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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. április 20. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete
Istvánné, Szakony Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné, települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző,
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző, Szilágyi Zoltán CKÖ elnöke, Garramvölgyi György ÁMK
igazgató.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 7 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, elmondja, hogy első napirendként a
sportöltöző felújítására a pályázati kiírást tárgyalnák meg. A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
Napirend:
1. Sportöltöző felújítására pályázat megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Zárszámadás az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
6. Zala-Depo Kft. hulladékszállítási díjának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
7. Zalavíz Zrt. szolgáltatási díjának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
9. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
10. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Sportöltöző felújítására pályázat megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
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A képviselő-testület tagjai az előterjesztéseket a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy sportöltöző felújítására megjelent a pályázati kiírás,
mely megköveteli a sportfejlesztési koncepciót. Elmondja, hogy 2006-ban már adtak be pályázatot a
sportöltöző felújítására, csak nem nyert. Most 3.342.000.-Ft a költségvetése, önrészt nem igényel,
mindössze be kell bizonyítani, hogy egy évben mekkora összeget fordítanak a sportra. Szeretnék
beadni a pályázatot, ehhez el kell fogadni a sportfejlesztési koncepciót, sportrendeletet, és a testületi
döntést a pályázat benyújtásáról.
dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti, hogy mivel egészítené ki a rendeletet. Megkéri Biró
Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse, hogy az önkormányzat mekkora összeget költ a
sportra.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy tavaly 500 e Ft támogatást adtak a
Sportegyesületnek, 10 e Ft-ot a Városi és Körzeti Sportszövetségnek, illetve van egy megbízási díj,
ami havi 25 e Ft, valamint a sportöltöző rezsiköltsége (víz, gáz, villany), mely összegek összesen
1.115.000.-Ft-ot tesznek ki.(melyet a sportra költenek). A rendeletben ezt a működési költség %-ában
határozzák meg.
A képviselő-testület a továbbiakban a sportcélú támogatás mértékének %-os meghatározásáról
tárgyalt.
Mázsa Ferenc települési képviselő megkérdezi, hogy %-ot miért kell meghatározni?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy a pályázat előírja, hogy valamilyen módon
nevesíteni kell a költségvetésben és ezt a számot meg kell alapozni a koncepcióban, vagy összegben,
vagy %-ban. Nagyobb a mozgástér, ha %-ban van szabályozva, mintha konkrét összegben.
Mázsa Ferenc települési képviselő megkérdezi, hogy a működési költség az év során változik, mire
vetítik a %-ot?
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző véleménye szerint az eredeti költségvetésre, mely megoszlik
működési, illetve felhalmozási kiadásokra.
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy az ő javaslatuk az volt, hogy a
sportrendeletben jelenjen meg a %-os arány, a költségvetési rendeletben pedig konkrétan.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a pályázatnál előnyt jelent, ha a sportot az önkormányzat
valamilyen szinten támogatja, de nem kötelező. A pályázatban dokumentációval alá kell támasztani a
sport támogatását. Javasolja, hogy a 1-2 %-ban az önkormányzat költségvetési rendeletben
szabályozzák a sport támogatását. Megkérdezi, hogy van-e még kérdés.
A képviselő-testület a továbbiakban a pályázat elkészítésének menetéről tárgyalt.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:

4
16/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvhöz
mellékelt - Sárhida Község Sportfejlesztési Koncepcióját elfogadja.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
3/2009. (IV. 21) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
sportfeladatainak ellátásáról szóló rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti,
teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
17/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 15/2009. (III. 17.) ÖM
rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények
felújításának támogatására pályázatot nyújt be a Sárhida 414/3. hrsz-ú
ingatlanon lévő sportöltöző felújítására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2009. április 24.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy az ÁMK igazgatójához van-e kérdés?
Garamvölgyi György ÁMK igazgató elmondja, hogy mindenkit várnak a Szent Korona Hologram
kiállításra a baki faluházba. Elmondja még, hogy jogszabályi változás miatt az intézmények alapító
okiratát június végéig módosítani kell.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy augusztus 31-ig és szeptember 1-től is kell még majd
módosítani.
Garamvölgyi György ÁMK igazgatója elmondja még, hogy készülnek a júniusi mikrotérségi
gyermeknapra is. Ezek lesznek a következő időszak aktuális feladatai. A gyermekétkeztetés
problémáiról kapott jelzéseket, megpróbálnak odafigyelni erre a kérdésre (minőségi probléma).
Fontos, hogy a gyerekek részt vegyenek a közétkeztetésben.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy milyen minőségi problémák merültek fel a
gyermekétkeztetésnél. Emiatt egyre kevesebb gyerek kér ebédet.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogyha több településen felmerül ez a probléma, akkor
közösen tárgyalják majd meg ezeket.
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Garamvölgyi György ÁMK igazgató távozott az ülésről.
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nem volt lejárt határidejű határozat.
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, temetési segély,
lakásfenntartási támogatás ügyekben hozott döntést, melyről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
4. Zárszámadás az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy reméli mindenki átolvasta az előterjesztést, a kérdésekre
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző válaszol.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a MOL iparűzési adóját mindig
túlkompenzálják, jó lenne már egyensúlyban tervezni, hogy ne kelljen visszafizetni a túlfizetését.
Majd az előterjesztés mellékleteivel kapcsolatban tesz fel kérdéseket, melyekre Biró Katalin
pénzügyi ügyintéző, valamint dr. Gombos Gábor körjegyző válaszol.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
4/2009. (IV. 21) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2008.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét megalkotja.
A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
5. Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az előző évben is nyújtottak be pályázatot az
önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására,
ebben az évben is be szeretnék adni. A határozati javaslatot, ha igénylik, akkor felolvassa.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy bírálat szempontjából a tavalyihoz képest
kedvezőbbek az esélyeik, mert több ellátandó feladatot társulásban látnak el.
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:
18/2009. számú Határozat:
A) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 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 2008. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
Bak székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményt nem tart fenn, azonban
a Bak székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott – társulásban részt
vesz.
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1 500 fő alatti és
1. 2008. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása
keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban (intézményi)
látja el.
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 2009. január 1. után:
szociális alapszolgáltatási feladat:
 szociális étkeztetés;
 családsegítés;
 házi segítségnyújtás;
gyermekjóléti alapellátási feladat:
 gyermekjóléti szolgáltatás
belső ellenőrzési feladat.
IV. Az önkormányzat iparűzési adó és magánszemélyek kommunális adója
bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.
V. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A.
§-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett és a zárszámadásának
hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
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Határidő: 2009. április 24.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
6. Zala-Depo Kft. hulladékszállítási díjának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a hulladékszállítási díjat is befolyásolja az UNIÓ-s
beruházás (ZALAISPA hulladéklerakó) használati díja, melyet 2009. július 1-től kell majd fizetni.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a hulladékszállítás díja az 5,1 %-os infláció
mértékével emelkedik, majd később a ZALAISPA díj is beleszámít.
A képviselő-testület a továbbiakban az előterjesztésben szereplő variációkat, valamint a
hulladékszállítást vitatta meg.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a közeljövőben a szemétszállítási díjat ki kell venni a
kommunális adóból, és a szemétszállítási díj lakosságra történő áthárítását is meg kell majd
tárgyalniuk. Majd a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, a szelektív hulladékgyűjtő edények
elszállításának nehézségeiről adott tájékoztatást.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a 2. variáció a.) pontját javasolja elfogadásra.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
19/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kommunális hulladék
elszállítására a Zala-Depo Kft-vel (Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) kötött
közszolgáltatási szerződés módosítást 2009. december 31-ig a jegyzőkönyvhöz
mellékelt előterjesztés második variáció a) pontja szerint fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
- fentiek szerinti módosításokkal történő - aláírására.
Határidő: 2009. július 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
7. Zalavíz Zrt. szolgáltatási díjának megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester az előterjesztésnek megfelelően elmondja, hogy a vízdíjjal (255.-Ft)
nincs probléma, a szennyvíznél a vízmű 3 variációt dolgozott ki, melyeket röviden ismertet.
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Véleménye szerint a „B” variáció (358.-Ft) lenne megfelelő. Összehasonlításként megemlíti a
környező települések díjtételeit. Javaslatokat kér a képviselő-testülettől.
Németh Ervinné települési képviselő kiszámolja a várható 25 % ÁFA-val megnövelt víz és
szennyvízdíjakat, melyeket ismertet.
A továbbiakban a képviselő-testület a magyarországi vízfogyasztásról, a vízmű által kiküldött
csekkekről, a környező települések díjairól tárgyalt.
dr. Gombos Gábor körjegyző javasolja, hogy a rendelet május 1-től lépjen hatályba.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester díjtételeiről szóló javaslatával.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
5/2009. (IV. 21) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátás
és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 12/2001. (XII. 29.)
számú rendelete módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt –
rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
8. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
Megállapodásának módosítása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző

Alapító

Okiratának

és

Társulási

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyző röviden tájékoztatást ad az alapító okirat és a társulási megállapodás
módosításának szükségességéről (2009. január 1-i törvény módosítás miatt). Elmondja még, hogy a
törvény módosítás miatt az önkormányzatnak és az ÁMK-nak is kell majd módosítani ezeket az
okiratokat (szakfeladat, szakágazat TEÁOR számok változása stb.).
Bakos Tibor polgármester röviden ismerteti a határozati javaslatban szereplő eszközhasználati díjak
mértékét a következő évekre vonatkozóan.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
20/2009. számú Határozat:
1. Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Alapító
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Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1.
és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét
tájékoztassa, és felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat és Társulási Megállapodás aláírására.
2. Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete rögzíti, hogy a
Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai
Kezelésének
Korszerű
Megoldására
létrejött
Önkormányzati Társulás 2009. március 05-i Társulási Tanács egyhangú
igen szavazással meghozott 5/2009. sz. határozata szerint – a beruházás
eredményeként létrejött ISPA/KA vagyon vonatkozásában – a 970.
Ft/LE/év eszközhasználati díj 2009. július 1. napjától kezdődően az
alábbiak szerint kerül bevezetésre:
- 2009. július 1-től, 2009.december 31-ig 50%-os mértékben (azaz
485 Ft/LE/év), míg
- 2010. január 1-től 2010. december 31-ig 70%-os mértékben (azaz
680 Ft/LE/év), majd
- 2011. január 1-től 100%-ban (azaz 970 Ft/LE/év).
Az így megállapított eszközhasználati díj 2010. január 1-től a KSH által a
tárgyévet megelőző évre közzétett közölt inflációs rátával emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
9. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyző felkéri Marton Csabáné igazgatási ügyintézőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a tájékoztató két részből épül fel, a helyi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséből és a Vöröskereszt Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatának éves beszámolójából. Elmondja még, hogy január 1-től a TÁMASZ
Alapszolgáltatási intézmény látja el a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat. Ismerteti a személyi
változásokat is, majd az előterjesztéseket. Elmondja, hogy szerencsére olyan nagyon kirívó eset nem
történt, amelyben intézkedni kellett volna. Érdekességként megemlíti, hogy emelkedett a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma. Megkérdezi, hogy kérdése van-e valakinek az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
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21/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – jegyzőkönyvhöz mellékelt tájékoztatót elfogadja.
10. Egyebek.
a.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Bakos Tibor polgármester felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az önkormányzat költségvetését központi
forrásból kapott támogatások, valamint saját hatáskörű átcsoportosítások miatt kell módosítani,
melyeket ismertet.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
6/2009. (IV. 21) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat2009. évi
költségvetéséről szóló 2/2009. (III. 03.) számú rendelete módosítására
vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét megalkotja. A rendelet
eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
b.) Megbízás
módosítására.

kereskedelmi

szálláshely

kialakítása

tervdokumentációjának

dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy tavaly több jogszabály (pl. építési törvény stb.)
változott ezért a régi iskola épületének kereskedelmi szálláshellyé történő kialakítására tervezett
tervdokumentációt át kell dolgozni, módosítani a változásoknak megfelelően. Javasolja, hogy bízzák
meg a Gáspár Mérnöki Irodát ezek elkészítésére. Az Uniós pályázatokhoz jogerős építési engedély
kell. A Bakon épülő Medi-wellness szállóra és kórházra az építési engedélyt megadták, így nagyobb
a vonzása a környéknek. A régi iskola épületét akár építési engedéllyel együtt projektként el lehetne
adni.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
22/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhida 201. hrsz-ú
ingatlanon kereskedelmi szálláshely kialakítására tervezett tervdokumentáció
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módosításának az elkészítésével megbízza a Gáspár Mérnöki Irodát (9700
Szombathely, Szili János u. 8.) 150.000.-Ft + ÁFA megbízási díjért.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző tervezési szerződésért
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy valószínű, hogy a napokban kiírásra kerülnek az utas
pályázatok, az idei évben lehet járda felújításra is pályázni, 65 %-os támogatottsággal, az ÖNHIKIsek + 10 %-ot kapnak még (ez 75 %-ot jelentene az ő esetükben). A Kossuth utcai járda állapota
katasztrofális, jó lenne pályázni a felújításra. Az Útkezelői Társulástól, ÚTPLAN-tól hívott ki
szakembereket, megszemlélték, felmérték a járdákat. Nagyban megnövelné a költségeket, hogy
minden kapubejárót fel kell bontani, valamint egyes járdaszakaszokat is. Az előzetes becslések
szerint kb. 8-10 millió Ft-ba kerülne a járda felújítása. Ismerteti a járda felújítási lehetőségeket
(aszfalt + járdaszegély, térkő + járdaszegély stb.). Javasolja, hogy a pályázat kiírás után adjanak be
pályázatot a járda felújítására.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
23/2009. számú Határozat:

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhida, Kossuth Lajos
utcában (431/2. hrsz.) meglévő gyalogjárda felújítását határozza el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja még, hogy Faluközpont kialakítására, ravatalozó felújítására
pályázat előreláthatólag október 1. után kerül kiírásra.
dr. Gombos Gábor körjegyző javasolja, hogy építési engedélyeket, terveket előre készítessenek el,
hogy a pályázatokat időben be lehessen adni.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Gellénházán épülő szalmatüzelésű erőműhöz a falun
átvezető út a MOL tulajdonában van. Ahhoz, hogy a kamionforgalmat ezen az úton
megakadályozzák, jó lenne, ha a MOL az utat az önkormányzat tulajdonába adná.
dr. Gombos Gábor körjegyző a szalmatüzelésű erőműről (Gellénháza, Söjtör) ad tájékoztatást.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy van-e még közlemény, bejelentés.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy egyre több bejelentés, panasz érkezik mindkét
településről elhanyagolt ingatlanokról, szomszédok konfliktusáról. Segítséget kér abban, hogy hívják
fel a lakosság figyelmét a gyomtalanításra, kaszálásra, mert büntetni fogják az elhanyagolt ingatlanok
tulajdonosait. Elmondja még, hogy ilyen sok alkalommal nem voltak még Sárhidán kutyaügyben
(kutyatámadás, baromfi elpusztítás stb.), mint az elmúlt 1-2 hónapban. Sok a kóbor kutya, kilőni
belterületen nem lehet állatot (állatvédelmi törvény tiltja), a jelenlegi állatmenhely nem fogad állatot
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csak 2 hét karantén után, a gyepmesteri feladatok nem működnek. Ebben is segítséget kér, hogy
hívják fel a lakosság figyelmét, hogy zárt helyen megkötve tartsák a kutyákat, tartsák be az
ebrendelet szabályait.
Tájékoztatásul közli, hogy a fák védelméről szóló törvény alapján a fakivágásokat be kell jelenteni.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a faluban megjelenő újságban közzé teszi ezeket
a dolgokat. (kóbor kutya, gyomtalanítás, fakivágás engedélyezése stb.)
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni a
megjelenést, majd az ülést 19,30 órakor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

