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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. február 14. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor 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. A képviselő-testület 6 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja 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. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási, feladatellátási
intézkedési tervének felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
4. Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás
megállapodási szerződés módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
5. Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjban részesülők felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor
6. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása, rendeletalkotás.
Előadók: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző
8. Rendeletek módosítása, illetve alkotása. (községüzemeltetésről, állattartásról).
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
9. Gazdasági és intézkedési terv javaslat 2008-2009. évre vonatkozóan.
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 az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
-

Konfer-Plan Mérnöki Bt-vel a pályázati anyagok elkészítésére a szerződést
megkötötték.
Nagy Sándor pályagondnoki szerződését megkötötték.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, házi segítségnyújtás,
étkeztetés ügyekben hozott döntést, melyekről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási, feladatellátási
intézkedési tervének felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a többcélú társulás
kötelezettsége, hogy a közoktatási, feladatellátási intézkedési tervet felülvizsgálja,
jogszabályokhoz igazítsa. Javasolja elfogadásra.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a társulás javaslatot tett, hogy tudnák az
intézmények sorsát megoldani. Javasolja a közoktatási, feladatellátási intézkedési terv
felülvizsgálatának az elfogadását.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
2/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási, feladatellátási
intézkedési tervének felülvizsgálatával egyetért.
Határidő: 2008. március 15.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző értesítésért
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4. Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás
megállapodási szerződés módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a januári társulási ülésen a települési
polgármesterek már elfogadták a szerződésmódosítást. A képviselő-testületnek is el kell
fogadni. Röviden ismerteti az előterjesztést, kiemelve a módosításokat. Javasolja a módosított
társulási megállapodást elfogadásra.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
3/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Válicka-völgye
és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás módosított
egységes szerkezetű társulási megállapodását – jegyzőkönyvhöz csatolt
melléklet szerint - elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
5. Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjban részesülők felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor
Dr. Gombos Gábor körjegyző felkéri Marton Csabáné igazgatási ügyintézőt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a Bursa Hungarica „B” típusú
ösztöndíj 3 évre van megállapítva, de évente a rászorultságot vizsgálni kell. Elmondja, hogy
tavaly Sipos Eszter (Sárhida, Béke u. 27.) is pályázott a „B” típusú ösztöndíjra, de nem vették
fel a felsőoktatási intézménybe, így az ő jogosultságát nem kell vizsgálni. Majd ismerteti
Ujvári Adrienn hallgató szociális körülményeit, az egy főre jutó jövedelmi viszonyokat.
Hallgató továbbra is jogosult az ösztöndíjra, mivel családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a minimálbér 130 %-át.
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Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
4/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testület Ujvári Adrienn
Sárhida, Béke u. 52. szám alatti lakos részére a Bursa Hungarica „B”
típusú Felsőoktatási Ösztöndíjat tovább folyósítja a jogosultság
fennállásáig.
Határidő: 2008. március 15.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző értesítésre
6. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy központi
forrásból kapott támogatások, illetve elvonások miatt szükséges módosítani a rendeletet. Kéri,
hogy fogadják el a rendelet módosítását.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
2/2008. (II. 15.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 16.) számú rendelete
módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti,
teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
7. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
megtárgyalása, rendeletalkotás.
Előadók: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző

szóló

rendelet-tervezet

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nem akar hozzáfűzni semmit az előterjesztéshez,
megjegyzi, hogy a tavalyihoz hasonlóak a számok. Kérdéseket vár a képviselő-testülettől.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy több kérdése is van az előterjesztéssel
kapcsolatban. Az iskola fenntartásával kapcsolatban, hogy jönnek ki gazdaságilag jobban, ha
tagiskola lesz, vagy lesz-e valami más megoldás az oktatásra? „A falun élő gyermek, miért
nem olyan, mint a városon élő?”
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Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy statisztikát készítettek a várható
gyermeklétszámokról, melyet ismertet. Óriási a probléma, próbálnak megoldást találni,
felvették a kapcsolatot a környező önkormányzatokkal, hogy „összerakjanak” egy közös
intézményt, intézményfenntartó társulást. Jó lenne, ha az oktatás állami feladat lenne és az
önkormányzatok járulnának hozzá. Véleménye szerint visszaalakul a járási szint, a
körzetközponti általános iskolák visszaállítása a cél. Ha csökken a létszám, kevesebb lesz a
normatíva is. Kértek fel szakembert, hogyan lehetne megreformálni az iskolát.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő véleménye szerint a problémák a szabad
iskolaválasztással kezdődtek. Ha iskolabezárásra kerülne sor, a település lakóit meg kell
hallgatni. A kommunális adóval kapcsolatban megkérdezi, hogy nem lehetne-e az adón
változtatni, legyen kevesebb és akkor mindenki fizessen szemétszállítási díjat.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy erről a kérdésről az egyebek napirendnél
tárgyalnak. Tájékoztatásul közli, hogy a baki napköziotthonos konyhát meg fogják szüntetni,
az ellátást vállalkozón keresztül oldják meg. Be szeretnék vezetni a 24 órás jelzőrendszeres
szociális ellátást az idős egyedülállók részére, ismerteti a jelzőrendszer lényegét.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
3/2008. (II. 15.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2008. évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja. A rendelet
eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
8. Rendeletek módosítása, illetve alkotása. (községüzemeltetésről, állattartásról).
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Az előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy három rendelet-tervezetet készített, melyeket
szükségesnek tart, mivel szabálysértési eljárást csak ez alapján lehet lefolytatni. Ismerteti az
állattartás, ebtartás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet. Kéri a képviselő-testület
véleményét.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
4/2008. (II. 15.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az állattartás,
ebtartás helyi szabályairól szóló rendeletét megalkotja. A rendelet
eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Dr. Gombos Gábor körjegyző a közterület használat szabályairól szóló rendelet-tervezetet
ismerteti. Elmondja, hogy a mozgó árusítást (élelmiszerek autóból történő árusítása), a
közterület használatot (pl. parkoló autók, építési anyagok közterületen való tárolása stb.)
szabályozni kell. Felsorolja a javasolt közterület használati díjakat.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy az utcákban parkoló kamionok
akadályozzák a közlekedést, nem lehet „belátni az útszakaszt”, jónak tartja ezt a szabályozást.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
5/2008. (II. 15.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület
használat szabályairól szóló rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti,
teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a helyi környezet védelméről, közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet-tervezetet, melyből kiemeli az
ároktisztítás, valamint a tüzelés szabályozását.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy a Béke utcában már legalább 20 éve nincs
árok, hogyan tisztítsák ki.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a közút képviselőit „kihoznák” egy bejárásra.
Javasolja, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
6/2008. (II. 15.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi környezet
védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti, teljes
szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
9. Gazdasági és intézkedési terv javaslat 2008-2009. évre vonatkozóan.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az idei költségvetési rendelet alapján és a
következő évek költségvetési előrejelzései alapján át kell gondolni az önkormányzat
gazdasági helyzetét és lehetőségeit. Ismerteti az önkormányzat költségvetését befolyásoló
tényezőket: normatíva csökkentéseket, energiaárak emelkedését stb. Az intézményfenntartás
lehetséges megoldásáról, a pályázati lehetőségekről, a régi iskolaépület más célú
hasznosításáról, „falugondnoki busz” vásárlásáról, rendezési terv módosításával vállalkozási
célú övezet, építési telkek kialakításáról, vagyonkezelő-hasznosító gt. létrehozásáról ad
tájékoztatást.
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10. Egyebek.
a.) Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatási
feladatai 2008. évi költségeinek megtárgyalása.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások
ellátásának ellenértékét az előző év január 1-jei lakosságszám, valamint az éves állami
költségvetésben e célra biztosított normatív hozzájárulás alapján állapítják meg. 2008. évben
807 fővel, 500Ft/lakos/év-vel számolva 403.500.-Ftot kell fizetni a Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetének a szolgáltatásért. Javasolja a szolgáltatási díj elfogadását.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
5/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének a családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáért 2008. évben - 500.-Ft/lakos/év,
2007. január 1-jei állandó népességi adat (807 fő) alapján - 403.500.Ft/év hozzájárulást fizet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
b.) Gazdasági társaság alapításához való csatlakozás.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a baki önkormányzat szeretne létrehozni egy
gazdasági társaságot, kft. Ismerteti a gazdasági társaság lényegét, előnyeit
(munkahelyteremtés, nyereségorientáltság). Több önkormányzat (Pölöske, Zalaszentmihály,
Csatár) jelezte már részvételi szándékát a gazdasági társaságba. Kérése, hogy a kft-be, mint
alapító tag vegyenek részt.
Bakos Tibor polgármester véleménye szerint akkor döntsenek, ha a képviselő-testület
minden tagja jelen lesz.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
6/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gt. alapítását a
következő testületi ülésre elhalasztja.
Határidő: következő ülés
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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c.) Zalaegerszeg
megszüntetése.

Városkörnyéki

Önkormányzatok

Egészségügyi

Társulásának

Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a társulás 2008. február 28. napjával
megszűnik. A képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, hogy a megszüntetéssel egyetért.
Kéri, hogy hozzák meg a határozatot.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
7/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg
Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 2007.
november 7. napján megtartott Társulási Tanács ülésén a 22/2007.
számú határozatában foglaltakkal egyetért. A képviselő-testület
egyetért a Társulás 2008. február 28. napi hatállyal történő
megszüntetésével.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
jegyzőkönyvi kivonat 4 példányának megküldésével a Zalaegerszeg
Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása (8945 Bak,
Rákóczi u. 2/a.) részére gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
d.) Orvosi rendelési idő változásának megtárgyalása.
Dr. Gombos Gábor körjegyző felolvassa dr. Tóthbán Beáta háziorvos rendelési idő
megváltoztatásáról szóló kérelmét. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő véleménye szerint hétfőn délután 13,3,-15,30-ig
legyen rendelési idő.
A képviselő-testület rövid tanácskozás után nem értett egyet a rendelési idő módosításával.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
8/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testülete dr. Tóthbán Beáta
háziorvos rendelési idő módosításáról szóló kérelmét elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester értesítésre
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Dr. Gombos Gábor körjegyző a régi iskolaépületének hasznosítására egy pályázati
lehetőséget (kereskedelmi szálláshely kialakítása) ismertet, melyre 15 %-os önrésszel lehet
pályázni. Az épületben 20-25 fős szálláshelyet, teakonyhát lehetne kialakítani. Mérnököket
kértek meg az épület állapotának felmérésére.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy kb. 11 millió Ft-ból meg lehetne valósítani a
szálláshely kialakítást.
Dr. Gombos Gábor körjegyző véleménye szerint erre a pályázatra, (melyet a NYDRFT írt
ki) nem fognak sokan pályázni, így még akkor is megéri pályázni, ha az önerőt hitelből kell
fedezni.
Bakos Tibor polgármester egy másik pályázati lehetőségről (belterületek vízrendezésére,
vízelvezetésre) ad tájékoztatást. 85 %-os támogatást lehet nyerni, a pályázat kétfordulós.
Elmondja még, hogy a Petőfi, Rákóczi, Béke és Dózsa utca összekötő út felújítására
árajánlatot kért, az összköltség 15.930 ezer Ft lenne. A focipálya mellett is lehetne kialakítani
egy kézilabda pályát, ezt is pályázat esetén tudnák csak megvalósítani.
Foglalkozni kell a pályázatokkal, mert csak pályázati támogatással valósíthatók meg ezek a
fejlesztések.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy ezekhez a pályázatokhoz jogerős építési
engedély szükséges.
Bakos Tibor polgármester tájékoztatásul közli, hogy a 204 hrsz-ú ház egyik fele leborult,
lakhatatlanná vált. Ha a tulajdonosok nem bontják el, akkor az önkormányzatnak kell
elbontani, a bontás költségét ráhárítanák a tulajdonosokra.
Bakos Tibor polgármester – miután egyéb közlemény, bejelentés nem hangzott el –
megköszöni a megjelenést, az ülést 20,45 órakor bezárja.

Kmf.
Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

