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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december 14. napján 17 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné,
Pete Istvánné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol: Korcsmár Károly, Szakony Lászlóné települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző, Árkovics Orsolya Zalavíz Zrt. Képviseletében, Horváth Zsolt Zala-Depo Kft.
képviseletében.
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. 2010. évi ivóvíz- és csatornadíj meghatározása
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. 2010. évi hulladékszállítási díj meghatározása
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Válicka Völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
6. Ravatalozó és temetőkert felújítása pályázat
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
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Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Lejárt határidejű határozat az elmúlt ülés óta nem volt.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás ügyekben hozott döntést, melyről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
3. 2010. évi ivóvíz- és csatornadíj meghatározása
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Árkovics Orsolya a Zalavíz Zrt képviseletében rövid tájékoztatót ad a 2010. évben
várható díjakról. Elmondja, hogy a szolgáltatás alapdíjból illetve fogyasztásfüggő
díjból áll.
2010. évre vonatkozóan 4%-os inflációval illetve a szolgáltatás
mennyiségével számoltak, így alakították ki a díjakat. Ivóvíz esetében a közművagyon
értékcsökkenésének a számítását is figyelembe vették, valamint a szennyvíz társulással
kapcsolatos díjak kiegyenlítését. A szennyvízdíj kiegészül a szennyvízprojekt
amortizációs költségével. Az alapdíj emelés is infláció követő mértékű.
Dr. Gombos Gábor körjegyző megkérdezi, hogy a benyújtásra kerülő KEOP
pályázatnak mekkora költsége van, milyen hatással van a díjakra?
Árkovics Orsolya elmondja, hogy valószínű, hogy díj kiegyenlítést fognak előírni,
ugyanúgy, mint a szennyvízprojektnél. Egymástól független ivóvíz kutak felújításáról
szól a KEOP pályázat.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a vízdíj 265 Ft, csatornadíj 391 Ft, az
alapdíj 415 Ft lenne. Ebbe a régióban ez a díj hol helyezkedik el?
Árkovics Orsolya elmondja, hogy a vízdíj általában minden településen ennyi, a
szennyvízdíj miatt Sárhida így az alsó mezőben foglal helyet.
Németh Ervinné elmondja, hogy a Béke utca alsó részén havonta csőtörés jelentkezik,
nagyon koszos víz van a csövekben, légteleníteni kell.
Árkovics Orsolya elmondja, hogy az öblítés megtörténik, ha továbbra is probléma
van, be kell jelenteni.
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Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy az ivóvíz díját 265 Ft/m3, a csatorna díját
391 Ft/m3, az alapdíjat 415 Ft/m3 összegben elfogadni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következő rendeletet:
10/2009. (XII.15.) számú Rendelet
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete
a
közműves
ivóvízellátás
és
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló
12/2001. (XII. 29.) számú rendelete módosítására
vonatkozó rendeletét megalkotja.
A rendelet eredeti, teljes
jegyzőkönyvhöz csatolva.

szövege
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A rendelet helyben szokásos módos történő
kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
4. 2010. évi hulladékszállítási díj meghatározása
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezetőt, a
Zala-Depo Kft képviselőjét, hogy tájékoztassa a képviselőket a tervezett
hulladékszállítási díjról illetve a hulladékszállítás módjáról.
Horváth Zsolt tájékoztatójában elmondja, ha nem jelentkezne a szelektív gyűjtés,
akkor a hulladékszállítás díja infláció követő lenne. Rendszerhasználati díjat kell
fizetni, ami a szelektív gyűjtés költségeit foglalja magába, pl. gépjárművek
értékcsökkenése, stb. Ki kell termelni a költségeket, mely díjat a Zalaispa Társulás
határozott meg, hisz mindez pályázat útján valósul meg. Arról kell dönteni, hogy a
lakosság fizeti meg ezt a díjat, vagy az önkormányzat ezt a költséget átvállalja. A
hulladékszállítás a legolcsóbb közüzemi szolgáltatásnak számít.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, ha a legolcsóbb szolgáltatást választják,
annak mi lesz a technikai lebonyolítása. Van-e lehetőség kisebb méretű edény
használatára. Gondol az egyedül élőkre.
Horváth Zsolt elmondja, hogy a kötelező szolgáltatás megszervezése az
önkormányzat feladata. A díjfizetés a lakossággal kötött egyedi szerződés alapján
történik. A fizetés módja negyedéves, illetve féléves lehet. Van lehetőség kisebb
edényzetre szerződést kötni, általában megállapított normál díj 65%-a kerül
kiszámlázásra.
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Gáspár Lászlóné az első variációt javasolja, illetve kéri, hogy 80 literes edényre is
adjon ajánlatot a szolgáltató, hisz vannak egyedül élő emberek.
Dr. Gombos Gábor körjegyző a hulladékszállítás gyakoriságára vonatkozóan a már
alkalmazott téli-nyári szállítási időpontokat javasolja.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az 1. számú variációban
foglalt hulladékszállítási díj megállapításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következő rendeletet:
11/2009. (XII.15.) számú Rendelet
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzat –jegyzőkönyvhöz mellékelt – a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2008. (II.15.)
számú rendeletét módosítja.
A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
A rendelet helyben szokásos módos
kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

történő

5. Válicka Völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek eleget téve
módosítani szükséges a Válicka Völgye és Térsége Területfejlesztési és
Idegenforgalmi Társulás alapító okiratát, mivel megváltozott a szakfeladat rend.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Válicka
Völgye és Térsége Idegenforgalmi és Területfejlesztési Társulás alapító okirata a
szakfeladat rend változás miatt módosításra kerüljön, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
59/2009. számú határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Válicka-Völgye és Térsége Idegenforgalmi és
Területfejlesztési Társulás alapító okiratának a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.
rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően
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az alapító okirat szakfeladat rend szerinti módosítását
elfogadják.
A módosított okirat eredeti példánya a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző
6. Ravatalozó és temetőkert felújítása pályázat
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
lehet pályázni falumegújításra, fejlesztésre. Ezen pályázati kiírásnak megfelelően javasolja,
hogy nyújtsanak be pályázatot a ravatalozó és temetőkert felújítására. Ezen pályázat 100%ban finanszírozott,
az önkormányzatnak csak az áfa összegét kell biztosítania a
költségvetéséből. A pályázat elkészítésére javasolja felkérni a Konfer Plan Mérnöki Irodát
Bak, hiszen olyan műszaki előírásoknak kell megfelelni a pályázatnak, amihez az
önkormányzatnak erre szakembere nincs, saját magunk ezt megoldani nem tudjuk. Előzetes
árajánlat alapján a pályázatírás díja 90 ezer Ft + áfa, mely a pályázat összegébe beépíthető.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
60/2009. számú határozat
a.) Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és
fejlesztésre igénybe vehető támogatásokról szóló
135/2008. (X.18.) számú FVM rendelet alapján a
ravatalozó és temetőkert felújítása címmel –
LEADER pályázatot nyújt be nettó 5.292.336 Ft
összegben. Az áfa összegét, 1.323.084 Ft önerőt a
képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében
biztosítja.
b.) Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Konfer Plan Mérnöki Betéti
Társaságot Bak (képviselő: Fercsák Ágnes) a
pályázat elkészítésével nettó 90.000 Ft + áfa
összegben. A pályázat elkészítésének költségét a
2009. évi költségvetésében a fejlesztési
céltartalék terhére biztosítja.

7
A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a pályázat benyújtására és a
megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2009. december 20.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor a szerződés
elkészítésért

7. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy törvényi módosítás miatt az iparűzési adó
módosítása szükséges. A törvényi kötelezettségből adódóan az eljárási szabályok
megváltozása miatt a régi iparűzési adó rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Ismerteti a
változásokat.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az iparűzési adó rendelet
módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
12/2009. (XII.17.) számú Rendelet
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi iparűzési adóról szóló –jegyzőkönyvhöz melléleltrendeletét megalkotja.
A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvöz
csatolva.
A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
körjegyző gondoskodik.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző
Bakos Tibor polgármester miután egyéb bejelentés nem volt, megköszönte a
megjelenést és az ülést 18 órakor bezárta.

Bakos Tibor
polgármester

Dr. Gombos Gábor
körjegyző
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