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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. november 23. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Pete Istvánné, Szakony
Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző, Marton Csabáné igazgatási
ügyintéző, Simon Ferencné pénzügyi ügyintéző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző, Biró
Katalin pénzügyi 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, mely javaslat alapján 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 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
5. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
6. Hulladékszállítási díj 2010. évre.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
7. Ravatalozó és temetői út felújítása pályázat – szóbeli előterjesztés.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
8. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
9. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a két ülés között nem volt lejárt határidejű határozat.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
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Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, temetési segély,
lakásfenntartási támogatás ügyekben hozott döntést, melyről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy egészítse ki az
előterjesztést.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a féléves beszámolóhoz képest nagy változás nem
volt. A 100 % feletti teljesítés annak köszönhető, hogy a likvid hitel felvétel magasabban alakult a
tervezetthez képest, mivel a hitel felvétel és a felvett hitel törlesztése napi szinten történik és
könyvelődik, így összességében mutatja a felvett és a törlesztett állományt. Megemlíti, hogy az
előterjesztésben részletesen leírták, hogy a felhalmozási kiadások miből tevődnek össze.
Bakos Tibor polgármester érdekességként megjegyzi, hogy az iparűzési adó mértéke a
következőkben kedvezőtlenül fogja érinteni az önkormányzatot. A MOL nagy összeggel töltötte fel
az iparűzési adószámlát, így valószínű, hogy az ÖNHIKI-s támogatást vissza kell fizetniük teljes
egészében.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az egyéb ÖNHIKI-t nem bírálták el a második
ütemben, mert forráshiányosak voltak de írtak levelet, hogy a harmadik ütemben elbírálják.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése?
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
49/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testülete az önkormányzat 2009.
évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló – jegyzőkönyvhöz
mellékelt – tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
4. Az önkormányzat 2009. 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.
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Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy központi forrásból kapott támogatások, illetve
elvonások, valamint saját hatáskörű átcsoportosítások miatt kell az önkormányzat költségvetését
módosítani. A saját hatáskörű átcsoportosításban a megemelt iparűzési adót osztották fel ott, ahol
szükséges volt, illetve a likvid hitelt csökkentették 3.683 ezer Ft-tal, így a likvidhitel előirányzat
1,764 ezer Ft-ra csökkent összességében.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
9/2009. (XI. 24.) 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.
5. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nem ismerik még az ország költségvetését, csak ami a
költségvetés tervezetben szerepel az alapján tudtak a pénzügyesek dolgozni. Elmondja még, hogy
nem rózsás a helyzet, nehéz napok várnak az önkormányzatokra.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a körjegyzőségi finanszírozást egy kicsit
megemelték, valamint az ÁMK-hoz való hozzájárulást is megnövelték, mivel csökkentek a
közoktatási normatívák is. Véleménye szerint nagyon szigorú takarékossági intézkedéseket kellene a
jövő évre vonatkozóan végrehajtani mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél, hogy túl
éljük az elvonásokat. Fejlesztésekbe csak néhány dolgot írtak be, még azok befolyásolhatják esetleg,
ha valamelyik pályázat nyer. A pályázatok általában utófinanszírozottak, de nem nagy összegűek.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a körjegyzőségen a működési kiadások nőnek, mert
az eljárási díjakat, hatósági díjakat, tulajdoni lapok beszerzését, szakhatóságok megkeresését, mind a
körjegyzőségnek kell kifizetni, elvégezni. Az ügyfél nem kötelezhető, hogy ezeket megtérítse. A
döntéseiket 2-3-szor kell különböző formában megküldeni tértivevényes levélben, tehát a
postaköltségek, papír-írószer költségek is nőnek. A dologi, működési kiadások nőnek, aminek nem
lesz meg a bevételi oldala, mert utána az emberektől a tulajdoni lapok árát „bevasalni” szinte
reménytelen. Az adókkal kapcsolatban elmondja, hogy az iparűzési adókat január 1-tól az APEH
fogja beszedni, ennek a rátája kb. 25-30 %, tehát annyival kevesebbet fog átadni az APEH, így
számolni kell, hogy az iparűzési adó így fog csökkenni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
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50/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának
alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1.
A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása
nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell
elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási
megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.
2.
Mind az önkormányzatnál, mind a közös fenntartású intézményeknél
(Körjegyzőség, Göcsej Kapuja Bak ÁMK) törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget
kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő
tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A
költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói
kötelezettségek megállapításánál az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 58-59 §-ban rögzített tervezési elveket
kell figyelembe venni.
3.
A közös fenntartású intézményeknél (Körjegyzőség, Göcsej Kapuja
Bak ÁMK) a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az
előirányzatokat
úgy
kell
kialakítani,
hogy
intézményrendszer
kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön.
4.
A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési
kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak
felhalmozási kiadásokra fordíthatók.
5.
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a
szigorú végrehajtási tevékenységet.
6.
A 2010. évi költségvetés összeállításakor elsőrendű szempont a
tervezett működési hiány minél alacsonyabb összegben történő
meghosszabbítása.
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi
költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
Határidő: 2010. január 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző
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6. Hulladékszállítási díj 2010. évre.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az elmúlt években sokat beszéltek a
hulladékszállítási díj problémájáról. Kérték a Zala-depo Kft-t, hogy számítsák ki, hogy milyen
lehetőségek vannak a díjfizetéssel kapcsolatban. Ismerteti az előterjesztésben szereplő 4 variációt,
majd elmondja, hogy meg kell tárgyalniuk a lakossági díjfizetésre való átállást is. A Zala-depo Kft.
szolgáltatási területén csak Bak és Sárhida esetében fizeti az önkormányzat a szemétszállítási díjat, a
többi településen mindenhol a lakosság fizeti.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy jó lett volna meghívni az ülésre a Zala-depo Kft.
képviselőjét, aki elmagyarázta volna, hogy történik ennek a lebonyolítása (lakossági díjfizetés).
A továbbiakban a képviselő-testület a 4 variációs lehetőségről, a Zalaispa Zrt-nek fizetendő
használati díjról, a kommunális adóról, valamint a lakosságra történő díjfizetés áthárításáról tárgyalt.
dr. Gombos Gábor körjegyző véleménye szerint a lakosságra „lépcsőzetesen” kell áthárítani a díjat.
Számlázni, vagy negyedévente, vagy félévente fognak.
Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy egyedi szerződéseket fognak kötni
minden lakossal.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző kiszámolta, hogy a lakosságnak éves szinten kb. 13 ezer Ft-ot
kellene fizetni a szemétszállításért 34 alkalommal való ürítés esetén.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a döntés az övüké, a lakossági fórumon elmondják, hogy
milyen döntés született, a Zala-depo Kft. képviselője pedig el fogja mondani a technikai dolgok
lebonyolítását. Majd elmondja, hogy december 8-9. körül kellene tartani egy ülést, majd azt követően
a lakossági fórumot, melyre meghívnák a Zala-depo kft. képviselőjét, valamint a vízdíjat is akkor
tárgyalnák és a Zalavíz Zrt. képviselőjét is meghívnák erre az ülésre. Ma a 6. napirendet tehát
elnapolják.
7. Ravatalozó és temetői út felújítása pályázat – szóbeli előterjesztés.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy ma délután a felhívásnak (pályázat) egy részét e-mailen
keresztül kapták meg. Szeretnék a ravatalozót felújítani, valamint a ravatalozó előtt térburkolást
építeni. A továbbiakban ismerteti, hogy mely területeken lenne még felújítás, térburkolat készítés,
bejáratnál kiskapu, nagykapu megépítése, nagykereszt felújítása stb. Kértek árajánlatot, mely itt van
előtte, az ajánlattevő készítette a pusztaszentlászlói felújítást, melyet megnéztek és nagyon tetszett
nekik. Ennek lenne a bruttó költsége 1.816.701.-Ft, valamint még más építőipari munkák költsége
4.138.373.-Ft. Ha ravatalozó felújítását befogadja a pályázat, akkor annak a költsége lenne
2.129.000.-Ft. A kivitelező azt javasolja, hogy a ravatalozó teteje jó állapotban van, azt még nem
kellene megbontani. Ő viszont úgy gondolja, hogy el kellene bontani a tetőt, a palát leszedni róla, új
tetőt kapjon, vegyes tetőfedést (villasz szerű). Ha megnézzük a ravatalozó felújítását, akkor úgy 5,85,9 millió Ft-ba kerülne. Megkérdezi, hogy a felújításba valami mást tegyenek-e bele? Elmondja
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még, hogy az MVA építési normagyűjtemény alapján vannak beárazva ezek a tételek. Majd az
önrészről (ÁFA) ad tájékoztatást. Majd a terveztetésről, építési engedélyről ad tájékoztatást.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy véleménye szerint hivatalosan csinálják meg.
(terveztetés, engedélyeztetés)
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy nem kell építési engedély.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy akkor ezt pontosan meg kell kérdezni a Molnárnétól
(építéshatóság).
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogyha a sportöltöző és a ravatalozó felújítása
pályázatok nyernének, akkor még a kommunális adó sem fedezné a saját erőt. Tehát akkor, lehet,
hogy dönteni kell, hogy melyiket valósítsák meg.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
51/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testületének szándékában áll 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 felújítására pályázatot
benyújtani.
Határidő: pályázat kiírását követően
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
52/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a megbízza a Konfer Plan
Mérnöki Bt.-t, (képviseletében: Fercsák Ágnes) hogy 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” pályázatban az építési tételek
MVH által elfogadott építési normagyűjteménybe történő behelyettesítésére és
referenciaárak kigyűjtésére, bruttó 30.000.-Ft megbízási díjért.
Amennyiben nem a megbízott készíti el a fent említett pályázatot, abban az
esetben 30.000.-Ft megbízási díj illeti meg az előzőekben elvégzett munkáért.
Határidő: pályázat benyújtását követően
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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8. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy „A” típusú pályázatot 6 fő, „B” típusú
pályázatot 1 fő nyújtott be. Majd ismerteti a pályázók adatait és elmondja, hogy minden pályázó
jogosult az ösztöndíjra.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
53/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulójában 2010.
márciustól 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben havonta
4.000.-Ft ösztöndíjban részesíti az alábbi –
„A” típusú pályázatot benyújtó - hallgatókat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sipos Eszter Sárhida, Béke u. 27.
Sipos András Sárhida, Béke u. 27.
Balogh Péter Sárhida, Dózsa Gy. u. 10.
Molnár Tamás Sárhida, Béke u. 123.
Pete Júlia Sárhida, Béke u. 93.
Németh Nikolett Sárhida, Pacsirta u. 2.

„B” típusú pályázatot benyújtó hallgatót:
1. Ujvári Szandra Sárhida, Béke u. 52.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző

9. Egyebek.
a.) KEOP ivóvízminőség javítása.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Zalavíz Zrt. KEOP pályázat keretében
ivóvízminőség javításával kapcsolatosan ad be egy pályázatot, és mivel az önkormányzat tulajdonos
hozzá kell járulni a pályázat benyújtásához. Majd ismerteti a pályázat célját. Elmondja, hogy ez több
lépcsőben fog megvalósulni.
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Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
54/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Zalavíz Zrt. a KEOP-2009-1.3.0. ivóvízminőség javítására pályázatot nyújtson
be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a döntésről a Zalavíz
Zrt-t értesítse.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
b.) Zalaegerszeg
és
Térsége
Többcélú
Kistérségi
megállapodásának módosítása (4. sz. függelék TÁMASZ).

Társulás

társulási

dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a szeptemberi ülésen elhangzott, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz. Ezért módosítani kell a
társulási megállapodást.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy állítólag itt változnak a szabályok, valami díjtételei
lesznek ennek, ezt ki fogja viselni?
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző elmondja, hogy nem lesz kötelező alapellátás, mint ahogy az
eredeti koncepcióban benn volt, hanem azt mondta a TÁMASZ vezetője, hogy ők pályázatot
nyújtottak be ennek finanszírozására, így nem kerül az önkormányzatnak pénzbe.
dr. Gombos Gábor körjegyző úgy tudja, hogy megkapták a támogatást.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
55/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának – jegyzőkönyvhöz
mellékelt – 4. számú függelék szerinti módosítását elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodás módosításáról szóló képviselő-testületi határozatot a
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére küldje meg.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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c.) Egészséges Életért Egyesületnek támogatás nyújtása.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy javasolja, hogy az Egészséges Életért Egyesület részére
egyszeri támogatásként 45.000.-Ft összeget juttassanak.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a támogatással.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy egy határozat kell erről.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
56/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészséges Életért
Egyesület (8944 Sárhida, Béke u. 26. ) részére - működési célra - 45.000.-Ft
támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzösszeg átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
d.) Településőr foglalkoztatása.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy biztos hallottak arról, hogy településőr foglalkoztatására
írtak ki pályázatot. A településőr foglakoztatása ugyanúgy működik, mint a közfoglalkoztatottaké.
Három kategóriába lehet beadni kérelmet, ahol van közterület felügyelet azok is pályázhatnak
(általában városok), pályázhatnak azok az önkormányzatok, ahol nincsen közterület felügyelet, illetve
pályázhatnak önkormányzatok közterület felügyelők alkalmazására (itt már érettségi szükséges).
Elmondja, hogy 80 ezer Ft egyszeri támogatást (láthatósági mellény, sapka, mobiltelefon stb.) adnak,
illetve minden hónapban fizetik a minimálbért, valamint annak járulékait. Így az önkormányzatnak
egyetlen fillérjébe sem kerül. Meg kellene próbálni pályázni, a kiírás szerint, ha december 31. előtt
elfogy a keret, akkor azok a kérelmek automatikusan átkerülnek 2010 évre. Meg kell próbálni
pályázni, elsősorban olyan embert gondol foglalkoztatni, aki jelenleg munkanélküli Település
lakosság számtól függően Sárhida 2 főt foglalkoztathat. Majd ismerteti a településőr feladatait és azt,
hogy akinek nincs meg a vagyonőri vizsgája, annak 3 hónapon belül el kell végezni. Elmondja, hogy
testületi döntés kell arról, hogy ebben a programban részt vesznek.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
57/2009. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium településőrök foglalkoztatására irányuló felhívásán
részt kíván venni.
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Az önkormányzat 2 fő településőr 2010. február 1. napjától való
foglalkoztatására igényt nyújt be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
felé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felhívás mellékletét képező
Támogatási megállapodást kitöltve nyújtsa be az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztálya felé.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni a
megjelenést, majd az ülést 18,05 órakor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

