JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÜLÉSÉRŐL

2010. JÚNIUS 23.

RENDELET SZÁMA: 5/2010. (VI. 24.)
HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14/2010.

2

Jegyzőkönyv

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. június 23. napján 17 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné,
Pete Istvánné, Szakony Lászlóné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Korcsmár Károly települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi
ügyintéző.
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 képviselőtestület az alábbi napirend tárgyalását határozza 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. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Pénzügyi beszámoló – szóbeli előterjesztés - (napi aktualitással).
Előadók: dr. Gombos Gábor körjegyző
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző
5. Sárhida község elkészítendő önálló honlapjáról, illetve a közérdekű adatok
közzétételéről.
Előadó: Mázsa Ferenc települési képviselő
6. Egyebek. (MASCH EGTC program tájékoztató, önkormányzati csatornamű
társulás Zalaegerszeg határozati javaslatának megvitatása, pályázatokról
tájékoztatás).
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
-

Az ÖNHIKI-s pályázatot benyújtották.
Geffert Károly értesítve lett a belterület bevonásról, a szerződést részére
elküldték. Még nem jelzett vissza.
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A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval
egyhangúlag egyetértett.
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás ügyekben hozott döntést, melyekről az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Pete Istvánné települési képviselő megérkezett az ülésre.
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi Biró Katalin pénzügyi ügyintézőt, hogy van-e
hozzáfűznivalója az előterjesztéshez.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, ha van kérdés, akkor válaszol rá.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
5/2010. (VI. 24.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) számú rendelete
módosítására vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét
megalkotja. A rendelet eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz
csatolva.
4. Pénzügyi beszámoló – szóbeli előterjesztés - (napi aktualitással).
Előadók: dr. Gombos Gábor körjegyző
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy kérte a Biró Katalint és a jegyző urat, hogy a
jelenlegi pénzügyi helyzetről egy szóbeli előterjesztést kapjanak, hol lehetne megtakarításokat
tenni. Majd a korábbi együttes ülésen elhangzottakat (megtakarításokat hogyan lehetne
eszközölni) említi.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyvhöz
mellékelve. Kéri a képviselő-testületet, hogy a működési forráshiány csökkentésére tudnánake javaslatot tenni. Elmondja még, hogy a MOL-nak a teljes visszafizetendő összeget ebben az
évben nem tudják teljesíteni. Majd ismerteti a jelenlegi folyószámla egyenleget, a kifizetetlen
számlák összegét, a civil szervezetek részére tartozás, ügyelet, stb. A finanszírozási gondok
nemcsak Bakot érintik, hanem az ÖNHIKI és MOL miatt Sárhidát is jelentősen. Az ÖNHIKI
második részét, illetve az egyéb ÖNHIKI-t szeptemberben szeretnék benyújtani.
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dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy információi szerint, a törvénytervezet szerint
az iparűzési adó kezelése visszakerülhet az önkormányzatokhoz. Ha az APEH-nál marad az
iparűzési adókezelése, akkor a MOL felé az utolsó visszafizetési kötelezettségi napon
kérelmet nyújtanának be részletfizetésre. Ezzel időt szeretnének nyerni, de így is át fog
csúszni a következő évre. Kritikus hónap a november és a december. Majd az iparűzési adó
bevallási rendjének a lehetséges módjairól ad tájékoztatást. Elmondja, hogy az lenne a
szerencsés, ha maradna az önkormányzatoknál az iparűzési adó beszedése.
Biró Katalin pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a rendelet módosításban az iparűzési adó
nem szerepel.
A továbbiakban a képviselő-testület a pénzügyi helyzetet, valamint az ÁMK-val kapcsolatos
költségcsökkentést vitatta meg.
Mázsa Ferenc települési képviselő az ÁMK költségcsökkentésével kapcsolatban az a
véleménye, hogyan lehet gazdasági döntést hozni, vitát kezdeményezni, ha nincs az
előterjesztésben számszaki kimutatás. Majd hosszasan beszél erről és elmondja, hogy az
SZMSZ-ben le van írva, hogyan néz ki egy előterjesztés.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy már tavaly szeptemberben elkezdődtek a
finanszírozási problémák. A könyvvizsgáló leírta, hogy fokozatosan likvidítási problémák
lesznek, de Bak nem foglalkozott a dologgal. Majd elmondja, hogy a pályázatok önrésze
fejlesztési hitelből lett fedezve. Az ÁMK rengeteg pályázatot adott be, melyeknek nagy része
nyert, ezekből majdnem mindegyik utófinanszírozott. Majd a könyvvizsgáló jelzéseiről ad
tájékoztatást. Végül elmondja, hogy az ÁMK gazdasági vezetője valószínű, hogy máshova
megy dolgozni (polgármester jelöltként kíván indul Letenyén, beadott pályázata van máshol
is). Ki kell dolgozni valamit ennek a megoldására, többek között, hogy ezt a gazdasági
szervezetet, ilyen finanszírozás mellett a két, vagy három település nem tudja fenntartani.
Ezekre különböző alternatívákat heteken keresztül az ÁMK gazdasági vezetőjével többször
áttárgyalták. Majd elmondja, hogy miért kellett volna május 15-ig meghozni az átalakításról a
döntést.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy arra volt kíváncsi, hogy akkor hogy
zajlott ennek a napirendnek a tárgyalása, kíváncsi a jegyzőkönyvre.
A továbbiakban a képviselő-testület a május 13-i együttes ülésen történteket, az ÁMK
alakításával kapcsolatos vitát tárgyalták meg.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy annak idején „feketén-fehéren
odatettétek elénk, hogy mennyivel jobban jövünk ki, hogyha az ÁMK lesz”. Egy oldalon volt
levezetve.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy az ÁMK pénzügyi csoportja fel volt készülve, de
senki nem kérdezett semmit, hogy mennyi lesz a megtakarítás.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy a május 13-i együttes ülésen ők nem
kaptak az óvodával kapcsolatos szakértői véleményről előterjesztést. Hogyan mondjon
valamiről véleményt, amit nem látott. Elmondja még, hogy vizsgálják meg a lehetőséget,
alakítson több község körjegyzőséget.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy több községet megkerestek már.
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Gáspár Lászlóné települési képviselő megjegyzi, hogy „félre tájékoztatás”.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi Gáspár Lászlóné települési képviselőt, hogy mi volt
a „félre tájékoztatás”.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy nem kapta meg azt az anyagot, amit
kellett volna.
dr. Gombos Gábor körjegyző a tisztán látás végett elmondja, hogy azt az anyagot az ÁMK a
megbeszéléseikre hozta, amikor nap mint nap arról tárgyaltak, hogy hol, hogyan lehet
megtakarítani. Különböző variációkat hoztak egyik nap ezt hozták, másik nap mást. Mivel ők
nem látnak bele „kívülről” az ÁMK költségvetésébe, ezért kértek egy szakértőt aki ezt az
anyagot megfelelőképpen alá tudja támasztani.
A továbbiakban a képviselő-testület az ÁMK-val kapcsolatban tartott vitát.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a jövőben a körjegyzőség és ÁMK
költségeit keményen csökkenteni kell utána pedig szinten tartani évekig.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy milyen lehetőségek merültek fel a
költségcsökkentésre (ÁMK pénzügyi csoportja megszűnne, a hivatal végezné el a pénzügyi
tevékenységet egy személyt átvéve az ÁMK-tól stb.) Majd bővebben ismerteti a 3 variációt,
kiemelve a legolcsóbb megoldást (belső ellenőrzési társulás pénzügyi szolgáltatása). Ismerteti
a belső ellenőrzési társulás pénzügyi jogosultságát, a szolgáltatási tevékenység módját.
Gáspár Lászlóné települési képviselő véleménye szerint akkor van pénzmegtakarítás, ha a
körjegyzőség végezné el ezt a munkát.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy ezt a lehetőséget is megvizsgálták, de
egyikvariációról sem tárgyaltak.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy visszatérve a szakértő felkérésre, ők arra kértek
volna szakértőt, hogy vizsgálja meg a tanárok kötelező óraszámát. Külső szakértőt akartak, de
a testületek az ÁMK vezetőjét kérték fel. A szakértőt tehát erre kérték volna meg, nem arra,
hogy hogyan lehetne megszüntetni.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja véleményét az ÁMK-val, a tagiskolává
válással kapcsolatban.
A települési képviselők, a körjegyző a tagiskolává válással, ÁMK megalakításával, a
költségcsökkentéssel kapcsolatban tartott vitát.
Gáspár Lászlóné települési képviselő kérése, hogy a következő ülésre nézzék meg, hogy az
ÁMK-hoz való hozzájárulások hogyan nőttek.
Bakos Tibor polgármester elmondja Mázsa Ferencnek, hogy a május 13-i együttes ülésről
készült hangfelvételt meghallgathatja, vagy olvassa el a jegyzőkönyvet.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy a pénzügyi helyzettel, a beszámolóval
kapcsolatban van-e még kérdés.
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Több kérdés nem hangzott el.
5. Sárhida község elkészítendő önálló honlapjáról, illetve a közérdekű adatok

közzétételéről.
Előadó: Mázsa Ferenc települési képviselő
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri Mázsa Ferenc települési képviselőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy ma este lesz a kultúrházban egy bemutató
a honlappal kapcsolatban, melyre mindenkit szeretettel vár. Majd ismerteti az elképzeléseit
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) a honlap feltöltéséről (információk az
önkormányzatról, körjegyzőségről, intézményekről stb.) „Egy honlap nagyon megfelelő, hogy
bemutatkozzunk a nagyvilágnak.”
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés?
Pete Istvánné települési képviselő kérése, hogy Göcsej Kapuja Bak ÁMK néven szerepeljen
az iskola a honlapon.
A képviselő-testület kisebb vitát tartott arról, hogy milyen néven szerepeljen az iskola a
honlapon.
Mázsa Ferenc települési képviselő az iskoláról, óvodáról egy–két adatot, bemutatkozást kér
az intézményvezetőtől a honlapra. Elmondja, hogy elkészült az anyag a honlap színesítése,
pontosítása egy folyamatos munka. Elmondja még, hogy a honlap havi karbantartását október
31. után nem tudja felvállalni. Kötelezővé kell tenni minden intézménynek az
információszolgáltatást meghatározott időközönként. Kéri, hogy PDF formában készítsék el
az anyagot (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.) a honlapra.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
13/2010. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az
Együtt Sárhidáért Alapítványt (képviselő: Mázsa Ferenc kuratóriumi
elnök), hogy a mellékelt előterjesztés 1-7. pontjai alapján
térítésmentesen végezze el a település www.sarhida.hu honlapjának
elkészítését illetve kezdeti tartalommal való megtöltését.
A szükséges önkormányzati információkat (pl. rendeletek, határozatok,
jegyzőkönyvek, előterjesztések, stb…) a Körjegyzőség az Együtt
Sárhidáért Alapítvány (képviselő: Mázsa Ferenc kuratóriumi elnök)
részére – egyeztetést követően – elektronikus úton rendelkezésre
bocsátja. A megbízás 2010. október 31-ig szól.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző
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6. Egyebek. (MASCH EGTC program tájékoztató, önkormányzati csatornamű

társulás Zalaegerszeg határozati javaslatának megvitatása, pályázatokról
tájékoztatás).
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a MASCH EGTC programról minden képviselő
kapott tájékoztatót, CD-t. Részt vettek a baki Faluházban egy fórumon ezzel kapcsolatban.
Véleménye szerint jó lenne ebben a programban részt venni, de ilyen pénzügyi helyzetben ezt
nem tudják finanszírozni. Mondta a baki polgármesternek, hogy próbáljanak ez felől
tudakozódni, mert nem biztos, hogy a valóságban minden olyan szép, minden olyan jó. Nem
látják előre, hogy ezek a dolgok a valóságban, hogy működnének. Véleményeket vár.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy ő már mondott véleményt. Az ő szíve fáj
a legjobban, mert végre foglalkozhatna olyannal is, amivel egyébként is foglalkozik. Majd
elmondja, hogy milyen információt kapott Brüsszelből az EGTC-kel kapcsolatban. Alapjában
véve átalakításra kerülnek az EGTC szabályok. Majd felolvassa a MASCH EGCT
szándéknyilatkozatot, melyet véleményez is (nincs még az EGTC-nek igazgatója, nincs
hitelesített alapszabály stb.)
A továbbiakban a képviselőt-testület az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeikről tárgyalt,
majd a polgármester a Miháldon tett látogatása (EGTC-vel kapcsolatos) tapasztalatait mondta
el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
14/2010. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem szándékozik
a MASH (Duna – Dráva – Lajta – Mura – Rába – Száva)
(Magyarország – Ausztria – Szlovénia – Horvátország - Szerbia)
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
[továbbiakban: MASH EGTC] tagja lenni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az „önkormányzati társulás Zalaegerszeg és
környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére” társulás küldött egy
határozati javaslatot az értékcsökkenés szennyvízdíjba történő beépítésével kapcsolatban.
Elmondja, hogy a polgármesterek nem mindig mennek el a társulási ülésre, így többször
határozatképtelenek az ülések. Próbálta elérni a Káldi Dávidot, hogy megbeszélje vele,de a
mai napig nem sikerült telefonon elérni. Amit küldtek határozati javaslatot, ő úgy tudja, hogy
az akkori ülés határozatképtelen volt, tehát nem is határozhattak. Türelmet kér, a következő
ülésre megpróbál a társulástól pontos információt kérni.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a következő ülésen megtárgyalják.
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Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy két pályázatot adtak be. A falunapra is adtak be,
itt a pénzeket egyelőre zárolták. A szabadidőpark kialakítására beadott pályázatukra a múlt
héten küldték be a 4. hiánypótlást, nem azért, mert ők vétettek, hanem utólagosan olyan
dolgokat találnak ki, amin egyszerűen ledöbbennek. A ravatalozó felújítására beadott
pályázatról nincs információja.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a falunap jövő szombaton lesz megtartva, majd ismerteti a
programot.(történelmi bajvívás, ugrálóvár, művészeti csoportok, focimeccs, stb.)
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy az alapítvány építi civil testvérközségi
kapcsolatait. (Beregszászon Sárosoroszi nevű község) Jövő héten jön tőlük 10 fő, őket a
falunapi programra szeretnék meghívni. A falunapon egy kis sátrat ők is szeretnének
felállítani és főznének is, ezt ők finanszíroznák (alapítvány)
Majd a képviselő-testület a falunapi előkészületeket tárgyalta meg.
Bakos Tibor polgármester – miután közlemény, bejelentés nem hangzott el - megköszöni a
megjelenést, az ülést 19,30 órakor bezárja, majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a
munkát.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

