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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. március 2. napján 18 órai kezdettel
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Szakony Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző,
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző, Faragó Gézáné HVB elnöke, 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 7 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy első napirendként a meghívóban kiküldött napirendek közé vegyék
fel a „települési képviselő megbízó levelének átadása, eskütétele” napirendet. A képviselő-testület 7
igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
Napirend:
1. Települési képviselő megbízó levelének átadása, eskütétele.
Előadók: Faragó Gézáné HVB elnöke
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat „B” típusú
ösztöndíjban részesülők felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
7. A települési önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött
Együttműködési Megállapodás megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. Társulási megállapodás közös intézmény fenntartására.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
9. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi szinten történő
közfoglalkoztatási feladatok ellátásának megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
10. 2008. évi éves Belső Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
11. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
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1. Települési képviselő megbízó levelének átadása, eskütétele.
Előadók: Faragó Gézáné HVB elnöke
Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester felkéri Faragó Gézáné HVB elnököt, hogy ismertesse a HVB határozatát.
Faragó Gézáné HVB elnöke felolvassa a HVB 2009. február 27-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvét. Elmondja, hogy Nagyné Pete Rozália települési képviselő 2009. január 11-én elhunyt.
A 2006. október 1. napján megtartott általános önkormányzati és települési kisebbségi önkormányzati
választás kislistás jegyzőkönyve alapján megválasztott soron következő 8. mandátumhoz jutott
települési képviselő Tóbiás Tamás Sándor, aki elfogadta a mandátumhoz jutást. Majd ismerteti a HVB
határozatát. A HVB elnöke ünnepélyesen átadja Tóbiás Tamás Sándor települési képviselőnek a
megbízólevelet, sok sikert kívánva a következő évekre.
Bakos Tibor polgármester felkéri a képviselő-testület minden tagját és a jelenlévőket, hogy
szíveskedjenek felállni az eskütételhez.
A települési képviselő a polgármester elmondása alapján leteszi az esküt.
Bakos Tibor polgármester felkéri a képviselőt, hogy az eskütételről szóló jegyzőkönyvet írja alá.
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
-

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat elbírálták,
az érintettek értesítve lettek.
A sport és szabadidőközpont kialakítására kapott pályázati támogatást
visszautalták.
Szociális Szolgáltató Központ Pókaszepetk megszüntető okiratának elfogadásáról
az érintettek értesítve lettek.
Sportigazgatási társulási megállapodást módosították.
Vagyonkezelői szerződést aláírták a Göcsej Kapuja Bak ÁMK-val.
Hahóti Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetésének, valamint elszámolásának
elfogadásáról a társulást értesítették.
Egészséges Életért Egyesület részére a támogatást átutalták.
A Válicka-völgye Kistérségi Társulást értesítették az alapító okirat elfogadásáról.
Pályagondnoki feladatok elvégzésére a megbízási szerződést megkötötték.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval egyhangúlag
egyetértett.
3. 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.
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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 felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző röviden ismerteti az előterjesztést, majd elmondja, hogy a
kérdésekre válaszol.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
1/2009. (III. 03.) 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.
5. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy az előterjesztést egészítse
ki.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző ismerteti a bevételi és kiadási főösszeget, a tervezett bevételeket (pl.
adókat, egyéb bevételeket, hitel, stb.). A kiadások tekintetében a működési kiadások teszik ki a
költségvetés nagyobb részét, felhalmozási kiadás mindössze 1 millió 200 ezer Ft-ra alakul. Majd a
céltartalékról, felhalmozási kiadások összetételéről ad tájékoztatást, valamint szakfeladatonként
ismerteti a tervezett kiadásokat. Ismerteti még a szociális juttatásokra tervezett összegeket, valamint
hogy ezekből hány %-ot lehet visszaigényelni. A következőkben az ÁMK és a Körjegyzőség
finanszírozását fejti ki.
Németh Ervinné települési képviselő a talajterhelési díjra tervezett összeget magasnak tartja,
megkérdezi, hogy ez azért van, mert még sokan nem köttették be a csatornát?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a talajterhelési díjból tavaly elég szép bevétel volt, a
talajterhelési díj első évben 25 %, második évben 50 %, az idén már 100 %-ot kell fizetni az
ivóvízmennyiség fogyasztással összhangban. Akinek nincs rákötve a csatorna, azoknak fizetni kell a
talajterhelési díjat.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Zala-depo Kft. és a Zalavíz Zrt. díjait a 2009. évi
költségvetésben a tavalyi díj alapján számolták. A hulladékszállítással kapcsolatban a ZALAISPA
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„anomáliáról” ad tájékoztatást. A következőkben elmondja, hogy a villamosenergia szolgáltatást,
valamint a gázszolgáltatást is lehet más szolgáltatóval megkötni (közületeknek).
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy olvasott egy cikket, hogy a lakosság is bármikor
változtathat szolgáltatót (kedvezményesebb díjasat).
Pete Istvánné települési képviselő 18 órakor megérkezett az ülésre.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a képviselők az elmúlt ciklusban kaptak egyszeri
tiszteletdíjat. Lehetséges-e, hogy most üdülési csekket kapjanak, mivel az nem adóköteles?
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy már beszélgettek a pénzügyessel erről, és az üdülési
csekk juttatása alapvetően jogviszonyhoz kötődik, tehát a képviselőknek nem adható. A kis értékű
ajándékutalvány természetbeni juttatásnak minősül.
Mázsa Ferenc települési képviselő most nem javasolja az ajándékutalvány juttatást.
Az ÁMK-val kapcsolatban a havi hozzájárulásról kérdez, hogy miből tevődik össze.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző válaszol a kérdésre.
A továbbiakban a képviselő-testület az ÁMK-ba való „kényszer belépésről”, valamint a
„gazdaságosságáról” tartott vitát.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
2/2009. (III. 03.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege a
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bakos Tibor polgármester felolvassa a civil szervezetek részére a 2009. évi költségvetésben szereplő
támogatási összegeket, melyekről most kell szavazni. A sárhidai Sportegyesület részére 600 ezer Ft, az
„Együtt Sárhidáért” Alapítvány részére 60 ezer Ft, a Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület részére
60 ezer Ft, az Egészséges Életért Egyesület részére 20 ezer Ft, a Zalaegerszeg Városi és Körzeti
Sportszövetség részére 10 ezer Ft, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zm-i Szervezete részére 20
ezer Ft, a 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
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1/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a sárhidai
Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadásként - 600.000.-Ft
támogatást állapít meg 2009. évben.
A Sportegyesület a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz- átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2009. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
2/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Együtt Sárhidáért”
Alapítvány részére - működési célú pénzeszköz átadásként - 60.000.-Ft
támogatást állapít meg 2009. évben.
Az Alapítvány a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz- átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2009. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
3/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhidai Polgárőr és
Szabadidő Egyesület részére - működési célú pénzeszköz átadásként 60.000.-Ft támogatást állapít meg 2009. évben.
A Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület a támogatás felhasználásáról
elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz- átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2009. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
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Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
4/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészséges Életért
Egyesület részére - működési célú pénzeszköz átadásként - 20.000.-Ft
támogatást állapít meg 2009. évben.
Az Egészséges Életért Egyesület a támogatás felhasználásáról elszámolni
köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz- átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2009. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
5/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg Városi
és Körzeti Sportszövetség részére - működési célú pénzeszköz átadásként 10.000.-Ft támogatást állapít meg 2009. évben.
A Sportszövetség a támogatás felhasználásáról elszámolni köteles.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz- átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2009. június 15.
pénzeszköz átadásra pénzeszköz átadási megállapodás szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
6/2009. 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 2009. évben.
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete a támogatás
felhasználásáról köteles elszámolni.
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A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a pénzeszköz-átadási
megállapodás elkészítéséről és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: megállapodás megkötésére: 2009. június 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási
szerint.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért

megállapodás

Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
7/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgári Védelmi
Kirendeltség Zalaegerszeg részére - működési célú pénzeszköz átadásként –
20.000.-Ft összegű támogatást állapít meg 2009. évben.
A Polgári Védelmi Kirendeltség Zalaegerszeg 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: 2009. június 15.
pénzeszköz átadásra: a megkötendő átadási
szerint.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző a teljesítésért

megállapodás

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy Kemény József készíti el a katasztrófavédelmi terveket,
kimutatásokat, melyért már régóta 4 ezer Ft díjazásban részesül. Javasolja, hogy 2009. április 1.
napjától emeljék meg 5 ezer Ft-ra a díjazását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
8/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település polgári
védelmi feladatainak ellátásával 2003. január 1. napjától határozatlan időre
megbízott Kemény József, Zalaegerszeg, Tölgyfa u. 21. szám alatti lakos
megbízási díját 2009. április 1. napjától havi 5.000.-Ft összegben állapítja
meg.
A képviselő-testület
módosítására.

felkéri a polgármestert

a

megbízási

szerződés
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Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Sárhidai Dalkör részére a „művelődési házak”
szakfeladaton 150 ezer Ft összeget terveztek, melyet a dalkör a művészeti oktatására használ majd fel.
A művészeti, zenei oktatás ellátására (legfeljebb 37 alkalommal történő oktatásra) bízzák meg
Kulcsárné Csejtei Marianna vállalkozót 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig.
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.
A képviselő-testület egyetértett a megbízással.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
9/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a 2009. évi
költségvetésében a Sárhidai dalkör részére betervezett 150.000.-Ft terhére Kulcsárné Csejtei Marianna egyéni vállalkozót (Gellénháza, Napsugár u. 5.) a
Sárhidai Dalkör alkalmankénti művészeti oktatására megbízza visszamenőleg
2009. január 1-től 2009. december 31-ig.
Továbbá Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a 150.000.-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: 2009. április 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester értesítésért
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat „B” típusú
ösztöndíjban részesülők felülvizsgálata.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj 3 évre
van megállapítva, de évente a szociális rászorultságot vizsgálni kell, ahhoz hogy továbbra is
megkapják az ösztöndíjat. Elmondja, hogy annak jár továbbra is az ösztöndíj, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér kettő és félszeresét nem haladja meg. Sárhidán
jelenleg 3 hallgató van, ki „B” típusú ösztöndíjat kap. Ismerteti a hallgatók jövedelmi, családi
viszonyait, majd az adataikat. Elmondja, hogy mindhárom hallgató továbbra is jogosult az ösztöndíjra,
felsorolja a neveket: Újvári Adrienn Sárhida, Béke u. 52.; Molnár Tamás Sárhida, Béke u. 123.; Sipos
András Sárhida, Béke u. 27. Majd az ösztöndíjak átutalásáról ad tájékoztatást.
Hozzászólás nem hangzott el.
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Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
10/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica „B”
típusú Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők felülvizsgálata során az ösztöndíjat
Ujvári Adrienn Sárhida, Béke u. 52.
Molnár Tamás Sárhida, Béke u. 123.
Sipos András Sárhida, Béke u. 27. szám alatti lakosok részére tovább
folyósítja a jogosultság fennállásáig.
Határidő: 2009. március 15.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző értesítésért
7. A települési önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött
Együttműködési Megállapodás megtárgyalása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogyha törvényi változás van, akkor módosítani kell az
együttműködési megállapodást. Két éve nem volt törvényi változás, így nem kell változtatni rajta. A
sárhidai CKÖ már elfogadta a megállapodást.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a belső ellenőr is átnézte az együttműködési
megállapodást és elmondta, hogy minden szempontból megfelelő.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
11/2009. számú határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárhida Község
Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sárhida között a
települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat együttműködésére
vonatkozó megállapodást változatlan tartalommal módosítás nélkül jóváhagyja.
8. Társulási megállapodás közös intézmény fenntartására.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az intézmény finanszírozására vonatkozóan
kénytelenek egy új megállapodást készíteni. (pénzügyi teljesítések egyszerűbbé tétele, statisztikai
létszámok alapján van a teljesítés, kiszámítható finanszírozás az ÁMK-nak stb.)
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a közös testületi ülésen elég feszült volt a helyzet,
valamilyen oknál fogva a zalatárnoki képviselő-testület eléggé akadékoskodik.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy volt olyan testületi ülés, amelyre el sem jöttek.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogyha lejár Zalatárnoknak a fizetési kedvezmény, (igaz,
hogy utána 3 évig tagjai maradnak az intézményi társulásnak), de ha közben kilépnek akkor mi lesz?
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Gáspár Lászlóné települési képviselő véleménye szerint akkor addig ingyen jártak iskolába a
zalatárnoki gyerekek.
Mázsa Ferenc települési képviselő véleménye szerint azt kellene elérni, hogy ezt még az idén
tárgyalják meg.
A továbbiakban a képviselő-testület az intézményi társulási megállapodásról, valamint a zalatárnoki
képviselő-testület hozzáállásáról tárgyalt.
Mázsa Ferenc települési képviselő javasolja, hogy két-három hét múlva hívjanak össze egy közös
testületi ülést, melynek fő témája a megállapodás legyen. (előtte a zalatárnoki képviselő-testület
megtudja külön tárgyalni).
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
9. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi szinten történő
közfoglalkoztatási feladatok ellátásának megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy ez év április 1-től új segélyezi forma lép
hatályba. Ismerteti a közfoglalkoztatási tervet, az „Út a munkához” programot, a változásokat (RÁTA
segélyezési összegek, stb.) Elmondja még, hogy minimum 90 munkanapot kell dolgozni (minimálbért
meg kell adni), a RÁTA-nak a 95 %-át vissza lehet igényelni. Nehézség az, hogy mindennemű dologi
kiadás az önkormányzatot terheli. (pl. munkaruha, felszerelések, szerszámok, munkaeszközök stb.) A
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felvállalja, hogy részt vesz ebben a
közfoglalkoztatásban, elkészíti a közfoglalkoztatási tervet, szervez stb. December 15-ig 15 fő
rendszeres szociális segélyezett volt, akiket felül kell vizsgálni, hogy megmaradnak-e a régi
rendszerben, vagy részt vesznek ebben az új rendszerben. Elmondja még, hogy a közfoglalkoztatási
tervet ebben az évben is és minden év február 15-ig el kell fogadni. (konkrétan pénzösszegekkel,
költségekkel meg kell tervezni a költségvetésben). Elmondja, hogy a jegyző is és a polgármester is
javasolja, hogy bízzák meg a többcélú kistérségi társulást, hogy vállalja ennek a szervezeti formának a
megvalósítását. Ismerteti a határozati javaslatot.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy már csak azért is javasolják, mert ez az első év, és vannak
felkészült emberek, akik ezt meg tudják oldani. A következő évben már lehet, hogy az önkormányzat is
meg tudja csinálni. Elmondja, hogy aki „hadra fogható” mindenkit be kellene ebbe a dologba vonni,
munkát is tudnának nekik adni, csak a járulékos költségek lesznek magasak. (munkaruha, földelhordás,
szerszámok biztosítása, stb.)
A következőkben a képviselő-testület a program összegeiről (nem biztos, hogy gazdaságos) tárgyalt.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy hallotta, hogy lehetséges, hogy a közmunkásokat
egy másik településre nagyobb munkára is kirendelhetik.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy ez úgy néz ki, hogy a „munkáltató és a foglalkoztató el
fog válni”. Valószínű, hogy egy „csere-bere” kereskedelem elindul ezekkel az emberekkel, majd példát
is mond erre.
Több hozzászólás nem hangzott el.
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Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
12/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
22/2009. (02. 04.) sz. határozata alapján a közfoglalkoztatási feladatok
szervezését, a közfoglalkoztatási terv elkészítését, annak folyamatos
felülvizsgálatát kistérségi szinten kívánja megvalósítani 2009. évben.
Az önkormányzat felhatalmazza a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezetét, hogy a településsel történő egyeztetést követően
készítse el a kistérségi közfoglalkoztatási tervet.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökségét, hogy a
közfoglalkoztatási terv módosításával kapcsolatos Társulási Tanácsi döntéseket
a település jegyzőjével történt egyeztetést követően előzetesen jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
10. 2008. évi éves Belső Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a belső ellenőr szabályzatok
alapján végzi az ellenőrzéseket.
A képviselő-testület egyetértett az előterjesztéssel.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
13/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési
Társulás (Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása) a társult
önkormányzatoknál végzett 2008. évi ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési
jelentését jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről a Belső Ellenőrzési
Társulást értesítse.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző
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11. Egyebek.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a bocföldei közalapítvánnyal van egy közös rendezvénysátruk,
melynek bérbeadási díjáról kellene tárgyalni. Majd a sátor felállításának és visszabontásának a költségeiről
(sátorépítők díja, stb.), valamint a költségmegosztásról (10% karbantartási díj, 30 % alapítványnak a sátorral
kapcsolatos költségei, valamint 30-30% a településeké) ad tájékoztatást. A sátor bérbeadásának konkrét díjáról
még nem tárgyaltak az alapítvánnyal.
A továbbiakban a képviselő-testület a sátorral kapcsolatban tárgyalt.

Gáspár Lászlóné települési képviselő 19,10 órakor távozott az ülésről.
Bakos Tibor polgármester tájékoztatásul közli, hogy a játszótér és központi tér kialakítására a
pályázat nem lett beadva, mivel a pályázatíró csak a játszótér terveit készítette el, és már nem volt idő a
többit elkészíteni. A továbbiakban a falunapi, és a parlagfűmentesítési pályázati lehetőségről ad
tájékoztatást.
Pete Istvánné települési képviselő a képviselő-testület véleményét kérdezi, hogy a falunapi
pályázatba milyen programokat tervezzen, valamint az időpontot is meg kell beszélni.
A továbbiakban a képviselő-testület a falunapi programokat tárgyalta meg (ugrálóvár, lufihajtogatás,
művészeti csoportok fellépése, futballmérkőzés a nagykutasi csapattal stb.)
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy kinek van még közleménye.
Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy január 1-től az
önkormányzatoknak a közadatait fel kell tenni az internetre. Tavaly megvásároltak egy webhelyet, a
sárhida.hu-t. A weblap elkészítésére kér javaslatokat, hogy kivel tudnák elkészíttetni.
Mázsa Ferenc települési képviselő a honlapok (Válicka-völgye Kistérségi Társulás, Bak község
honlapja) tartalmáról, annak frissítéséről mondta el véleményét.
A képviselő-testület a honlap készítésről tartott kisebb vitát.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy április 2-án lejár az önkormányzat hitelkerete a baki
takarékszövetkezetnél. Ismerteti a régi hitelszerződés feltételeit, az összegét, majd javasolja, hogy
további egy évre a legkedvezőbb feltételekkel kössenek szerződést.
A képviselő-testület megtárgyalta a hitel feltételeit, összegét.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
14/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Bak és Vidéke
Takarékszövetkezetnél (Bak, Széchenyi tér 2.) a 2009. április 2. napján lejáró
likvid hitel szerződését meghosszabbítja. Keretbiztosítéki jelzálogjog
bejegyzéséhez 10.000.000.-Ft, azaz tízmillió forint összeg erejéig a Sárhida 201.
hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadú kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanra hozzájárul.
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Keretbiztosítéki összegből 7.000.000.-Ft, azaz, hétmillió forint összegű 12 havi
lejáratú likvid hitelt vesz igénybe.
Szükség esetén a fennmaradó 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint a
keretbiztosítéki jelzálogjog terhére a későbbiekben igénybe vehető.
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 legkedvezőbb
feltételű 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
Bakos Tibor polgármester – miután egyéb közlemény, bejelentés nem hangzott el – megköszöni a
megjelenést, az ülést 19,50 órakor bezárja.
Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

