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Jegyzőkönyv
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. december 29. napján 17 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc Németh Ervinné,
Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Nagyné Pete Rozália, Gáspár Lászlóné, Pete Istvánné települési
képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Marton Csabáné a körjegyző megbízásából, Bíró Katalin
pénzügyi munkatárs.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 5 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. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
5. Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és idegenforgalmi Társulás 2008. évi
beszámolója, valamint az új egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II.
félévi munkájáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Megbízási szerződés meghosszabbítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. Zala-depo Kft. hulladékszállítási szerződés megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor
9. Adózási tevékenységről tájékoztató.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
10. Egyebek.
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Napirendek tárgyalása:
1 . Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy lejárt határidejű határozat nem volt.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a polgármester átruházott hatáskörében
döntést nem hozott.
3. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester néhány tételt kiemel a rendeletmódosításból. Központi
forrásból kapott támogatások között eseti támogatás részletét megkapta az
önkormányzat. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése jogcímen 928 ezer Ft
támogatásban részesült az önkormányzat. A 2007. évi beszámolóhoz kapcsolódó
elszámolás során 529 ezer Ft támogatásban részesült település. Támogatásértékű
bevételek között kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlékra 206 ezer Ft-ot
kapott a település. A Zala Megyei Önkormányzattól polgári védelmi gyakorlatra 130
ezer Ft támogatást jutattak, amely keretében a Rákóczi utcában lévő életveszélyes
lakóépület elbontásra került. Sport és szabadidő központ kialakítását forráshiány miatt
nem valósítjuk meg. Az elnyert 1 millió FT összegű támogatásról lemond. Nyári és
téli közmunkaprogram önerejére 50 ezer Ft-ot szükséges fordítani. A cigány
kisebbségi önkormányzat költségvetésének módosítása változatlan formában épül be a
település költségvetésébe. A saját hatáskörű módosítások részletezését az előterjesztés
tartalmazza.
A képviselő-testület egyhangúlag
költségvetésének módosításával.

egyetértett

az

önkormányzat

2008.

évi

Bakos Tibor polgármester –miután hozzászólás nem hangzott el- felteszi a kérdést,
aki egyetért az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.15.) számú
rendelete módosítására vonatkozó rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következő rendeletet:
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13/2008. (XII.30.) számú Rendelet
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete
az
önkormányzat
2008.
évi
költségvetéséről szóló 3/2008. (II.15.) számú
rendelete
módosítására
vonatkozó
–
jegyzőkönyvhöz
mellékelt
–
rendeletét
megalkotja.
A
rendelet
gondoskodik.

kihirdetéséről

a

körjegyző

Határidő: 2008. december 30.
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt ez eltelt 16 év után számtalanszor
módosították, melyhez igazodóan a helyi rendeletet is aktualizálni kellett.
A helyi rendeletünket is az eltelt 5 év alatt 6 ízben módosítottuk.
A legutóbbi törvény változásaiból adódóan célszerűnek tartottuk egy új rendelet
megalkotását, tekintettel arra, hogy a szociális alapszolgáltatások ellátása egy másik
társulási formában történik. A Pókaszepetki Szociális Szolgáltató Központ megszünt,
az új intézményt a Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás hozta létre: TÁMASZ
néven, amelynek hatósugara kiterjed az őrségi Többcélú Kistérségi Társulásba is. Az
alapszolgáltatási TÁMASZ intézmények három intézményegysége van: a Zalalövői, a
Zalaistvándi és a Tófeji, melyhez tartozik Bak és Sárhida település. A Magyar
Vöröskereszttel kötött együttműködés is megszűnt, mivel a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgálat is beépült 2009. január 1-től a TÁMASZ intézménybe.
A kiadott rendelet tervezetbe azokat a részeket, melyek változnak kiemelten sötét
színnel emeltük ki.
Mint említettem a szociális szolgáltatások terén van a legtöbb változás, többek között
a térítési díjakra vonatkozóan is, mely két részből áll: az intézményi és személyi
térítési díjból tevődik össze. Az intézményi térítési díjat a szolgáltatást nyújtó, vagyis a
TÁMASZ állapítja meg, 2008. december 17. napján tartott ülésen megtörtént, mely az
1. számú mellékletben olvasható. Ez alapján kell meghatározni az önkormányzatnak a
személyi térítési díjat, melynek egyetlen fő szabálya, hogy nem lehet több, mint az
intézményi térítési díj. Az önkormányzat 2006. március 1-től nem emelte a személyi
térítési díjakat.
A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás térítési díja eddig is 0 Ft volt, a
jövőben is 0 Ft lesz.

5
Az étkeztetés esetében eddig a nyugdíjminimum és jövedelem arányában került
megállapításra a személyi térítési díj. A 2008. évtől érvényben lévő térítési díj
megállapításával kapcsolatos rendelkezések szerint a jegyző minden ellátott részére
kiadta október 30-ig az igazolást a jövedelem öregségi nyugdíjminimum arányában,
erről van kimutatás, hogy ki melyik sávba esik.
Javasoljuk a személyi térítési díjat étkeztetés vonatkozásában a személyi térítési díjjal
megegyező összegben megállapítani. A javasolt díjakat a 2. számú melléklet
tartalmazza.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet vitassa meg, és fogadja el.
Bakos Tibor polgármester –miután hozzászólás nem hangzott el- felteszi a kérdést,
aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelettervezettel kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következő rendeletet:
14/2008. (XII.30.) számú Rendelet
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló –
jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét megalkotja.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2008. december 30.
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző

5. Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és idegenforgalmi Társulás 2008. évi
beszámolója, valamint az új egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Baksa István a társulás
elnöke lemondott, helyette Gál Lászlóné Pusztaederics polgármestere látja el az elnöki
feladatokat. Az Alapító Okirat jóváhagyásához a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének a minősített többséggel hozott döntése szükséges. A
módosításokra jogszabályi változások illetve a társulási megállapodásban foglaltak
igazítása az alapító okirathoz miatt van szükség.
Mázsa Ferenc úgy érzi, hogy a társulás létezik is meg nem is. Korábban
párhuzamosság volt a Válicka-Völgye Társulás és az Észak-Zalai Területfejlesztési
Társulás között. Véleménye szerint nem töltötték be a szerepüket. Megkérdezi, hogy
mekkora pénzösszeggel rendelkezik a társulás.
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Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy 2.700 ezer Ft összeg van jelenleg a
társulás számláján. A társulás tisztújító ülésén Ő is javasolta, hogy szűnjön meg a
társulás, de az érvényben lévő pályázatok miatt ez nem lehetséges. Gondot okoz az is,
hogy némelyik település nem fizet tagdíjat.
Mázsa Ferenc problémának tartja, hogy az elnyert pályázatok után még a társulásnak
úgynevezett öt éves fenntartási kötelezettsége áll fenn.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Válicka-vöolgye és
Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás 2008. évi beszámolójával
valamint az új egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásával kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül
meghozta a következő határozatot:
85/2008. számú Határozat
a.) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és
Idegenforgalmi Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt
– 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
b.) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és
Idegenforgalmi Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt
– új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
6. Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II.
félévi munkájáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a társulási
megállapodás 2008. október 1. napjával módosult. A módosítás egy új feladat
felvételét a gyepmesteri feladat és az új intézmény alapítását a TÁMASZ
Alapszolgáltatási Intézményt tartalmazza. Ezáltal a társulás tagtelepülései 13 feladat
közös ellátását vállalták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a gyepmesteri
feladat ellátása miatt szükséges módosítani a település állattartási rendeletét, mely
ezen feladat ellátásával egészül ki.
Több hozzászólás nem hangzott el.
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Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II. félévi munkájáról szóló tájékoztatóval,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
86/2008. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2008. II. félévi munkájáról szóló – jegyzőkönyvhöz
mellékelt – tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2008. december 29.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
7. Megbízási szerződés meghosszabbítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Nagy Sándor pályagondnok megbízási
szerződése 2008. december 31. napján lejár. Javasolja a megbízási szerződés
megkötését egy évi időtartamra havi 25.000 Ft összegű megbízási díjjal.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Nagy Sándor
pályagondnokkal 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig havi 25.000 Ft
megbízási díjjal szerződést kössön a képviselő-testület, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
87/2008. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
pályagondnoki feladatok ellátásával 2009. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig megbízza Nagy Sándor Sárhida,
Béke u. 93. szám alatti lakost.
A képviselő-testület a megbízási díjat havi 25.000.-Ft-ban
állapítja meg.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2009. január 20.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Biró Katalin pénzügyi teljesítésért

8. Zala-depo Kft. hulladékszállítási szerződés megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a hulladékszállításra vonatkozóan
három árajánlatot kértünk. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felé éves
használati díjat, 781.820 Ft-ot kellene fizetni a szolgáltatást végzőnek. Azonban a
Zala-depo kft. ezt a díjat beépíti a hulladékszállítás díjába, így a hulladékszállítási díj
közel 50 %-kal emelkedne. Várhatóan a ZALAISPA Kft. Társulási Tanácsa ez ügyben
rövid időn belül ülést tart. Javasolja a napirend elnapolását.
Hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület egyetért a napirend elnapolásával.
9. Adózási tevékenységről tájékoztató.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy szükségesnek tartja a helyi adók
átvizsgálását. Elképzelhetőnek tartja, hogy a kommunális adó csökkenne, mindez attól
függ, hogy a hulladékszállítást milyen formában kerül megoldásra. Jónak tartaná, ha a
lakosság közvetlenül kötne szerződést a szolgáltatóval. Az iparűzési adó mértékének
csökkenésére is gondol, bízva abban, hogy kisebb lenne az önkormányzat bevétel
kiesése. Ennek közérzet javító hatása is lehetne.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az adózási tevékenységről
szóló tájékoztatóval kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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88/2008. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
az önkormányzat 2008. évi adózási tevékenységről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2008. december 29.
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző

10. Egyebek
Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nyugat-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége törvényességi észrevételt
tett, hogy a 2008. augusztus 25-én tartott Bak, Sárhida, Zalatárnok községek együttes
nyílt testületi üléséről készített jegyzőkönyv jelentős késéssel, 2008. november 3-án
került felterjesztésre, valamint az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt jelenléti ív alapján
megállapításra került, hogy Zalatárnok község képviselő-testülete határozatképtelen
volt. A 8 fős testületből csak négyen voltak jelen az ülésen. Az Ötv. értelmében a
képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több mint
a fele jelen van.
A képviselő-testület köteles a törvényességi észrevételben foglaltakat megtárgyalni és
a felhívással kapcsolatban tett intézkedésről tájékoztatást adni a Közigazgatási Hivatal
felé.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Közigazgatási Hivatal
által tett törvényességi észrevételben foglaltakra kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
89/2008. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Zala Megyei Kirendeltsége által tett törvényességi
észrevétellel egyetért, felhívja a körjegyzőt, hogy
gondoskodjon a jegyzőkönyvek határidőben történő
eljuttatásáról, továbbá Bak, Sárhida és Zalatárnok
községek együttes ülésén önálló napirendi pontként
tárgyalja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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Biró Katalin pénzügyi munkatárs tájékoztatja a képviselő-testületet a Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda, mint a Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési
Központ tagintézményének finanszírozásáról. A finanszírozást teljes egészében
Sárhida község Önkormányzata látja el. Az önkormányzat a költségvetésében
szereplő összeget 2008. december 31. napjáig az ÁMK részére átutalja. Az
önkormányzat év végi várható hitelállománya kb. 2 millió Ft lesz.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Göcsej
Kapuja Bak ÁMK részére az önkormányzat költségvetésében szereplő 8.694 ezer Ft
összeget átutaljon kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

90/2008. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Némethy Miklós Általános
Iskola és Óvoda, mint a Göcsej Kapuja Bak Általános
Művelődési Központ tagintézménye finanszírozását
teljes egészségben Sárhida község Önkormányzata látja
el. A 2008. szeptember 1. és december 31. közötti
időszakra elfogadott költségvetésben szereplő 8.694 ezer
Ft-ot az önkormányzat legkésőbb 2008. december 31.
napjáig átutalja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
kifizetés teljesítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző
91/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Göcsej
Kapuja Bak Általános Művelődési Központtal (8945 Bak, Rózsa
u. 37.) kötött, 2008. november 26-án a 76/2008 számú
határozattal
elfogadott
vagyonkezelői
szerződés
jegyzőkönyvhöz mellékelt - módosítását elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
vagyonkezelői szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
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Felelős: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző szerződés módosításáért
Több közlemény, bejelentés nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 18 óra 20 perckor bezárja,
majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát.
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Bakos Tibor
polgármester

Dr. Gombos Gábor
körjegyző

