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Jegyzőkönyv

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. június 29. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc,
Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Tóbiás Tamás Sándor települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző.
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, mely javaslat alapján a képviselőtestület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Alpolgármester választása titkos szavazással; eskütétele.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Kistérségi Közoktatási rendszer átszervezése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
-

Az ÖNHIKI-s pályázatot beadták.
Az alapító okiratok módosításának elfogadásáról az érintettek értesítve
lettek.
A sportpályázatot beadták.
Járda felújítására ugyancsak benyújtották a pályázatot.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
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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. Alpolgármester választása titkos szavazással; eskütétele.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az alpolgármester jelölése a polgármester
hatásköre. Elsőre Mázsa Ferencre gondolt, de ő visszautasította. Németh Ervinné települési
képviselőt javasolja alpolgármesternek. Ő már kétszer is volt alpolgármester. A titkos
szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottságra feladata.
Az Ügyrendi Bizottság kiosztotta a szavazólapot a polgármesternek és a 6 fő települési
képviselőnek, megvizsgálta az urnát, hogy üres-e majd mindenkivel ismertette a szavazás
módját. A képviselő-testület és a polgármester az urnába helyezte a szavazólapját.
Bakos Tibor polgármester a szavazást követően megállapította, hogy az ülés továbbra is
határozatképes. Felkérte Pete Istvánné Ügyrendi Bizottsági elnököt, hogy ismertesse a
szavazás eredményét.
Pete Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a munkáját elvégezte.
Megállapították, hogy a kiosztott szavazólapok száma: 7 db, az urnában talált szavazólapok
száma: 7 db. A szavazólapon szereplő Németh Ervinné jelölt neve mellett 5 igen aláhúzás és 2
nem aláhúzás volt. Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a jelölt – Németh Ervinné elnyerte az alpolgármesteri tisztséget. Majd gratulál az alpolgármesternek minden jót kívánva.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a polgármester és a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Bakos Tibor polgármester megkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételéhez
szíveskedjenek felállni. Ezt követően a képviselő-testület előtt az alpolgármester letette az
esküt, melyről a jegyzőkönyv mellékelve.
4. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy úgy gondolja, hogy az anyagot mindenki
megkapta, elolvasta, tulajdonképpen technikai dolgok miatt kell módosítani. Elmondja, hogy
a motoros fűkasza vásárlása megtörtént, be is lett állítva kaszálásra. Várja a kérdéseket.
Mázsa Ferenc települési képviselő megkérdezi, hogy milyen program lesz a CKÖ-nél, amire
kaptak támogatást.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy valami pályázati támogatásból.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy tavaly volt először, hogy a támogatásaikat
kellett részben megpályázni, részben pedig lebontva excel táblázatba, hogy mire milyen
összeget kapnak, mi az ami állami támogatásból és mi az amire pályázhatnak. Tavaly óta már
megvan, hogy milyen feladatra, célokra kapják a pénzt. Bizonyos összeget közösségi
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programokra kell fordítani.(pl. hagyományőrző programok, más szervezetekkel kapcsolattartó
programok stb.) A Zala Megye Önkormányzattól kapott 30 ezer Ft-os támogatást a „Régi
idők, szép emlékek” elnevezésű napra kapták.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy nem érti, hogy az állami támogatásba,
hogy jön be a Zala Megyei Önkormányzat támogatása. Az előterjesztésben a CKÖ-re
vonatkozó öt sort nem érti.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmagyarázza, hogy miből áll a CKÖ költségvetése, milyen
összeget mire használhatnak fel. Elmondja, hogy a CKÖ-nek meg kell „címkézni”, hogy mire
használják fel. A költségvetésük egy részét kötött célra kell felhasználni. Azért kellett ezt a 30
ezer Ft-ot bevenni a költségvetés módosításába, mert a CKÖ költségvetése beépül az
önkormányzat költségvetésébe.
Mázsa Ferenc települési képviselő nem érti, hogy ez a rendezvény mit takar.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy majd megkérdezik tőlük. Nem tudja, hogy ki
készítette a pályázatukat.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy Zalaegerszegen készítik a pályázataikat,
ott van kapcsolatuk.
Mázsa Ferenc települési képviselő a KIHOP-ról érdeklődik Pete Istvánnétól.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy az E-Magyarország pontok további
működtetésére írtak ki pályázatokat, mely most KIHOP-ként működik. 1 millió Ft-ra lehetett
pályázni, meg is kapták a támogatást. A pályázatban, amire lehetett pályázni, az a KIHOP
vezetőjének a bére, erre lehetett 600 ezer Ft-ra pályázni, illetve dologi kiadásra. A pályázat
megírásakor arra gondoltak, hogy ide az önkormányzathoz kellene venni egy laptopot, és
ellátni mobil internettel. A faluban lehetne olyan szolgáltatást nyújtani, ha valaki
mozgássérült, vagy nem tud ide eljönni, akkor a Kovácsné vállalja, hogy kiviszi a laptopot
nekik. Amiben még új ez a pályázat, hogy rengeteg tanfolyamot kell tartani, elektronikus
ügyintézés, számítógép használat. A faluban 80 embert kell kiképezni szeptember 30-ig.
Elmondja még, hogy a település lakosságát is szeretnék szórólapon tájékoztatnia KIHOP
lehetőségről.
A továbbiakban a FIP pont keretén belüli lehetőségről (önéletrajzírás, munkalehetőségek
keresése, stb.) ad tájékoztatást.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a laptop és a mobil internet vásárlással
nem ért egyet, mert nem tudják kihasználni, azt az összeget másra is lehetne fordítani.
A továbbiakban a képviselő-testület a pályázat kései elindításáról, megvalósításáról tárgyalt.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
8/2009. (VI. 30.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III. 03.) számú rendelete
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módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét
megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
5. Kistérségi Közoktatási rendszer átszervezése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistréségi Társulásnál a közoktatási bizottság a kistérség közoktatási rendszerének
átszervezéséről tárgyalt. Ezt átszervezték, két lépcsőben zajlódott le, meghozták a döntésüket
és kérték, hogy a kistérséghez tartozó önkormányzatok ezt fogadják el. Javaslatukat leírták,
illetve a testületnek a kiegészítő anyagot. Várja a képviselő-testület észrevételeit.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy ez ügyben nincs igazán pozitív
véleménye. Azt mondaná, hogy ami a közművelődés terén az idén elindult itt a Válickavölgye Kistérségben, ő valahogy ezt tudná jobban támogatni. Úgy érzi, hogy ezzel a nagy
zalaegerszegi térséggel, Zalaegerszegnek az erős ráhatásával, számára ez nem szimpatikus.
Megmondja őszintén, hogy azt érzi ki belőle, hogy Zalaegerszeg megerősítené az iskoláit, de
lehet, hogy nem neki van igaza.
Bakos Tibor polgármester véleménye szerint a közoktatási szakértők sablonosan dolgoznak,
mindig ugyanazt írják le. Az elmúlt közel egy év alapján, ha már egyszer elindították az
ÁMK-t nem javasolja, hogy belépjenek. Ő is inkább a Válicka-völgyében, a mikro térségben
javasolja erősíteni ezt a dolgot.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy a környék, a Válicka-völgye Társulás
településeinek az iskoláival lehetne szorosabb az együttműködés, a kapcsolat. Ezt tudná
inkább támogatni. Elmondja még, hogy a Közkincs Kerekasztal további működésére is írtak
ki pályázatot, illetve kiírtak egy pályázatot a kistérségeknek közös közművelődési
tevékenységre. Sikerült annyira lobbizniuk, hogy a Válicka-völgye Kistérség adhatott be egy
pályázatot. Elmondja még, hogy most írt egy pályázatot gyerekeknek a múzeumi óráinak a
finanszírozására. Elektronikus úton adta be az ÁMK nevében, a Minisztérium nem a
zalaegerszegi kistérséghez sorolta be, hanem a Válicka kistérséghez, úgy hogy azt hiszi, hogy
erősödik a mikro térség. Ezt érdekességként említi meg.
dr. Gombos Gábor körjegyző megjegyzi, hogy a gyakorlatban a közművelődést
megszüntették a TEÁOR számok szempontjából, pl. az alapító okiratokból ki kellett venniük
a közművelődést.
A továbbiakban a képviselő-testület a közművelődésről, programokról, közös intézményről
tárgyalt.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben két javaslat van, melyeket
ismertet. Az ő javaslata, hogy jelen pillanatban ne vállalják.
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Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
34/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván részt
venni a Zalaegerszegi kistérségi közoktatási modell kialakításában.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
társulást értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester

6. Egyebek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy lenne egy előterjesztése létszámcsökkentéssel
kapcsolatban. Török Tamásné eddig állományba volt (GYES-en), most jöhetne vissza
dolgozni, amit felajánlott neki az ÁMK, azt többszöri egyeztetés után sem vállalta, inkább azt
mondta, hogy kéri a közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetést. Sárhidán nem
tudják foglalkoztatni. Elmondja még, hogy az óvodában egy dajka állás feleslegessé vált, ha
nagyon le akarja „sarkítani”, akkor azt mondja, hogy még van plusz egy fő is. Úgy gondolja,
hogy egy állást meg kell, hogy szüntessenek. Elmondja, hogy az öt ember foglalkoztatása az
óvodában indokolatlan.
Szakony Lászlóné települési képviselő megkérdezi, hogy hány gyerek van az óvodában?
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy 21-22 gyermek van az óvodában. Nem
olyan a helyzet, mint korábban, amikor 30-35 gyermek volt, akkor került át az iskolából egy
személy a dajka feladatot ellátni.
Szakony Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy annak idején, amikor ő az óvodában
dolgozott, akkor kevesebb létszámmal látták el a feladatot, pedig több gyermek volt az
iskolában és az óvodában. Véleménye szerint ami most van, az „luxus”.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy közös testületi ülésen kell határozni a
létszámcsökkentésről.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy mit csinál akkor, ha Bak és Zalatárnok nem
szavazza meg? Sárhida akar létszámot csökkenteni, ők finanszírozzák az öt ember bérét.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy hozhat határozatot, de a fenntartók döntik el
a létszámcsökkentést, amit utána be kell dolgozni a költségvetési rendelet mellékletébe.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy javaslatot tehetnek, mert ők úgy
döntöttek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a létszámcsökkentés Bak és Zalatárnok
költségvetését nem fogja érinteni, csak Sárhidáét. Megkérdezi, hogy egyetért-e a képviselőtestület a határozat hozatallal?
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A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a létszámcsökkentéssel.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
35/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda intézményegységben 1 fő pedagógus és 1 fő
dajka álláshely megszüntetését határozza el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a következő
együttes ülésre a létszámcsökkentési javaslatot terjessze elő.
Határidő: soron következő együttes ülés
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a sárhidai újságban olvasta, hogy „üdvözlő tábla
gazdát keres”. Mázsa Ferencnek mondja, hogy jó lett volna, ha előtte szót váltanak. Az ő
olvasatában úgy jön le, hogy gazdátlanul hagyja a táblát az önkormányzat. Elmondja, hogy ez
a harmadik év, hogy ellopták belőle a virágot, most már harmadszor ültettek bele. A hősi
emlékműnél minden évben kétszer-háromszor ültetnek virágot, az óvoda bejáratának a
lépcsőjéről ellopták a muskátlit, jó lenne, ezt beleírni az újságba.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy semmi köze az önkormányzatnak ehhez,
nem érti, hogy miért kellett volna egyeztetnie.
A továbbiakban a képviselő-testület ezzel kapcsolatban tartott vitát.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van közleménye, bejelentenivalója.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy beadták a járda felújítására a pályázatot. A fő
út melletti járdák tulajdonba adása elmaradt a közútkezelő részéről a 80-as években. A
pályázatkiíró kérte a vagyonkezelő nyilatkozatot, hogy az önkormányzat adta be a pályázatot.
Megbeszélte a közútkezelő jogászával, hogyha „lemegy ez a pályázati mizéria”, akkor
elkészítik a szerződéseket és tulajdonba adják az önkormányzatnak azokat a járdaszakaszokat,
amik eddig nem voltak. Javasolta a jogásznőnek, hogy a képviselő-testület hoz egy
szándéknyilatkozatot, hogy az önkormányzat tulajdonba veszi és a forgalomképtelen
vagyontárgyak közé beveszik. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A tulajdonba vétel kb.
100 ezer Ft-os költséggel jár (földmérő díja, tulajdonlap, térkép, telekmegosztás stb.).
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a jövőre nézve lenne jó tulajdonba venni, mert
most a pályázat beadásakor annyi nyilatkozattételt, utánajárást kellett tenni, az egy katasztrófa
volt.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
36/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Közútkezelő
KHT. tulajdonában lévő 431/2.hrsz-ú gyalogjárda megnevezésű
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ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba való
kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.

szerzését

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy volt arról szó, hogy esetleg a gellénházi utat jó
lenne valahogy megszerezni a MOL-tól. Ez ügyben felvették a kapcsolatot, lehet, hogy a jövő
héten menniük kell tárgyalni erről.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy ez azért is fontos, mert szakhatósági
állásfoglalást (környezetterhelés) kértek, hogy nem járulnak hozzá a gellénházi erőműhöz,
mivel Sárhidán keresztül bonyolódjon a kamion forgalom.(zaj, épületek állaga romlik stb.)
Az lenne a legjobb megoldás, ha megkapnák az utat.
Bakos Tibor polgármester – miután közlemény, bejelentés nem hangzott el - megköszöni a
megjelenést, majd az ülést 18,15 órakor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

