 2008. január 1. napjától a települési
szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása hol, illetve melyik helyrajzi számú területen
történik.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az előterjesztéssel.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az önkormányzat egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999. (XII. 13.) számú rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
7/2007. (X. 10.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.
(XII. 13.) számú rendelete módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz
mellékelt - rendeletét megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2007. október 10.
Felelős: Marton Csabáné megbízott körjegyző
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
szerkezetbe történő elfogadása.
Előadó: Marton Csabáné mb.körjegyző

Társulás

dokumentumainak

egységes

Marton Csabáné megbízott körjegyző elmondja, hogy a „Nyugat-Balaton és Zala folyó
medence” Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű megoldására
létrehozott önkormányzati társulás (rövidített elnevezése: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás) legfőbb szerve, a társulás társulási tanácsának 2007. április 12. illetve 2007. július 4.
napján megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta
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a.) a 9/2007 (IV.12) számú TT határozattal elfogadott Alapító Okiratot
b.) a 9/2007 (IV.12) és 20/2007 (VII.04) számú TT határozattal elfogadott Társulási
Megállapodást
c.) az 9/2007 (IV.12) számú TT határozattal elfogadott Szervezeti- és Működési
Szabályzatot annak mellékleteivel; így
ca.) társulási tanács ügyrendje
cb.) társulási operatív tanács ügyrendje
cc.) felügyelő bizottság ügyrendje
cd.) pénzügyi lebonyolító szerv és projekt menedzselő egység (projektiroda)
ügyrendjével együtt
a dokumentumokat, melyet a jegyzőkönyvhöz mellékelt iratok alapján ismertet.
Kéri, hogy ezeket változtatás nélkül, egységes szerkezetbe foglalva fogadja el a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az előterjesztéssel.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az előbbiekben ismertetett
dokumentumokkal, valamint az ismertetett határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
51/2007. számú Határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a „Nyugat-Balaton és Zala folyó
medence” Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű megoldására
létrehozott
önkormányzati
társulás
(rövidített
elnevezése:
ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás) legfőbb szerve, a társulás társulási tanácsának 2007.
április 12. illetve 2007. július 4. napján megtartott ülése által
d.) a 9/2007 (IV.12) számú TT határozattal elfogadott Alapító Okiratot
e.) a 9/2007 (IV.12) és 20/2007 (VII.04) számú TT határozattal elfogadott Társulási
Megállapodást
f.) az 9/2007 (IV.12) számú TT határozattal elfogadott Szervezeti- és Működési
Szabályzatot annak mellékleteivel; így
ca.) társulási tanács ügyrendje
cb.) társulási operatív tanács ügyrendje
cc.) felügyelő bizottság ügyrendje
cd.) pénzügyi lebonyolító szerv és projekt menedzselő egység (projektiroda)
ügyrendjével együtt
változtatás nélkül, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a mb. körjegyző figyelmét, hogy a döntésről a határozati
kivonat 2 példányának megküldésével a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
(8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.) tájékoztatásáról gondoskodjon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a társulási megállapodás, az alapító
okirat következők szerinti aláírására.
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Ugyancsak felhívja a mb. körjegyző figyelmét, hogy a társulás ezen döntéssel elfogadott
alapító okiratának és a társulási megállapodás aláírását helyettesítő un. aláíró lapok
ugyancsak 2-2 példányának ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő
megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2007. október 20.
Felelősök: Bakos Tibor polgármester
Marton Csabáné mb. körjegyző
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van kérdése, bejelentenivalója. Miután
kérdés, bejelentés nem hangzott el, megköszöni a megjelenést, majd az ülést 18,15 órakor
bezárja.
Kmf.
Bakos Tibor
polgármester

Marton Csabáné
megbízott körjegyző
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