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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. szeptember 14. napján 17 órakor
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Gáspár Lászlóné, Korcsmár Károly, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné, Szakony
Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol: Bakos Tibor polgármester, Pete Istvánné települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi ügyintéző, Bali András adóügyi ügyintéző, Marton
Csabáné igazgatási ügyintéző.
Bakos Tibor polgármester akadályoztatása miatt az ülésen részt venni nem tud, helyette
Németh Ervinné alpolgármester vezeti az ülést.
Németh Ervinné alpolgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 6 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képviselő-testület 6 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:

Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása pacsai
telephelyi vagyon értékesítése
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
5. Sárhida belterület Bak-Zalaegerszeg összekötő út mellett elhelyezkedő 431/2.
hrsz-ú közútból kialakítandó gyalogjárda ingyenes önkormányzati tulajdonba
való szerzése
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
6. Balesetmegelőző program – pályázat
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
7. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulója
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Előadó: Bakos Tibor polgármester
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9. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi adózási tevékenységének első félévi
helyzetéről.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
10. Egyebek
- Turisztikai pályázat
- MOL út tulajdonba vétele
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Lejárt határidejű határozat az elmúlt ülés óta nem volt.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás ügyekben hozott döntést, melyről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Mázsa Ferenc megkérdezi, hogy a költségvetésben előirányzott 3 millió Ft iparűzési
adó bevétel egész évre vonatkozik-e?
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy egész évre ennyit terveztünk,
egyeztetve az adós kollégával, azonban már félévkor közel 4.200 ezer Ft a teljesítés,
egész évre várhatóan 8 millió Ft lesz. Ennek következményeként várhatóan az
ÖNHIKI teljes összegét vissza kell fizetni, illetve jelentősen csökken a
jövedelemkülönbség is, mindez súlyosan érinti Sárhida települést. Jövőre valószínű,
hogy vissza kell fizetni a MOL részére az iparűzési adó egy részét.
Gáspár Lászlóné megkérdezi, hogy ekkora összegű iparűzési adót nem lehet
visszautasítani?
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a MOL Nyrt-vel megpróbál
egyeztetni a polgármester ez ügyben, hisz duplán károsan érinti az önkormányzatot a
visszafizetés.
Bali András adóügyi ügyintéző elmondja, hogy először befizetési kötelezettségük
van a vállalkozásoknak, utána számolnak el az iparűzési adóval, ekkor derül ki a

4
tényleges fizetési kötelezettségük. Ebből adódik, hogy vissza kell fizetni az
önkormányzatnak az előlegre befizetett összeg egy részét.
Mázsa Ferenc megkérdezi, hogy a 7. számú mellékletben szereplő önkormányzatok
igazgatási tevékenysége fejezet mit takar, illetve a 0 %-os teljesítés mit jelent?
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a kapott normatívát, 875 ezer Ft-ot
csak erre a szakfeladatra lehet könyvelni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Németh Ervinné alpolgármester javaslatára a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot fogadta el:

38/2009. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első félévi
helyzetéről
szóló
–jegyzőkönyvhöz
mellékelttájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző

4. Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása pacsai
telephelyi vagyon értékesítése
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző röviden ismerteti az előterjesztést, melyet a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt kézhez kaptak.
Hozzászólás nem hangzott el.
Németh Ervinné alpolgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a
Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása pacsai
telephelyen lévő, leltárban szereplő vagyonának értékesítése megtörténjen,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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39/2009. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalaegerszeg
Városkörnyéki
Önkormányzatok
Egészségügyi Társulása felhatalmazza Bak község
Önkormányzatát,
mint
a
Társulás
gesztor
önkormányzatát, hogy a Társulás tulajdonában lévő a
pacsai ügyeleti központban (Pacsa, Csány L. u. 10.) lévő,
2007. március 26. napján felvett leltárban szereplő
vagyont nyilvános pályázat útján, vagyonértékelést
követően értékesítse a jegyzőkönyvhöz mellékelt leltár
kimutatás alapján.
Az értékesítésből befolyt bevételt
a társult
önkormányzatok között a 2008. január 01-jei
lakosságszám alapján felossza, amelyet csökkent –
szintén a lakosságszáma arányában – a számlával
alátámasztott vagyonértékesítésből adódó költségekkel.
Sárhida Község Önkormányzatának hivatalos, 2008.
január 01-jei KSH szerinti lakosságszáma: 831 fő,
költségvetési elszámolási számlájának száma: 7400011910726042.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről – a jegyzőkönyvi kivonat 4 példányának
megküldésével – értesítse a Zalaegerszeg Városkörnyéki
Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
gesztor
önkormányzatát, azaz Bak község Önkormányzatát
(8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) legkésőbb 2009. szeptember
20. napjáig.
Határidő: 2009. szeptember 20.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

5. Sárhida belterület Bak-Zalaegerszeg összekötő út mellett elhelyezkedő 431/2.
hrsz-ú közútból kialakítandó gyalogjárda ingyenes önkormányzati tulajdonba
való szerzése
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő, a
településen lévő járdát a Közúti Igazgatóság annak idején nem adta át az
önkormányzatnak. Ezért fontos a megjelölt járda szakasz tulajdonba vétele, hisz a
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járda felújításra kiírt pályázatokat csak ennek birtokában tudjuk beadni. A tulajdonba
adással kapcsolatos költségek a települést terhelik. Javasolja a lebonyolítással
megbízni a Konfer Plan Mérnöki Irodát.
Hozzászólás nem volt.
Németh Ervinné alpolgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy az
előterjesztésben szereplő járda szakaszt az önkormányzat
tulajdonba vegye,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
40/2009.számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. § (2)
bekezdésének c.) pontja alapján úgy határozott, hogy a
Magyar Állam tulajdonában lévő, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Által vagyonkezelt Sárhida belterület
7410j Bak-Zalaegerszeg összekötő út 2+430+-3+134 km
szelvényei között 431/2. hrsz-ú területen elhelyezkedő
13119 nm országos közútból telek megosztást követően
–gyalogjárdamegnevezésű
ingatlan
ingyenes
önkormányzati tulajdonba való szerzését kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.
A képviselő-testület felhatalmazza Bakos Tibor
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Sárhida
Község Önkormányzata részére történő megszerzése
érdekében.
Az ingatlanokat Sárhida Község Önkormányzata a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott önkormányzati kötelező
feladat ellátása, településfejlesztés, településrendezéssel
összhangban a helyi gyalogos forgalom minőségének
javítása érdekében, az ebből fakadó önkormányzati
többször módosított, Sárhida Község Településszerkezeti
Szabályozási terve célkitűzése alapján, mint feladat
megvalósítására kívánja tulajdonba venni, nevezetesen
közcélú –gyalogjárda- fejlesztésére, felújítására.
Sárhida Község Önkormányzata vállalja, hogy a
tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült
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költségeket, szükség esetén azt a vagyonkezelő részére
megtéríti.
Vállalja, hogy tájékoztatja a Magyar Vagyonkezelő Zrt-t
az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Sárhida Község Önkormányzata vállalja, hogy az
ingatlan önkormányzati tulajdonba maradása esetén, az
ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a
tárgyévet követő első évtől kezdődően tájékoztatja a Zrt-t
a hasznosítási cél megvalósításáról.
Sárhida Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a
vagyonigénylés összhangban van a kistérségi
területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési
programokkal, valamint a települési önkormányzatok
egyéb fejlesztési programjaival.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző
6. Balesetmegelőző program – pályázat
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a településeken Bakon, Sárhidán,
Bocföldén problémát okoz, hogy nincs gyalogátkelő felfestve. Ebben az ügyben
folytak tárgyalások illetve helyszíni bejárás is történt több alkalommal. Gyalogátkelő
felfestése nem indokolt, gyalogosok átkelésére figyelmeztető ún. sárga villogó lámpát
lehetne felszerelni, melyre pályázatot lehet benyújtani. Egy pár lámpa felszerelése
1.600 ezer Ft, azonban a felszerelés költsége az önkormányzatot terheli. Sajnos a
2007. évben benyújtott igényeket sem tudják kielégíteni. Javasolja a pályázat későbbi
időpontban történő benyújtását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
7. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulója
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Marton Csabáné igazgatási főmunkatárs ismertette a pályázati kiírást, az általános
szerződési feltételeket. Elmondja, hogy szeptember 30-ig lehet megküldeni a
csatlakozásról szólónyilatkozatot. A hallgatóknak a pályázatot október 31-ig lehet
benyújtani, melyeket november 24-ig kell elbírálni a képviselő-testületnek. A
továbbiakban ismerteti a bírálati szempontokat tartalmazó szabályzat-tervezetet.
Javasolta az önkormányzat csatlakozását az ösztöndíj pályázathoz. Hallgatónként
4.000 Ft/hó összeget javasol.
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A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.
Németh Ervinné alpolgármester javaslatárra képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
41/2009. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszer 2010. évi fordulójához.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a
pályázathoz
való
csatlakozásról
szóló
nyilatkozatok megküldéséről illetve a pályázatok
kiírásáról gondoskodjon.
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi
fordulójára vonatkozó bírálati szempontokat
tartalmazó
–jegyzőkönyvhöz
mellékeltszabályzatot elfogadja.
Határidő: 2009. szeptember 30. (nyilatkozatok
elküldése)
2009. október 1. (pályázat kiírása)
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Németh Ervinné alpolgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladat ellátásához való csatlakozással, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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42/2009. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselőtestülete
kinyilvánítja
szándékát
arra
vonatkozóan, hogy Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú
Kistérségi
Társulás
TÁMASZ
Alapszolgáltatási Intézménye útján kívánja ellátni
a
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
lapszolgáltatási feladatokat.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére
küldje meg a határozat kivonatát.
Határidő: 2009. szeptember 20.
Felelős: Dr. Gombos Gábor körjegyző

9. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi adózási tevékenységének első félévi
helyzetéről.
Előadó: Dr. Gombos Gábor körjegyző
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
A képviselők egyhangúlag az önkormányzat 2009. évi adózási tevékenységének I.
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadták.

10. Egyebek
- MOL út tulajdonba vétele
A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a MOL Nyrt. levelét a sárhidai 056/2. hrsz-ú,
a sárhidai 08. hrsz-ú valamint a sárhidai 314.hrszú, az ingatlan nyilvántartásban saját
használatú út művelési ágú ingatlanok
tulajdonba vételével kapcsolatban. Az
ingatlanok nyilvántartás szerinti értéke 13.100 ezer Ft+ÁFA. Jelképes összegért is
odaadják, az önkormányzatnak csak az Áfa-t kell megfizetni. Szerződésben kell
rögzíteni a feltételeket, az utat nem lehet lezárni, továbbra is korlátozás nélkül
közlekedhetnek rajta a MOL Nyrt. gépjárművei. A Gellénházára tervezett beruházás
miatt is fontos, hogy az út az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Javasolja, hogy az
önkormányzat 10.000 Ft-os értéken vásárolja meg az ingatlanokat.
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Németh Ervinné alpolgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy 10.000
Ft-os értéken kerüljenek megvásárlásra az ingatlanok, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
43/2009. számú Határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a sárhidai 056. hrsz-ú, 20619m2
nagyságú saját használatú út művelési ágú, a sárhidai 08.
hrsz-ú 3744m2 nagyságú saját használatú út művelési
ágú, valamint a sárhidai 314. hrsz-ú, 15368m2 nagyságú
saját használatú út művelési ágú ingatlanokat tulajdonba
kívánja venni 10.000 Ft-os értéken.
Az önkormányzat vállalja az út folyamatos karbantartását
és a MOL Nyrt. tulajdonában lévő gépjárművek szabad
forgalmát korlátozás nélkül biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a jelen döntésről a MOL Nyrt-t értesítse.
Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

-

Turisztikai pályázat

Dr. Gombos Gábor körjegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy pályázat útján
értékesíteni kellene a régi iskola épületét. Régóta üresen áll, állagának ez nem tesz jót.
Mázsa Ferenc megkérdezi, hogy mikor készült az épület értékbecslése, mekkora
értéket képvisel az ingatlan?. Értékesíteni mindenáron nem kell.
Németh Ervinné alpolgármester javasolja, hogy a következő ülésre készüljön el a
nyilvános pályázati kiírás, az építési engedélyt kérelmezze az önkormányzat.
Németh Ervinné alpolgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a
Rákóczi utcai régi iskola épületére benyújtandó turisztikai pályázathoz az építési
engedély kérelem benyújtása megtörténjen, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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44/2009. számú Határozat
a.) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
megbízza a Gáspár Mérnöki Iroda Kft-t, hogy a Sárhida,
Rákóczi út 201. hrsz-ú ingatlan épület átalakítása
turistaszállássá engedélyezési tervdokumentációjának
módosítását elvégezze.
A tervezési díj 150.000 Ft + Áfa.
b.) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a Sárhida, Rákóczi út 201. hrsz-ú ingatlan épület
átalakítása turistaszállássá építési engedélyezési tervét
benyújtja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Dr. Gombos Gábor körjegyző szerződésért

Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy Sárhida községben az országos
közutakról a járdák leválasztása miatt telekalakítást kell elvégezni. A telekalakítással
javasolja megbízni a Konfer Plan Mérnöki Irodát. A telekalakítás díja az árajánlat
szerint 218.000 Ft+áfa.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
45/2009. számú határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete
Sárhida községben a 7410. számú országos mellékút
mentén található kiépített járdák (431/2. hrsz., Kossuth
utca nyugati oldala) önálló helyrajzi számú ingatlanná
történő alakítással megbízza a Konfer Plan Mérnöki
Betéti Társaságot (Bak, Fenyősalja u. 41.).
A tervezési és lebonyolítási díj: 218.000 Ft + áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
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Dr. Gombos Gábor körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2010. januártól a
hulladékszállítás díja nem épülhet be a kommunális adóba. Megoldást kell találni a
hulladékszállítás fizetési módjára. A lakosság egyénileg kössön szerződést a
szállítóval, a szelektív gyűjtés költsége az önkormányzatot terhelje.
Németh Ervinné alpolgármester miután egyéb bejelentés nem volt, megköszönte a
megjelenést és az ülést 18,30 órakor bezárta.

Kmf.
Németh Ervinné
alpolgármester

Dr. Gombos Gábor
körjegyző

