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Jegyzőkönyv
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. május 13. napján 16,30 órai kezdettel
megtartott rendkívüli 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, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Tanácskozási joggal meghívott: dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi ügyintéző,
Marton Csabáné igazgatási ügyintéző.
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, megkérdezi, hogy kinek van javaslata. dr
Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a tegnapi nap érkezett a TÁMASZ-tól egy megkeresés
(intézményi térítési díjakról), mely miatt lenne egy szóbeli előterjesztése 3. napirendként. Mázsa
Ferenc települési képviselő 4. egyebek napirendként szeretne egy-két szót szólni. A képviselő-testület
a javaslatok alapján 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:
Napirend:
1. Geffert Károly belterületbe vonási kérelme.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző
4. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:
1. Geffert Károly belterületbe vonási kérelme.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a múltkor tárgyaltak Geffert Károly kérelméről, mely
írásban most megérkezett, mindenképp kéri a belterület bevonást. Az ügyet már elindította a
Földhivatalnál, melyet jelenleg felfüggesztett, mivel az önkormányzattól még nem érkezett meg a
belterület bevonási kérelem Majd ismerteti a bevonandó terület nagyságát, helyét. Elmondja, hogy a
rendezési tervben már mint kijelölt terület bent is van, tehát nincs akadálya a belterület bevonásnak.
A jegyző úr egy szerződés tervezetet már ezzel kapcsolatban el is készített.
Szakony Lászlóné települési képviselő megérkezett az ülésre.
dr. Gombos Gábor körjegyző ismerteti a szerződés-tervezetet. Elmondja, hogy a belterületbe
vonáskor művelési ágat is kell változtatni. Majd elmondja, hogy miért kell szerződést készíteni.
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Bakos Tibor polgármester elmondja még, hogy a terület a HÉSZ-ben falusias területre van
besorolva. A kérelmező kereskedelmi tevékenységet szeretne folytatni (gyógynövény forgalmazása).
Van-e kérdés?
Gáspár Lászlóné települési képviselő megkérdezi, hogyha belterület lesz, akkor a közműveket
kinek kell kiépíteni?
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy mindent őneki, a 2002-es határozatban is ez szerepel.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulást is meg kell fizetnie.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
11/2010. számú Határozat:
a.) Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete Geffert Károly
Budapest, Folyondár u. 30/a. szám alatti lakos tulajdonában lévő Sárhida,
018. hrsz. alatt nyilvántartott külterületi ingatlanát belterületbe vonja a
többször módosított „Sárhida Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 5/2006.
(II. 28.) számú rendelete alapján.
b.) A Sárhida 018. hrsz-ú terület belterületbe vonásához kapcsolódó, az eljárás
lefolytatásához szükséges járulékot, valamint az azzal összefüggő
költségeket a kérelmező, Geffert Károly Sárhida Község Önkormányzata
részére megtéríti, a jegyzőkönyvhöz csatolt szerződés alapján.
c.) A belterületbe vonást követően a kérelmezőnek kell saját költségén
gondoskodnia az ingatlan közművekkel való ellátásáról. A kérelmező az
önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági
közművesítési hozzájárulásról szóló 12/2008. (XI. 27.) számú rendelet
alapján hálózatfejlesztési hozzájárulást köteles megfizetni.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a Körzeti Földhivatalhoz a
belterület bevonási kérelmet nyújtsa be.
Határidő: a szerződés 4. pontja szerint
Felelős: dr. Gombos Gábor körjegyző

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri a körjegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
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dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az ismert problémákat napi szinten tudják, próbálják
is kezelni. A mostani családgondozó (Bognár Gyöngyi) fizetés nélküli szabadságra megy, egy újabb
családgondozót betanított, most ő fogja elvégezni a feladatokat.
Bakos Tibor polgármester hozzáfűzi, hogy mióta a Gyöngyi van, „flottul mennek a dolgok”. Az új
családgondozók (ketten vannak) itt vannak rendesen a fogadóórákon, látogatják a családokat, mindig
mondják, ha valami probléma adódik.
Gáspár Lászlóné települési képviselő az előterjesztésben szereplő létszámok különbözőségéről
kérdez.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy van egy statisztikai, egy átlag lakosságszám,
ideiglenesen tartózkodó, ebből lehetnek eltérések.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a 827 fővel lett számolva a költségvetésnél is.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el:
12/2010. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – jegyzőkönyvhöz mellékelt tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Tibor polgármester
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása, rendeletalkotás.
Előadó: dr. Gombos Gábor körjegyző

dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy a Többcélú Társulás elfogadta az étkezési térítési díj
változtatást, ez Baknál 5 Ft-os emelkedést jelent az intézményi térítési díjnál (szociális étkezési
térítési díj). Majd elmondja, hogy más településeken hogy van megállapítva a díj. Ők kérték, hogy
egységesítsék a díjakat, ne legyenek 160.–Ft-os differenciák. Javasolja, hogy az 5.-Ft-os emelést
fogadják el.
Hozzászólás nem hangzott el.
Bakos Tibor polgármester javaslatára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta meg:
4/2010. (V. 14.) számú Rendelet:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 14/2008. (XII: 30.) számú rendelete módosítására
vonatkozó – jegyzőkönyvhöz mellékelt – rendeletét megalkotja. A rendelet
eredeti, teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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4. Egyebek.

Bakos Tibor polgármester felkéri Mázsa Ferenc települési képviselőt, hogy mondja el, amit
szeretne.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy a soron következő ülésre javasolja, hogy önálló
napirendi pontként szerepeljen a Sárhida.hu honlap működéséről előterjesztés. Kér mindenkit, hogy
ennek előkészítésére állítsanak össze egy írásos előterjesztést, hogy hogyan indulna el, milyen
formában, mik az elvárásai a településnek, hogy ezen mi szerepeljen, milyen formában csinálják meg
ennek a kezdeti lépéseit, stb. Év végéig történő üzemeltetése milyen konstrukciókkal, milyen
szükséges finanszírozása hogyan oldódjon meg. Ennek előkészítésében szívesen közreműködik. Vane annak akadálya, hogy ez napirendi pont legyen.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy nincs.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy azért szeretné, ha működne a honlap, hogy az
eddigieknél sokkal szélesebb információk áramoljanak az érdeklődők felé. Majd elmondja, hogy a
Sárhidai Hírek újságban miről szeretne írni, a településen milyen formában, milyen módon, milyen
konstrukcióban vannak és működnek azok az emberek és tevékenységek, amelyek állami,
önkormányzati központi költségvetési forrásból finanszírozandók, amennyire lehet a legteljesebb kör
(alkalmazottak, megbízási jogviszony stb.) Úgy gondolja, hogy az információ teljes mértékben
nyitott, ezeket összefoglalóan szeretné valamilyen formában, táblázatban, átlátható formában látni.
(milyen feladat, milyen időtartamra, milyen a megbízás, díjától elkezdve a fontosabb szerződéses
pontokig, ami releváns az egyénnek a megítélése szempontjából)
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy megbeszélték, hogy ebben partnerek, minden
szerződést beszkennelnek.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy 1 óra alatt meg lehet ezt csinálni. Konkrétan a
honlapra sem kell felrakni, bár mindenki számára kötelezően hozzáférhető. Az összeállítással van
egy kis munka, de nem jelentősebb. Annyi, hogy legyen kép, higgyék el, hogy olyan mélységig,
ahogy ezt kell, meg lehet előzni sok minden olyan jellegű dolgot, ami félreértésre adhat okot. Majd
az elektronikus információ szabadságról beszél. „Nézzük meg,én kíváncsi vagyok rá”.
Pete Istvánné települési képviselő megkérdezi, hogy a pedagógusok, közalkalmazottak bérét is
kéri?
Mázsa Ferenc települési képviselő válasza, hogy igen.
Pete Istvánné települési képviselő elmondja, hogy szeretné, ha a közalkalmazotti bértábla jelenne
meg, nem szeretné, ha forintosítva jelenne meg a pedagógusok bére.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy milyen adatokat
adhatnak meg.
A továbbiakban a képviselő-testület tagjai az adatok megadhatóságáról tartott vitát.
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Szakony Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy ő olyan helyen dolgozik, ahol a munkatársak
nem tudják, hogy kinek mennyi a fizetése, olyan bérjegyzékek vannak. Ő is költségvetési szervnél
dolgozik, ha ő felbontana egy bérjegyzéket „már repülnék is”.
Gáspár Lászlóné települési képviselő elmondja, hogy feladatkörök fizetéssel vannak megjelentetve,
ha feladatkör jelenik meg, az senkinek a személyiségi jogát nem sérti.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy „nem a polgárnak kell az információszerzéshez
érdekeltségét igazolnia, hanem a közszolgálatára rendelt szervnek kell indokolnia a törvényi okok
fennállását bizonyítva, azt, hogy ezt az elsődleges információt megtagadja”.
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy csak azokat az adatokat lehet megadni, ami
nyilvánosságra hozható.
A témával kapcsolatban a képviselő-testület tovább vitázott.
Mázsa Ferenc települési képviselő elmondja, hogy az embereknek egy része alulinformált,
félreinformált, ez pedig nem „egészséges”.
dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy utánajárnak, hogy milyen adatokat lehet megadni.
Miután több közlemény, bejelentés nem hangzott el Bakos Tibor polgármester megköszöni a
megjelenést, majd az ülést 17,10 órakor bezárja.

Kmf.

Bakos Tibor
polgármester

dr. Gombos Gábor
körjegyző

