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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. március 27. napján 18 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Nagyné Pete
Rozália, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző, dr. Tóthbán Beáta háziorvos, Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a rendkívüli ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 7 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére. A képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
Napirend:
1. Orvosi rendelési idő módosításának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Csapadékvíz-elvezetés megoldására pályázat benyújtása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Civil szervezetek támogatása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Régi iskola más célú hasznosításának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
8. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda átszervezése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
9. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás
módosítás, tagi hozzájárulás megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
10. Gazdasági társaság megalakítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
11. Létszámcsökkentés megtárgyalása.
Bakos Tibor polgármester
12. Hulladékszállítási szerződés módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
13. Balogh Rudolf kérelme.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
14. Egyebek.
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Napirendek tárgyalása:
1. Orvosi rendelési idő módosításának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester köszönti dr. Tóthbán Beáta háziorvost, majd megkéri, hogy
mondja el kérelmét a képviselő-testület felé.
Dr. Tóthbán Beáta házorvos elmondja, hogy a képviselő-testület a legutóbbi ülésén a
rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmét elutasította. Azért jött el az ülésre, hogy a
képviselő-testület hallgassa meg az indokait. Elmondja, hogy nagyon sok a beteg (kb. 100120 fő) a hétfői napokon Bakon és Sárhidán is. Egész nap rendel, ezért felelősségteljesen nem
tudja vállalni a munkát. A módosítás szerint hétfőn Bakon 8-10-ig, Sárhidán 11-13 óráig,
csütörtökön 8-10-ig Sárhidán, 11-12-ig Bakon rendelne. Szeretné, ha a képviselő-testület
beleegyezne a módosításokba.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő véleménye szerint a hétfő délutáni rendelési idő jó
volt, mert akik délelőtt dolgoztak azok a délutáni rendelési időben felírathatták a
gyógyszerüket. Nem fognak szabadságot kapni a dolgozók, hogy gyógyszert írassanak fel.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a gyógyszer felíratást meg lehet oldani. (pl. mást
megkérni a felíratásra). Támogatja a rendelési idő módosítását.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
13/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a „Dr. Tóthbán és
Társa Háziorvosi Kft” (Bak, Fenyősalja u. 27.), mint egészségügyi
szolgáltató kérelmét támogatva a rendelési idő alábbiak szerinti
módosítását elfogadja:
Hétfő: 8-10 óráig Bak
11-13 óráig Sárhida
Kedd: 8-12 óráig Bak
Szerda: 11-12 óráig Tanácsadás Bak
13-15,30 óráig Bak
Csütörtök: 8-10 óráig Sárhida
11-12 óráig Bak
Péntek: 8-12 óráig Bak
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntésről az
érintettet értesítse.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy saját hatáskörű átcsoportosítások,
támogatásértékű bevétel miatt szükséges a rendeletet módosítani.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
7/2008. (III. 28.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 15.) számú rendelete
módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti,
teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. Csapadékvíz-elvezetés megoldására pályázat benyújtása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy csapadékvíz-elvezetésre írtak ki pályázatot.
Ismerteti a pályázati kiírást, elmondja, hogy a két fordulós pályázaton 85 %-os támogatást
lehet nyerni. A Petőfi, Rákóczi és a Béke utcában lenne megoldva a csapadékvíz-elvezetés,
padka készítés stb. A 2008-as évet csak a tervkészítés költsége (300.000.-Ft) terhelné, a saját
erőt (3.967.200.-Ft-ot) 2009-ben kellene megfizetni. Javasolja a pályázat benyújtását.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
14/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli
Operatív Program „Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése” (kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/1) című
pályázati felhívására pályázatot nyújt be 28.448.000.-Ft összegben. Az
önkormányzat támogatási igénye 24.180.800.-Ft, a fennmaradó
4.267.200.-Ft-ot önerőből biztosítja.
A képviselő-testület a támogatás elnyerése esetén a projekt
megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a támogatási szerződés
megkötéséig a megvalósításhoz szükséges önerőt (4.267.200.-Ft) a
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2008. (300.000.-Ft), illetve a 2009. évi költségvetése (3.967.200.-Ft)
terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
4. Hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a takarékszövetkezettel kötött hitelkeret
szerződésük lejárt.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy nem javasolja a 14 milliós hitelkeret
fenntartását, kevesebbet gondol. Az ÖNHIKI-s pályázat előkészítésén most dolgoznak a
pénzügyesek, lehet, hogy nyernek a pályázaton, de a konkrét támogatási összeget csak
júliusban tudják meg, ezért javasolja a kevesebb összegű hitel felvételét.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy kb. 4-10 millió Ft közötti hitelkeretre kössenek
szerződést. Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület 7 millió Ft összegű hitelkeret felvételével értett egyet.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
15/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Bak és Vidéke
Takarékszövetkezetnél (Bak, Széchenyi tér 2.) 2008. március 28.
napján lejáró likvid hitel szerződését meg kívánja hosszabbítani
7.000.000.-Ft összegű 12 havi lejáratú, lejáratkor megújítható likvid
hitellel. A felek kölcsönös megállapodása alapján a likvid hitelkeret
összege és futamideje a lejáratot megelőzően is módosítható.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Bak
és Vidéke Takarékszövetkezethez nyújtsa be a hitel kérelmet, majd a
hitel engedélyezését követően felhatalmazza a hitelszerződés aláírására,
valamint intézkedjen a hitel szükség szerinti folyósítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző
5. Civil szervezetek támogatása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a 2008. évi költségvetésben mely összegeket
terveztek a civil szervezetek számára. A sárhidai Sportegyesület részére 500 ezer Ft, az
„Együtt Sárhidáért” Alapítvány részére 50 ezer Ft, a Sárhidai Polgárőr és Szabadidő
Egyesület részére 60 ezer Ft, Zalaegerszeg Városi és Körzeti Sportszövetség részére 10 ezer

6
Ft, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zm-i Szervezete részére 20 ezer Ft, Polgári Védelmi
Kirendeltség Zalaegerszeg részére 20 ezer Ft támogatást terveztek. Kéri a képviselő-testület
véleményét.
A képviselő-testület egyetértett a támogatásokkal.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
16/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a sárhidai
Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadásként 500.000.-Ft támogatást állapít meg 2008. évben.
A Sportegyesület a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2008. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
17/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Együtt
Sárhidáért” Alapítvány részére - működési célú pénzeszköz
átadásként - 50.000.-Ft támogatást állapít meg 2008. évben.
Az Alapítvány a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2008. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
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18/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhidai
Polgárőr és Szabadidő Egyesület részére - működési célú
pénzeszköz átadásként - 60.000.-Ft támogatást állapít meg 2008.
évben.
A Sportszövetség a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2008. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
19/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg
Városi és Körzeti Sportszövetség részére - működési célú
pénzeszköz átadásként - 10.000.-Ft támogatást állapít meg 2008.
évben.
A Sportszövetség a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszközátadási megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2008. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás
szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
20/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete részére - működési célú
pénzeszköz átadásként – 20.000.-Ft összegű támogatást állapít meg
2008. évben.
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A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete a
támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz-átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2008. június 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási megállapodás
szerint.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
21/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgári
Védelmi Kirendeltség Zalaegerszeg részére - működési célú
pénzeszköz átadásként – 20.000.-Ft összegű támogatást állapít meg
2008. évben.
A Polgári Védelmi Kirendeltség
felhasználásáról köteles elszámolni.

Zalaegerszeg

a

támogatás

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz-átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2008. június 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási megállapodás
szerint.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
6. Régi iskola más célú hasznosításának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy kereskedelmi szálláshely kialakítására volt
pályázati kiírás, csak rövid volt az idő a benyújtására, technikailag lehetetlen volt megoldani.
Javasolja, hogy a tervdokumentáció és látványtervek elkészítésére bízzák meg a Gáspár
Mérnöki Irodát (9700 Szombathely, Szili János u. 8.), valamint, a polgármestert hatalmazza
fel a képviselő-testület a pályázat benyújtására.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
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22/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhida 201.
hrsz-ú ingatlanon tervezett kereskedelmi szálláshely kialakítására
pályázat benyújtását határozza el, ezzel egyidejűleg megbízza a Gáspár
Mérnöki Irodát (9700 Szombathely, Szili János u. 8.) a látványtervek,
illetve a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bruttó 576.000.-Ft
díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázati kiírást
követően a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester pályázatért
Dr. Gombos Gábor körjegyző tervezési szerződésért
7. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő
önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző

települési

Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy már említette, hogy az ÖNHIKI-s pályázat
előkészítés alatt van. Három probléma vetődik fel: iskola átszervezése, fenntartása, ÖNHIKInek megfelelés, iskolai gyermeklétszám alakulása.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az 1-3 és a 2-4 osztály létszáma nem felel
meg a létszámfeltételeknek, egyetlen lehetőség, az 1-4 osztályt összevonni és tagintézménnyé
válni.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy terv, hogy a közoktatási intézményeket a
többcélú társulások fogják működtetni. A problémát bármely változtatás csak 1 évre oldja
meg.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy megállt a gyermeklétszám „elvándorlása”
a városi iskolákba.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy most két lehetőség van, az 1-4 osztály
összevonása és tagintézménnyé válás, vagy bezárni az iskolát. Tagintézménnyé kell válni az
óvodának is. Javasolja,hogy közoktatási szakemberrel közösen a többi településsel, ( Bak,
Csatár,Bocfölde, Zalatárnok) modellezzék le, hogyan milyen formában lehetne az oktatási
intézményeket működtetni.
Mázsa Ferenc települési képviselő megkérdezi, hogy milyen összegre adják be az ÖNHIKIt?
Dr. Gombos Gábor körjegyző válaszában elmondja, hogy majd csak április 10-e után tudják
megmondani.
Több hozzászólás nem hangzott el.
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Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
23/2008. számú Határozat:
A) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.
törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatására.
B) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 fő alatti,
és a Bak székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. Az önkormányzat a körjegyzőségen túl – a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda elnevezésű - intézményt tart fenn.
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 500 fő alatti
és
1. 2007. évben kiegészítő támogatásban részesült és 2007.
szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása
keretében ösztönzött közoktatási feladatait önállóan látja el,
közoktatási intézményét – Némethy Miklós Általános Iskola és
Óvoda – önállóan tartja fenn.
2. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében
ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait társulásban
(intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében) látja el,
intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn
2008. május 1. után:
szociális alapszolgáltatási feladat:
 szociális étkeztetés;
 családsegítés;
 házi segítségnyújtás;
gyermekjóléti alapellátási feladat:
 gyermekjóléti szolgáltatás
belső ellenőrzési feladat.
IV. Az önkormányzat
1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben nem vesz részt többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és az általa
fenntartott nevelési, oktatási intézmény, – Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda - amely tagintézménnyel nem
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rendelkezik, intézménykénti, évfolyam- csoportonkénti
kapacitás–kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
a) egy összevont óvodai csoporttal rendelkezik és
az elvárt átlaglétszámnak megfelel.
b) 1-2. és 3-4. összevont évfolyamú osztályokkal
rendelkezik, az 1-2. évfolyamú összevont osztály
esetében az elvárt átlaglétszámnak nem felel
meg, de a támogatás teljes igénybevételéhez
vállalja, hogy külön intézkedéssel a 2008/2009.
tanévre előírt feltételeket teljesíti. A 3-4.
évfolyamú összevont osztály esetében az elvárt
átlaglétszámnak nem felel meg, de a támogatás
teljes igénybevételéhez vállalja, hogy külön
intézkedéssel a 2008/2009. tanévre előírt
feltételeket teljesíti.
2. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben nem vesz részt a
többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és az
általa fenntartott nevelési, oktatási intézmény, – Némethy
Miklós Általános Iskola és Óvoda - amely tagintézménnyel nem
rendelkezik, intézménykénti, évfolyam- csoportonkénti
kapacitás–kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
a) egy összevont óvodai csoporttal rendelkezik és
az elvárt átlaglétszámnak megfelel.
b) 1-2. és 3-4. összevont évfolyamú osztályokkal
rendelkezik, az 1-2. évfolyamú összevont osztály
esetében az elvárt átlaglétszámnak nem felel
meg, de a támogatás teljes igénybevételéhez
vállalja, hogy külön intézkedéssel a 2008/2009.
tanévre előírt feltételeket teljesíti. A 3-4.
évfolyamú összevont osztály esetében az elvárt
átlaglétszámnak nem felel meg, de a támogatás
teljes igénybevételéhez vállalja, hogy külön
intézkedéssel a 2008/2009. tanévre előírt
feltételeket teljesíti.
V. Az önkormányzat iparűzési adó és magánszemélyek kommunális
adója bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt
tervez és a gazdálkodás során realizál.
VI. Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv.
92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett és a
zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése
alapján sem bízott meg.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2008. április 20.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
8. Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda átszervezése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az előző napirendi pontnál is tárgyaltak az
iskolai problémákról, a két átmeneti lehetőségről. Véleménye szerint az 1-4 osztály
összevonásával, tagintézménnyé válással átmenetileg megoldódik a probléma. Elmondja még,
hogy a bejáró tanulók után járó 45 ezer Ft támogatás is megszűnik, tehát egyre kevesebb lesz
a normatíva. Szeretnének pályázni iskolabusz vásárlására.
Pete Istvánné települési képviselő véleménye szerint az iskola megszüntetést nem lehet
egyik napról a másikra megszüntetni, elő kell készíteni, el kell fogadtatni a lakossággal stb.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a nyáron már elő kell készíteni az
iskolamegszűnést, a falut tájékoztatni kell.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
24/2008. számú Határozat:
a, Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában
működő Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda iskolai
intézményegysége 1-2 és 3-4. évfolyamos osztályát a 2008/2009-es
tanévtől 1-4. évfolyammá összevonja.
b, A képviselő-testület a fenntartásában működő Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda általános iskolai intézményegységét,
valamint az óvodai intézményegységét 2008/2009-es tanévtől
tagintézményként működteti.
c, Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Bak
Község Önkormányzati Képviselő-testületét, hogy járuljon hozzá
ahhoz, hogy a Sárhidai Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda a
baki önkormányzati fenntartású Általános Iskola Bak, valamint a
baki Napköziotthonos Óvoda tagintézményévé váljon 2008.
szeptember 1. napjától.
d, Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza
Tóth Ferenc közoktatási szakértőt, ( Zalaegerszeg, Orgona u. 7.)
hogy az intézmény átszervezésével kapcsolatos teendőket lássa el.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester értesítésért
Dr. Gombos Gábor körjegyző megbízási szerződésért
Pete Istvánné intézményvezető okiratokért
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9. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás
módosítás, tagi hozzájárulás megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosítását. Elmondja, hogy a társulás a tagi
hozzájárulás összegét 2008. évre 100.-Ft/fő összegben állapította meg. Az önkormányzatnak a
2007. évi január 1-jei népességadatok alapján 807 fővel számolva éves szinten 80.700.-Ft-ot
kell tagi hozzájárulásként fizetni. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a társulási
megállapodás módosítását, valamint a hozzájárulás összegét.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
25/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának az
alábbiak szerinti módosítását elfogadja:
„A társulási megállapodás VI. fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint
módosul:
4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tanács
tagjainak több, mint a fele jelen van, és a jelen lévő tagok által
képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérségi társulást
alkotó
települések
lakosságszámának
egyharmadát.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A társulási megállapodás VII. fejezete az alábbi 8. ponttal egészül ki:
8. Abban az esetben, ha a települési tag önkormányzat határidőben
nem tesz eleget a jelen megállapodásban, illetve a Társulással
szemben vállalt egyébpénzügyi hozzájárulásának, illetve kötelező
befizetési kötelezettségének, valamint a Társulás részére nem tesz
eleget a Társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve
jogszabályban rögzített bármely visszafizetési kötelezettségének,
akkor a Társulás munkaszervezete 30 napos határidő tűzésével
szólítja fel a tag önkormányzatot fizetési kötelezettségének
teljesítésére. Ha a tag önkormányzat a 30 napos határidő elteltét
követő 30 napon belül (türelmi idő) sem fizet, akkor a Társulás
elnöke önállóan – az elnök távolléte, illetve egyéb akadályoztatása
esetén a Társulás bármelyik elnökhelyettese is önállóan – jogosult a
jelen megállapodás 4. sz. függelékét képező Felhatalmazó levéllel az
inkasszó benyújtására a tag önkormányzat számlavezető
pénzintézete felé, amelyhez a tag önkormányzat a jelen rendelkezés
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elfogadásával is hozzájárulását adja. Amennyiben a társulás elnöke
által képviselt tagönkormányzat nem tesz eleget a fenti fizetési
kötelezettségének, akkor az inkasszó benyújtására az előzőekben
szabályozott eljárás szerint a Társulás bármelyik elnökhelyettese
önállóan jogosult.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás és a Felhatalmazó
Levél aláírására és felkéri, hogy a döntéséről a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét
tájékoztassa.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
26/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére 2008. évben - 100.Ft/lakos/év, 2007. január 1-jei állandó népességi adat (807 fő) alapján –
80.700.-Ft/év tagi hozzájárulást fizet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
10. Gazdasági társaság megalakítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a gazdasági társaság alapításával kapcsolatos
intézkedéseket. Elmondja, hogy a vagyoni részesedése a két önkormányzatnak (Bak és
Sárhida) 49-49 % lenne, 2 % egy független gt.-é. A társasági szerződést röviden ismertette.
Az önkormányzatok az üzletrészükből eladhatnak, de csak másik önkormányzatnak. A
társaság neve Bak és Szomszédai Kft. Ismerteti a társaság tevékenységét is.
A képviselő-testület egyetértett a gazdasági társaság megalakításával.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
27/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi XLV. törvény 80.§ában foglalt jogánál fogva a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény 3.§-a szerint üzleti
partnereivel közös gazdasági tevékenység folytatására Bak és Szomszédai Korlátolt Felelősségű
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Társaság néven gazdasági társaságot alapít közösen Sárhida Község Önkormányzatával, valamint a
Göcsej Consulting Kft. b.a. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 9. III/9.) társasággal.
A megalapítandó gazdasági társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft készpénz, amely induló tőkét a tagok
az alapításkor azzal egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátanak. A megalakítandó gazdasági
társaság vagyoni részesedései a következők:
Bak Község Önkormányzata tag üzletrésze:
Sárhida Község Önkormányzata tag üzletrésze:
Göcsej Consulting Kft. b.a. tag üzletrésze:

2.450.000,- Ft,
2.450.000,- Ft,
100.000,- Ft

A megalakítandó gazdasági társaság székhelye: 8945 Bak, Rákóczi u. 4.
A megalakítandó gazdasági társaság ügyvezetője egy év határozott időtartamra: Gáspár Lászlóné
(anyja neve: Horváth Mária, lakcíme:8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1.)
A megalakítandó gazdasági társaság tevékenysége ingatlanfejlesztés- és hasznosítás.
A társaság megalakításának feltétele az is, hogy a társasági szerződést a Göcsej Consulting Kft. b. a.
képviselője aláírja.
A Képviselő Testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal
adjon megbízást a Bak és Szomszédai Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének
elkészíttetésére, a társasági szerződés testület elé terjesztésére, illetőleg jóváhagyást követően annak
aláírására és cégbíróságon történő bejegyeztetésére.
A fentiekkel a dr.Tóth Csaba –dr.Gajdán István-dr. Regős Norbert (9700 Szombathely, Fő tér 2.)
ügyvédi irodát bízzák meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester megbízásért
Dr. Gombos Gábor körjegyző ügymenetért

11. Létszámcsökkentés megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a fenti pontban előadott gazdasági társaság
feladata lenne az épületek karbantartása, üzemeltetése. Ismerteti a technikai dolgozó
álláshelyének megszüntetésével járó megtakarításokat. Javasolja, hogy 2008. július 31.
napjával az önkormányzatnál 1 fő jogviszonyát szüntessék meg.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
28/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
tekintetében a karbantartási feladatokat érintően (karbantartó álláshely)
létszámcsökkentést hajtanak végre 2008. augusztus 1. napjával az
önkormányzati szintű feladatellátás racionálisabb ellátása érdekében,
emiatt a fizikai dolgozó jogviszonyát megszünteti 2008. július 31.
napjával Az önkormányzat tekintetében a feladatellátást vállalkozóval
kötött szerződés alapján tovább biztosítják. A létszámcsökkentést
követően:
- Önkormányzat Sárhida létszámkerete 12 főről 11 főre
csökken.
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Az álláshely megszüntetéssel érintett dolgozó jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására az
önkormányzatnál (költségvetési szerveinél) a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a létszámcsökkentésből
adódó munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester munkáltatói intézkedésekért
12. Hulladékszállítási szerződés módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a hulladékszállítási szerződés-módosítást, a
lakossági számlázás bevezetését, a szelektív hulladékgyűjtést. Elmondja, hogy a lakossági
számlázás bevezetését követően akik nem fizetnek díjat, azoktól adók módjára hajtják be az
elmaradást. A továbbiakban a műanyaghulladékok (palackok) gyűjtőzsákban történő
elhelyezésének, a zöldhulladék komposztálásának a lehetőségéről ad tájékoztatást. Elmondja
még, hogy aszfalttörmeléket, betontörmeléket is lehet vásárolni a ZALA-DEPO-tól.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy a központi téren (kocsma, bolt,)
esős időben nagy sár van, nem lehet közlekedni.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, ha Bakon a volt TSZ majorban az aszfaltkeverőt
üzembe helyezik, talán majd lesz megoldás.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a ZALAKERÁMIA ingyen adja a törmeléket és
jó minőségűt. Javasolja, hogy az első félévre írják alá a szerződést. A lakossági hulladék
elszállítását a második félévtől még újratárgyalják.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
29/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kommunális
hulladék elszállítására a Zala-Depo Kft-vel (Zalaegerszeg, Gasparich u.
26.) kötött közszolgáltatási szerződés 2008. január 1. napjától 2008.
június 30. napjáig történő módosítására vonatkozó - jegyzőkönyvhöz
mellékelt - szerződést elfogadja.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester szerződésért
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13. Balogh Rudolf kérelme.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti Balogh Rudolf egyéni vállalkozó kérelmét a Sárhida
072. és 071. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. Elmondja, hogy a 072. hrsz-ú legelő-erdő
művelési ágú területet szeretné víztározó művelési ágúvá változtatni, mivel tavat szeretne
kialakítani ezen a területen. Az erdészeti szakszolgálat már hozzájárult a művelési ág
megváltoztatásához. Kérése, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a közeljövőben a
rendezési terv úgy kerüljön módosításra, hogy a víztározó megépíthető legyen. Az
önkormányzati tulajdonú 071. hrsz-ú (árok művelési ágú) ingatlant pedig szeretné
megvásárolni a művelési ág megváltoztatását követően az önkormányzattól. Kéri a képviselőtestület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult a kérelmező kéréséhez.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
30/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Balogh Rudolf
(8945 Bak, Petőfi u. 11/a.) szám alatti lakos kérelmére a Sárhida
Község Önkormányzatának jelenleg hatályos rendezési és szabályozási
tervétől eltérően - a Sárhida 072. hrsz-ú, legelő, erdő művelési ágú
területen tervezett öntöző, halastó megépítéshez szükséges szakhatósági
engedélyek birtokában - hozzájárul.
A kivitelezést követően a rendezési és szabályozási tervének
felülvizsgálata után azt annak megfelelően módosítja.
A Sárhida 071. hrsz-ú árok művelési ágú ingatlant művelési ág
megváltoztatását követően Balogh Rudolf (8945 Bak, Petőfi u. 11/a.)
szám alatti lakos részére értékesíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző
14. Egyebek.
a.) Normatíva átadása.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás által a település mozgókönyvtári szolgáltató helyére lehívott 2008. évi
normatívát át szeretné adni. Elküldték a határozati javaslatot, hogy milyen célra lehet
felhasználni a normatívát. Javasolja, hogy mozgókönyvtári és közművelődési célra használják
fel a 780 ezer Ft összeget.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
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31/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által a település
mozgókönyvtári szolgáltató helyére lehívott 2008. évi normatíva
átadását a Többcélú Társulás által a település részére az alábbiak
szerint:
A település továbbra is vállalja a mozgókönyvtári szolgáltató hely
működtetését az ellátó könyvtárak és a település közti szerződésben
foglaltaknak megfelelően továbbá vállalja, hogy az ellátó könyvtárak a
település könyvtárában ellenőrzést végezzenek a szolgáltató hely
működésével kapcsolatban.
Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testülete a településre jutó
780.000.-Ft
normatíva
összegéből
780.000.-Ft-t,
azaz
Hétszáznyolcvanezer forintot mozgókönyvtári és közművelődési
célra használ fel.
A település a mozgókönyvtári és közművelődési feladatokra szánt
normatíva minimum 50 %-át könyvtári feladatokra (működési és
felhalmozási kiadások), maximum 50 %-át közművelődési feladatokra
(térségi jelentőségű rendezvények) használja fel. A normatívából
megvalósítandó rendezvények szervezésébe, megvalósításába bevonja
az ellátó szolgáltató könyvtárat (Deák Ferenc Megyei Könyvtár vagy
József Attila Városi Könyvtár)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a
határozat eljuttatásáról gondoskodjon.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
b.) Megbízási szerződés művészeti oktatásra.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a 2008. évi elfogadott költségvetésben a Sárhidai
Dalkör részére betervezésre került 100.000.-Ft, melyet a művészeti oktató megbízására lehet
fordítani.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy Kulcsárné Csejtei Marianna a dalkör zenei
oktatását alkalmanként bruttó 4.000.-Ft összegért vállalja. A díjazást számla ellenében,
leigazolt teljesítést követően utalják majd a részére.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
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32/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a 2008. évi
költségvetésében a Sárhidai dalkör részére betervezett 100.000.-Ft
terhére - Kulcsárné Csejtei Marianna egyéni vállalkozót (Gellénháza,
Napsugár u. 5.) a Sárhidai Dalkör alkalmankénti művészeti oktatására
megbízza visszamenőleg 2008. február 1-től 2008. december 31-ig.
Továbbá Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a 100.000.-Ft-ból fennmaradó összeget a Sárhidai Dalkör
egyéb dologi kiadásokra fordíthassa.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Sárhidai
Dalkört értesítse, valamint felhatalmazza a megbízási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester értesítésért

c.) Megbízás tanulmányterv elkészítésére.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat a csapadékvíz-elvezetésére
pályázatot nyújt be, - a Nyugat-dunántúli Operatív Program „Helyi környezetvédelmi
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” (kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/1) című pályázati
felhívására - melyhez a belterületi vízrendezés tanulmánytervét el kell készíttetni. Javasolja,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Pannonway Építő Kft-t kérjék fel a belterületi vízrendezés
tanulmánytervének elkészítésére, akik bruttó 300.000.-Ft összegért vállalják.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
33/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a csapadékvíz
elvezetésére pályázatot nyújt be - a Nyugat-dunántúli Operatív Program
„Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése”
(kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/1) című pályázati felhívására - melyhez
a belterületi vízrendezés tanulmánytervének elkészítésére megbízza a
Pannonway Építő Kft-t (Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) bruttó
300.000.-Ft díjért.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző tervezési szerződés elkészítéséért
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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

