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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december 4. napján 18 órakor
megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Kultúrház Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol vannak: Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly települési képviselők.
Lakosság részéről: 23 fő.
Tanácskozási joggal meghívott: Marton Csabáné megbízott körjegyző.
Bakos Tibor polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 6 fő megjelent. Az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére, mely alapján a képviselő-testület
az alábbi napirend tárgyalását határozza el:

Napirend:
1.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
Előadó: Bakos Tibor polgármester.
Napirend tárgyalása:
1.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
Előadó: Bakos Tibor polgármester.
Bakos Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Marton Csabáné
megbízott körjegyzőt. Elmondja, hogy szeptember 1-től Szilvás Istvánné elment Söjtörre
körjegyzőnek, így Marton Csabánét bízták meg a körjegyzői feladatok ellátásával az új
körjegyző kinevezéséig.
Szomorúan tapasztalja, hogy kevesen jöttek el a közmeghallgatásra. Elmondja, hogy az
önkormányzatnak az alapellátások biztosítását kell szem előtt tartania. Az nevelést, oktatást a
Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda biztosítja, az óvodában és a 2 osztályos
alsótagozatos iskolában. A 12 fő felsős tanuló a baki iskolába jár. A normatíva csökkenés
miatt egyre több iskolát zárnak be, mert nem tudják fenntartani őket. 2008. szeptember 1-jével
- a törvényi változások miatt – vagy át kell alakulni az iskolának és az óvodának
tagintézménnyé, vagy megszűnni. Felvetődik még egy lehetőség, hogy Általános Művelődési
Központ keretében működnének. Elmondja még, hogy hétfőn mennének Csömödérre
megkérdezni, hogy ők hogyan próbálják megmenteni az iskolájukat.
A továbbiakban a szociális ellátásokról ad tájékoztatást, felsorolja a rendszeres (8,5 millió Ft,
melynek 90 %-a visszaigényelhető) és az eseti (595 ezer Ft, mely nem igényelhető vissza)
pénzbeni ellátások összegeit. Az egészségügyi ellátás biztosított, mind a háziorvosi, védőnői,
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fogorvosi ellátás, valamint az orvosi ügyeleti szolgáltatás. Elmondja még, hogy ezentúl
Zalaegerszeg város fogja ellátni az orvosi ügyeleti ellátást.
A következőkben felsorolja az önkormányzat kötelező feladatait, utak, hidak, közterületek
fenntartását, közművelődést, családsegítést stb.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázati rendszerhez ez évben is csatlakoztak havi 4 ezer Ft támogatást juttatnak 6
fő részére. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásában 1 család részesült. Ez
évben 3 közcélú munkást foglalkoztattak.
Támogatták a civil szervezeteket, köztük 4 helyi szervezetet. Elmondja, hogy mely
társulásoknak tagja az önkormányzat, TÖOSZ, Többcélú Kistérségi Társulás, Principális és
Felső-zalamenti Társulat, Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi
Társulása, ZALAISPA, Belső Ellenőrzési Társulás Hahót, Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat fejlesztésére Társulás, Válicka-völgye Kistérségi
Társulás, Szociális Szolgáltató Társulás, Közös Pénzügyi Alap. A Zalaegerszeg
Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulásában 65 település vesz részt. 2008.
január 1-től Zalaegerszeg város veszi át az orvosi ügyeleti ellátást.
Felsorolja a rendezvényeket, melyek közül kiemeli a falunap, szüreti felvonulás, valamint az
idősek napja megrendezését. A mindenki karácsonya rendezvényt tavaly tartották először, az
idén is megrendezik.
A pályázatok közül megemlíti az ÖNHIKI-t, valamint kiemeli, hogy a Generali Biztosító
pályázat útján támogatta a falunapot. Fontosnak tartja a pályázatok folyamatos figyelését.
Elmondja, hogy 14 milliós hitelkerettel rendelkeznek. A jövő évi tervek a költségvetés
függvényei. A bevételek állami támogatásból és saját bevételből (adók, terembér stb.)
tevődnek össze. Nem biztos, hogy szerencsés lenne az adókat emelni, mivel a lakosság amúgy
is nagyon le van terhelve. A koncepció elkészítésekor még nem voltak ismertek a
költségvetési törvény irányszámai, ezért a tavalyi számok alapján terveztek
A terveik közül megemlíti, hogy 90 %-os támogatottsággal lehetne beadni egy pályázatot
(mely kétfordulós) oktatási intézmények felújítására, melynek költsége kb. 22 millió lenne.
Az ÖNHIKI miatt csak 2 millió Ft-ot lehetne hozzátenni. A felújításban szerepelne tetőcsere,
tornaszoba kialakítása, nyílászárók, padozat cseréje, tetőtér beépítése. A járdákra is ráférne a
felújítás. A faluközpont kialakítását, árkolások elvégzését pénz hiányában kénytelenek időben
elhalasztani. Érdekességként megemlíti, hogy Bak vonatkozásában kialakulóban van egy nagy
beruházás, Medi-welness központ, termálfürdő kialakítását tervezik. Egy baki vállalkozó a
Sághegyi lapon tavat szeretne kialakítani, sport és üdülőcentrummal együtt.
Felkéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat.
Kása Árpád megkérdezi, hogy a guruló köveket mikor viszik el a központból?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a központnál 900 m2 területet kellene aszfalttal
ellátni, melynek négyzetméterenkénti ára 2.500.-Ft, így kb. 3 millió Ft-ba kerülne.
Kovács Lászlóné megkérdezi, hogy a Közútkezelő az út mindkét oldalán lenyeste a fákat, ki
fogja az ágakat eltakarítani?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy ez az út magánút, valamilyen vállalkozás végezte
a fák lenyesését. Az árkok tisztításával kapcsolatban elmondja, hogy a KPM csak akkor
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tisztítja ki, ha az útról folyik le a sár stb. A szántókról lefolyó víztömeg, sár tömöríti el az
árkokat. Csak pénz kérdése az árkolás.
Peszleg Judit megkérdezi, hogy mikor lesznek kialakítva a házhelyek a TSZ területén?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a rendezési terv szerint 22 házhely lenne
kialakítva. A terület tulajdonosa Kurusa úr befektetőt keresett, így Hoffmann Ödön alakítana
ki 33 házhelyet, de családi problémák miatt lehet, hogy nem valósul meg. Lehet, hogy Kurusa
úr eladja a területet.
Peszleg Judit megkérdezi, hogy mit lehet tudni a baki beruházásról, ki a befektető?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a beruházó dr. Békési László, aki már meg is
vásárolta a területet. Ha beindul a beruházás, lehet, hogy a régi iskola épületében szálláshelyet
alakítanak ki.
Több kérdés nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést, majd az ülést 19,15 órakor bezárja.
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