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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. szeptember 30. 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: dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző, Marton Csabáné igazgatási 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. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozás, valamint a bírálati rend szabályozása.
Előadó: Marton Csabáné igazgatási ügyintéző
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
7. Szociális Szolgáltató Központ 2008. I. félévi beszámolója.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
8. Egyebek. (Kurusa László és Hoffman Ödön kérelme, vagyonkezelői szerződés
stb.)
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatokról számol be:
- A „Bocföldéért Közalapítvány” részére a támogatást átutalták.
- A Zala-depo Kft.-vel a szerződést megkötötték.
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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, temetési segély
ügyekben hozott döntést, melyről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testület tagjai már
áttanulmányozhatták. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a MOL NYRT-nek visszafizették a
túlfizetést.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
55/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testülete az önkormányzat
2008. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló –
jegyzőkönyvhöz mellékelt – tájékoztatót elfogadja.
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az anyagot mindenki megkapta, utoljára 2008.
június 30-án volt a költségvetési rendelet módosítva. Röviden ismerteti az előterjesztést, az
ÖNHIKI-s támogatási összegeket. Megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, kérdése.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ÖNHIKI-re
kapott támogatás 3.890 ezer Ft, melyből 145 ezer Ft-ot a villamos energia áremelkedés
hatásának ellentételezésére kaptak. A 145 ezer Ft-ot központosított állami támogatásként kell
előirányozni. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen 3.000
ezer Ft támogatást kaptak, melyet különböző szakfeladatokra szükséges előirányozni. A
továbbiakban a támogatásértékű bevételekről és kiadásokról beszél.
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Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megyei közgyűlés
úgy döntött, hogy létrehoz egy energia bizottságot. A cél, hogy az önkormányzatok
összefogásával jelentős energia árcsökkentést - az energia szolgáltatás megpályáztatásával –
érjenek el. Az energiaár csökkenés csak az önkormányzatokra vonatkozna, a lakosságra nem.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
11/2008. (IX. 30.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 15.) számú rendelete
módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét
megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozás, valamint a bírálati rend szabályozása.
Előadó: Marton Csabáné igazgatási ügyintéző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy az Oktatási Minisztérium ismételten
kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot. Röviden
ismerteti a pályázati kiírást, valamint a bírálati rend szabályozásának tervezetét is. Elmondja,
hogy október 1-ig nyilatkoznia kell az önkormányzatnak a 2009. évi fordulóhoz való
csatlakozásról. A pályázati kiírást október 1-ig kell közzé tenni. A pályázatok benyújtásának
határideje 2008. október 31. az elbírálás határideje 2008. november 24.
A bírálati szempontok közül kiemeli, hogy elsősorban azokat a szociálisan hátrányos helyzetű
fiatalokat támogatják, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a pályázat elbírálásának évében január 1-én hatályos minimálbér 130 %-át, mely az idén
89.700.-Ft. Majd ismerteti a pályázók pályázatainak rangsorolásához figyelembe vehető
szempontokat. A korábbi évekhez hasonlóan javasolja, hogy 4 ezer Ft-tal támogassák a
tanulókat.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a csatlakozással, valamint a bírálati
szabályzattal.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
56/2008. számú Határozat:
a) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2009. évi fordulójához és kötelezettséget vállal arra, hogy az
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ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokról hozott döntését Internet honlapon on-line adatbázison
rögzíti.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pályázathoz való
csatlakozásról szóló nyilatkozatok megküldéséről, illetve a pályázatok
kiírásáról gondoskodjon.
b) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójára vonatkozó bírálati szempontokat tartalmazó jegyzőkönyvhöz mellékelt - szabályzatot elfogadja.
Határidő: 2008. szeptember 30. (Nyilatkozatok elküldése)
2008. október 1. (Pályázat kiírása)
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
6. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző

Társulás

társulási

megállapodásának

Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség
települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrejött Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítását, a határozati javaslatot.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
57/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárd
hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrejött Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás VII.2. Tulajdonjogi kérdések
fejezetének első bekezdése helyébe az alábbi lépjen:
„Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében
megépülő létesítmények a Társulás Tulajdonába kerüljenek, mely
Társulás tulajdonosai a tagok az 1. sz. melléklet szerinti arányban.
Ezért a tagok vállalják az ingatlanok tiszta jogi helyzetének
megteremtését, így hozzájárulnak ahhoz, hogy az ISPA/KA projekt
keretében megépülő felépítmények a Társulás nevére 1/1 tulajdoni
arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek. A
létrejövő közös tulajdoni részarányok mértékét, megoszlásának
kialakítását a tagok a beruházáshoz történő hozzájárulásuk arányához
igazítják. Zalabér esetében a konkrét tulajdoni részarányok
kialakításakor a Társulás tagjai figyelembe veszik az előkészítés során
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felmerült többletráfordításokat, különös tekintettel az előkészítés
költségeire, az átadott terület értékére és a pályázatokon Zalabér által
elnyert összegek jelen projekt érdekében történő felhasználására. Felek
vállalják, hogy a tulajdonjogi kérdésekben a pénzügyi memorandumnak
megfelelően járnak el.”
Felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a döntésről a határozati
kivonat
3
példányának
megküldésével
a
ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.)
tájékoztatásáról gondoskodjanak.
Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Ugyancsak felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a társulás ezen
döntéssel elfogadott társulási megállapodás aláírását helyettesítő un.
aláíró lapok
ugyancsak 3 példányának ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő megküldéséről
gondoskodjanak.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
Bakos Tibor polgármester
7. Szociális Szolgáltató Központ 2008. I. félévi beszámolója.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a pókaszepetki Szociális Szolgáltató Központ
megküldte a 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Hozzáfűznivalója nincs, kérdéseket vár.
Dr. Gombos Gábor körjegyző kiegészítésül elmondja, hogy a gondozónőknek folyamatosan
(kredit rendszerben) képzésen kell részt venniük. 2009. január 1-től a társulás megszűnik, a
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézményhez fog tartozni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
58/2008. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális
Szolgáltató Központ (Pókaszepetk, Arany J. u. 6.) 2008. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
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A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről a Szociális
Szolgáltató Központot értesítse.
Határidő: 2008. október15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
8. Egyebek. (Kurusa László és Hoffman Ödön kérelme, vagyonkezelői szerződés
stb.)
a.) Kurusa László és Hoffman Ödön kérelme.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy egy korábbi megbeszélés, testületi határozat
alapján a kérelmezők tulajdonában lévő terület megosztása miatt a rendezési tervet módosítani
kell. A kérelmezők szeretnének még egy utcasort nyitni, ezért az eredeti 21 házhely helyett 33
házhelyet szeretnének kialakítani.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a rendezési tervvázlat elkészült. A kérelmezők
egy ideig nem intézkedtek az ügyben, már hirdették, hogy eladnák a területet, ám most mégis
úgy döntöttek, hogy kialakítják a házhelyeket. Most annyi a teendőjük, hogy írnak kérelmet
hogy szeretnék elindítani a rendezési terv módosítását. Az önkormányzat kifizetné a rendezési
terv módosítását, a kérelmezők pedig ezt az összeget az önkormányzatnak.
Elmondja még, hogy a kérelmezők megkérdezték, hogy van-e hálózatfejlesztési hozzájárulás
a településen. Ezzel kapcsolatban a körjegyző ad tájékoztatást.
Dr. Gombos Gábor körjegyző javasolja, hogy a közműberuházásokat vegyék elő, vizsgálják
át a szerződéseket. Elmondja, hogy se a baki, se a sárhidai önkormányzat nem szed
hálózatfejlesztési hozzájárulást, azt a szolgáltató szedi be. Ismerteti a szolgáltatók díjait.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy pl. annak idején a csatornahálózat megépítésekor
a lakosok fizettek be a megépülésért, akik meg utána csatlakoztak a vezetékre, azok a
szolgáltatónak fizettek hálózatfejlesztési hozzájárulást, holott az önkormányzatot illette volna
meg, ha lett volna hálózatfejlesztési hozzájárulási rendelet.
A továbbiakban a képviselő-testület a hálózatfejlesztési hozzájárulással, kábeltévével
kapcsolatban indított vitát, a körjegyző a kérdésekre válaszolt.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy a közeljövőben alkossanak rendeletet a
hálózatfejlesztési hozzájárulásról, addig utána lehet járni, hogy a környező településeken vane hálózatfejlesztési hozzájárulás és milyen összegekkel, valamint a szolgáltatók pontos díjait
is meg kell kérdezni.
b.) Vagyonkezelési szerződés megtárgyalása.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az ÁMK alapító okiratában meghatározták,
hogy a „vagyon kezelője a Göcsej Kapuja Bak ÁMK igazgatótanácsa által az alapító
önkormányzatokkal kötött külön vagyonkezelői szerződés alapján.” Ismerteti a vagyonkezelői
szerződés tervezetet.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy meg kell állapodni a jövőre vonatkozóan
az új intézmény esetében (ÁMK) társult önkormányzatok milyen formában és mértékben
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finanszírozzák a működést. Bak község önkormányzata átutalta az ÁMK számlájára a bérek
fedezetére a támogatást. A bérek összege magába foglalja a Némethy Miklós Általános Iskola
és Óvoda, mint tagintézményre jutó bérköltséget is, melyet a sárhidai önkormányzatnak át
kellene utalni bruttó összegben a baki önkormányzat részére.
A továbbiakban a képviselő-testület az ÁMK finanszírozásáról, a vagyonkezelői szerződéstervezetről, a költségvetésének tartalmáról tartott vitát. A körjegyző a feltett kérdésekre
válaszolt.
Mázsa Ferenc települési képviselő az ÁMK-val kapcsolatban elmondja, hogy augusztus óta
a képviselő-testületek előtt kellett volna lenni az ÁMK SZMSZ-ének, finanszírozási
szerződésének, költségvetésének.
Bakos Tibor polgármester véleménye szerint az ÁMK költségvetésének már szeptember
elején készen kellett volna lenni.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő elmondja, hogy amíg nem látja tisztán a dolgokat,
addig az ÁMK-val kapcsolatban nem fog szavazni.
A képviselő-testület az ÁMK és az önkormányzat költségvetéséről, a hiányról vitatkozott, a
kérdésekre Biró Katalin pénzügyi ügyintéző válaszolt.
Dr. Gombos Gábor körjegyző javasolja, hogy az ÁMK költségvetését a testületi ülés előtt
egy kötetlen megbeszélésen tárgyalják meg. A vagyonkezelési szerződést pedig a következő
ülésen fogják megtárgyalni.
c.) Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti az előterjesztést, a határozat tervezetet. Elmondja,
hogy a gyepmesteri feladatokat kistérségi szinten szeretné megoldani a társulás.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy sok helyről voltak jelzések, hogy zalaegerszegi
gyepmester nem megy ki a településekre (pl. kóbor kutya befogására). A kistérségi társulás
vállalta, hogy ellátja a gyepmesteri feladatokat, valamint az állatmenhely működtetését. A
társulásban részt vevő településekre ezután ki fog menni a gyepmester.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
59/2008. számú Határozat:
a.) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítását elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
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b.) Sárhida Község Önkormányzati
képviselő-testülete a
közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést
igénylő egyes feladat- és hatáskörök közül részt vesz a:
- gyepmesteri feladatok
közös ellátásában.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Zala-depo-nak elő kell készíteni, hogy a
hulladékszállítás milyen módon történjen 2009. január 1-től.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy véleménye szerint, ha a szelektív
hulladékgyűjtés, komposztálás beindul, akkor elég lenne kéthetente elszállítani a kommunális
hulladékot. Ha nem indul be a szelektív hulladékgyűjtés, akkor javasolja, hogy október 1-től
március 31-ig kéthetente lenne jó elszállítani a kommunális hulladékot.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Dr. Gombos Gábor körjegyző a régi iskolaépület hasznosításával kapcsolatban elmondja,
hogy kereskedelmi szálláshely kialakítására lehet pályázatot benyújtani. A kivitelezői
tervdokumentáció készen van. Van egy másik pályázati lehetőség, magyar-szlovén operatív
program, melynek a támogatottsága 85 %-os, valamilyen közfeladatot kell ellátni. Elsősorban
nonprofit szervezeteknek írták ki a pályázatot. Utána kell járni a határon átnyúló
kapcsolatfelvételnek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a másik hasznosítási lehetőség, hogy jogerős
építési engedéllyel „kiajánlva” eladásra meghirdetni a régi iskola épületét.
Dr. Gombos Gábor körjegyző a továbbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás megpályáztatta a mobiltelefon szolgáltatást.
Ismerteti a „flotta” szolgáltatást (pl. 1 személy a családtagokkal - max. 5 fővel -, valamint az
önkormányzatnál ebben a szolgáltatásban résztvevőkkel egymás között ingyen telefonálhat).
A szolgáltató kérése, hogy mérjük fel az igényt, és ha kérdés lenne ezzel kapcsolatban, akkor
eljönnek további tájékoztatásra valamelyik testületi ülésre.
A továbbiakban a szolgáltatással kapcsolatban a feltett kérdésekre a körjegyző válaszolt a
képviselő-testületnek.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő megkérdezi, hogy a közterület használatáról szóló
rendeletet elküldték-e az érintetteknek?
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy minden mozgóárusnak elküldték a rendeletet,
akik visszajeleztek, hogy milyen időszakokban árusítanak. A számlázás rendjét - hogy milyen
időtartamot számláz ki az önkormányzat – is megbeszélték.
A továbbiakban a képviselő-testület a mozgóárusítással kapcsolatban a tapasztalataikról
tárgyalt.
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Dr. Gombos Gábor körjegyző javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai is figyeljék a
mozgóárusokat, hogy hány alkalommal fordulnak meg a faluban. (ellenőrzés céljából, hogy
annyi alkalmat fizetnek-e, ahányszor árusítanak).
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van bejelenteni valója.
Nagyné Pete Rozália települési képviselő a tűzgyújtási rendelettel kapcsolatban elmondja,
hogy sok a panasz, hogy nem tartják be a rendeletet.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy jelentsék, ha nem tartja be valaki a
tűzgyújtási rendeletet.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy neki még két bejelentenivalója van. Az egyik,
hogy Balogh Rudolf vállalkozónak beruházási szándékai vannak a község területén, melyhez
módosítani kellene a rendezési tervet. Megmutatja a képviselő-testületnek a térképen, hol van
a terület, melynek egy része az önkormányzat tulajdonában van (árok megnevezésű terület).
A vállalkozó megvásárolná az „árok” megnevezésű területet, melyre a későbbiekben
visszatérnek. Javasolja, hogy a rendezési tervvel kapcsolatos költségeket a vállalkozó fizesse
meg.
A másik, hogy a katasztrófa védelemtől megkeresték, hogy katasztrófa védelmi gyakorlatra
van lehetőség, melynek keretében az árkok, utak, kátyúk tisztítását el tudják végezni.
Dr. Gombos Gábor körjegyző megjegyzi, hogy a faluban van egy félig leomlott épület,
melyet akkor le tudnának bontani.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van még véleménye, bejelenteni valója.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni
a megjelenést, majd az ülést 20 órakor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

