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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2011. július  29. napján 
megtartott,  18.30. órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén Miháld és Pat Községek 
Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld, Fő út 2.)  
 
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester,Vig Zsolt alpolgármester,  Gergely Norbert 
és  Márfi Szilárd helyi önkormányzati képviselők.  
 
Távol van: Polainé Dr. Lenkovics Anna helyi önkormányzati képviselő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző. 
 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Gerő Sándor polgármester:  Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges létszámban - 4 fővel - 
a képviselő-testület megjelent. Elmondja, hogy az ülés összehívása a  szervezeti és 
működési szabályzat  szerint történt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére javaslatot 
tesz. Felkéri Vig Zsolt alpolgármester urat és Márfi Szilárd képviselő urat a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Javasolja, hogy a Vöröskereszttel 
kapcsolatos napirendi pontot vegyék előre, mivel ez csak tájékoztatás jellegű. Ezt 
követően az elmúlt testületi ülés óta bekövetkezett eseményekről, kiemelten a leürítő 
teleppel kapcsolatos helyzetről kíván tájékoztatást nyújtani. Majd végezetül a 
testületi ülés összehívását hivatott napirendről, a buszöblök vezetékkiváltásáról lesz 
szó.  
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül a javaslatnak megfelelően – 
egyhangúlag - a  következő napirendet alkotta: 
  
 
NAPIREND: 
 
1./ Házi segítségnyújtást érintő kérdésekről tájékoztatás nyújtása 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
2./ Szennyvíz leürítő teleppel kapcsolatosan kialakult helyzetről tájékoztatás 
nyújtása 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
3./ A Közösségi közlekedés pályázat vízvezeték kiváltásával kapcsolatos határozati 
javaslat 
 Előadó: Gerő Sándor polgármester 
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1./ Házi segítségnyújtást érintő kérdésekről tájékoztatás nyújtása 
 
Gerő Sándor polgármester: Elmondja az előzményeket. 2011.12.31-ével lejár a 
szerződésünk a Vöröskereszttel. A szerződés értelmében 2011.06.30-ig jeleznünk kell más 
irányú szándékainkat, mivel ha nem jelzünk semmit, akkor 2012.01.01-től kezdődően 
határozatlan időre módosul a szerződésünk. Én a magam részéről nem kívánok semmilyen 
céggel határozatlan időre szerződést kötni. Továbbá kértem, hogy küldjenek beszámolót a 
2009-es, valamint a 2010-es évről, mert azt sem küldtek korábban. Telefonon egyeztettünk, 
hogy személyesen találkozom a Vöröskereszt szakmai vezetőjével itt a településen, de az is 
elmaradt, nem az én mulasztásomból adódóan. A tervek alapján, a Kistérség keretein belül 
tervezik a házi segítségnyújtást megvalósítani. Előzetesen készültek felmérések, ami alapján 
tájékozódtak. Amennyiben ez 2012. január 1.-vel megvalósításra kerül, Miháld község 
részéről csak úgy tartják elfogadhatónak, hogy a jelenlegi munkatársak mind dolgozhassanak 
tovább jelenlegi munkakörükben. 
A Kistérség tájékoztatása szerint, a kérdést elnapolják addig, amíg biztosat nem lehet tudni a 
szociális törvény módosításáról, ami várhatóan szeptemberben fog megtörténni. Ha megfelelő 
feltételek lesznek a törvényben, és a Kistérség úgy dönt, a Vöröskereszt közös megegyezéssel 
lemond az ellátásról és átadja a Kistérségnek, ha a Kistérség ragaszkodik hozzá. Ez a 
Vöröskereszt álláspontja. Szerinte le kell ülni, és ha megvan a törvény módosítása, akkor 
lehet tárgyalni róla. De a szóbeszédek, félreértések tisztázása érdekében felolvassa a 
Vöröskeresztnek elküldött levelet, a jelenlevő vendégek megnyugtatására. Felolvassa még a 
Vöröskereszt válaszlevelét, amelyben leírják, hogy a házi segítségnyújtás keretein belül az 
ebéd kihordás nem szerepel, de annak nincs akadálya, hogy az önkormányzat megállapodást 
kössön az ellátottakkal. 
Összegezve, továbbra is Erzsi néni hordja az ebédet, aki takarító. Erzsi néni adagolja ki az 
ebédet, valamint szedi be a térítési díjat. Hiányzása esetén pedig a Péter, aki karbantartó, ő 
helyettesíti. Tehát visszaállt a régi rendszer, ahogy eddig működött. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ő utánanézett Üstné munkakörének, és ott szociális 
gondozóként szerepel. 
 
Gerő Sándor polgármester: Azt szeretné tudatosítani, hogy ebben a témakörben nincs még 
testületi döntés, csak ötletelés-,  és információ gyűjtés folyik, hogy legyen mit a testület elé 
vinni és dönteni róla. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Szerinte mivel az ülésen megjelent az érintett, kérdezzék meg 
neki mi a véleménye? 
 
Gerő Sándor polgármester: Megadja a szót Vörös Ferencnének, a Vöröskereszt  házi 
betegápolójának, mondja el az észrevételeit. 
 
Vörös Ferencné szociális gondozónő: Köszöni a szót. Ő megérti a polgármester úr 
szándékát, hogy jobbá-szebbé kell tenni a dolgokat, de azt nem tartja elfogadhatónak, hogy 
kósza hírekből tudjon meg olyant, ami őt érinti, és minősíti. A Vöröskereszttel folytatott 
beszélgetése során megtudta, hogy a polgármester úr változtatni akar, mivel lejár a szerződés, 
de arra nem kötelezhetik, hogy az ebédet is kihordja. Legjobban azt sérelmezi, hogy a 
polgármester úr mielőtt a levelet elküldte a Vöröskeresztnek, nem tájékoztatta, hogy mik a 
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tervei, nem kérdezte meg, hogy ez a változtatás őt hogyan érintené, és a megkérdezése nélkül 
indult el az egész, holott őt érinti leginkább. 
 
Gerő Sándor polgármester: Szeretné kijelenteni, hogy semmilyen személyes indíttatás nem 
volt az eddigi intézkedések hátterében, csupán szakmai volt. Addig nem is érdemes erről 
beszélni, amíg a törvény ki nem jön. 
 
Vörös Ferencné szociális gondozónő: Megkérdezi a polgármester úrtól, hogy ő azt szeretné 
elérni, hogy januártól a gondozónők vigyék ki az ebédet Miháldon a gondozottaknak? 
 
Gerő Sándor polgármester: Ő azt szeretné elérni, hogy az ellátás biztosított legyen, és a 
normatívát ne vonja el ősztől a kormány. De január nagyon messze van. Előbb, mint 
november nem tudnak foglalkozni a szerződés módosításával. Ha ez napirendre fog kerülni 
szeretné, ha részt vennének az ülésen. 
 
Vörös Ferencné szociális gondozónő: Köszöni a lehetőséget, és itt fog lenni az egyeztetésen. 
 
Gerő Sándor polgármester: Megköszöni a részvételt. Megkérdezi a képviselőktől, hogy 
elfogadják a tájékoztatást? 
 
A testület a tájékoztatást egyhangúlag – határozat hozatal nélkül- elfogadja. 
 
 
2./ Szennyvíz leürítő teleppel kapcsolatosan kialakult helyzetről 
tájékoztatás nyújtása 
 
Gerő Sándor polgármester: Első napirendként a folyékony hulladék elhelyezését kell 
megbeszélniük. 2011.06.21-én Pat településen megbeszélést tartottak Miháld, Sand és 
Zalaszentjakab szippantott szennyvizeinek mezőgazdasági célú hasznosításának és 
kezelésének új megoldása érdekében. A megbeszélésen részt vett szakértőként Pereszlai 
Zsolt, a Zala Megyei Kormányhivatal munkatársa. Pintér Lajos polgármester úr tájékoztatása 
szerint Paton kiépült a szennyvízhálózat, a próbaüzemet elindították, a bekötések pedig 
rugalmasan és gyors ütemben folynak. A tájékoztatás szerint így Patnak nem érdeke a 
lerakóhely további működtetése. Legkésőbb 2012.05.06-ig járul hozzá, hogy a szennyvizet a 
jelenlegi lerakó helyre ürítsék. Pintér Lajos polgármester úr elmondása szerint a három 
településnek (Miháld, Zalaszentjakab, Sand) össze kell fogniuk a probléma megoldásában. 
Pereszlai Zsolt talajvédelmi felügyelő tájékoztatása szerint azért engedélyezik még a 
települések kommunális szennyvizeinek elhelyezését mezőgazdasági területre, mert ez még 
mindig jobb megoldás, mint például árkokba, kutakba vagy más egyéb helyekre történő 
elhelyezése. Ha Pat (mint tulajdonos) visszavonja a tulajdonosi hozzájárulását, akkor 
talajvédelmi hatósági jogkörben az engedélyt vissza kell vonniuk. Miháld éves szinten kb. 1 
millió forinttal járul hozzá községünk ahhoz, hogy a szippantást biztosítani tudjuk, ami amúgy 
önként vállalt feladat, ami a másik három, most már két település feladat-átvállalását illeti, 
hiszen ők nem járulnak hozzá ehhez a tevékenységhez, holott erre korábban már voltak 
kezdeményezések, de nem volt hajlandóság erre az ő részükről. Nincs anyagi fedezetünk arra, 
hogy egy új engedélyeztetési eljárást ebben az évben lefolytassunk. Szeretnénk az érvényben 
levő engedély alapján 2014.02.24-ig használni a területet.  
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Pat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.07.14.napján megtartott nyilvános 
képviselő-testületi ülésén úgy döntöttek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást 2012.05.06. 
napjával visszavonják.  
Javaslata az lenne, hogy Pintér Lajos polgármester úrral folytassanak megbeszélést, hogy az 
engedély lejártáig ne bontsa fel a szerződést egyoldalúan. Jelenleg nincs a költségvetésünkbe 
betervezve egy új telep kialakításának költsége, továbbá ez az önként vállalt feladat így is 
nagyon sokba kerül Miháld községnek. Azt a lehetőséget is meg kell beszélnünk, hogy ha 
nem lesz lerakóhelyünk, akkor abba kell hagyni a szippantást. Véleményem szerint Pat 
képviselő-testülete nem vizsgálta, hogy lerakóhely hiányában milyen mértékű 
környezetszennyezés várható.  
 
Vig Zsolt alpolgármester: Szerinte az lenne a megoldás, hogy Sandot kellene megkeresni, 
hogy az ő területükre lehetne-e leürítőként használni. Meg kell keresni Pereszlai urat, hogy mi 
a módja ennek, mert szerinte Miháldon nem nagyon van olyan terület, amit használni lehetne. 
De utána kell járni ennek. Mindig olcsóbb lenne, mint más megoldás. Valóban Sand és 
Zalaszentjakab is bajban lesz szippantás területén, és hosszú egyeztetések, tárgyalások 
eredménye volt, hogy belátták nekik is részt kell vállalniuk a költségekben. 
 
Gerő Sándor polgármester: Szerinte is Pereszlai úr megkeresése az első lépés. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ő már beszélt róla erről. Kereste telefonon ez ügyben, pozitív 
volt a hozzáállása, csak a terület nagyságát tekintve 2 forgóban történhet a leürítés. De 
módosítani kell a sandi terveken is, de talán mégis olcsóbb, kevesebb költséggel jár, mint egy 
új lerakóhely kialakítása. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Ha viszont továbbra is Miháld gondja lesz a szennyvíz 
elhelyezése, akkor az árat is úgy kell kialakítani, hogy ne legyen többet veszteséges a 
szippantás. És ezt a környező településeknek ezt tudomásul kell venniük. 
 
Gerő Sándor polgármester: Az ő véleménye az erőteljes fellépésről az, hogy csak óvatosan, 
mivel ezután következnek a tárgyalások az iskola ügyében, és a költség elosztásról 
megállapodásra kell jutniuk, mert év közben ezen változtatni nem tudnak. Az 
önkormányzatoknak ellátási szerződést kell kötniük, mivel az oktatás, kötelezően ellátandó 
feladat. Ellenkező esetben törvénysértést követnek el. Amikor Kósáné és Sand, Pat, Miháld 
képviselői az elmúlt héten egyeztettek, felvetődött, hogy a települések külön-külön kössenek 
ellátási szerződést az alapítvánnyal. Miháld nem tudja hitelezni a továbbiakban azt, ha egy 
település nem rendezi tartozását. Együttesen dönteni kell a költségmegosztás alapjáról is. 
Most a tankötelesek számához igazítják az elszámolást. További költségek: telefon, villany, 
fűtés, takarítás, karbantartás. Fontos ezen költségek igazságos elosztása is a települések 
között.  
 
Megkérdezi, hogy a testület elfogadja a beszámolót? 
 
A testület az előterjesztést  egyhangúlag – határozathozatal nélkül - elfogadta. 
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3./ A Közösségi közlekedés pályázat vízvezeték kiváltásával kapcsolatos 
határozati javaslat 
 
 
Gerő Sándor polgármester: Elmondja az előzményt, hogy a Vízműtől kaptak egy árajánlatot 
Kistérségi szinten, az ülésen, hogy a 19 településnek kb. 20 millió forint lenne. Miháldnak 
1,183 millió forintot kellene pluszba befizetni a Vízműnek. Megkereste Dávid Sándort, hogy 
ketten együtt járják be a helyszíneket. Időpontot egyeztettünk. Azt később lemondta, arra 
hivatkozva, hogy szabadságra ment. Aztán a későbbi találkozót azért mondta le, mivel mert ő 
egyedül bejárta a helyszíneket. Állítólag leadott egy árajánlatot az irodában, hogy mennyiért 
végeznék el a munkákat. Nem tartom komolynak ezt az árajánlatot, már a felmérés 
körülményeit figyelembe véve sem. Felvetésként szerepelt, hogy esetleg ki lehet-e lépni ebből 
a pályázatból? Kigyűjtötték a pályázati anyagot, és abban az szerepel, hogy megállapodás 
szerint, az önkormányzatnak a pályázat kimenetelétől függetlenül, a pályázatban foglalt 
kötelezettségének eleget kell tennie. És ami a lényeg, hogy az önkormányzat elutasítás esetén 
a pályázóval szemben semmilyen kártérítési követeléssel nem léphet fel. Tehát a lényeg, ha 
ebből a pályázatból ki akarnak lépni, gyakorlatilag gondjaik lesznek. 
 
Márfi Szilárd képviselő: Az ő véleménye erről az, hogy a tervezőnek a tervezés előtt meg 
kell egyeznie a Vízművel. Ha nem egyezett meg, az az ő felelőssége. 
 
Gerő Sándor polgármester: DELTA TERV-et mindenki olvasta. De felolvasná Hegyi 
Ferenc tervező állásfoglalását, amit Novák Ferenc társulási elnök úr részére küldött. Lényege: 
a Vízmű által jelzett munkát indokolatlannak és feleslegesnek tartja. Ismerteti a levelet. 
  
Vig Zsolt alpolgármester: Tudni szeretné, hogy Kistérségi szinten a DELTA TERV tovább 
él-e? 
 
Gerő Sándor polgármester: Igen él. 2011.07.11. társulási ülésen Novák Ferenc nyilatkozta, 
hogy összefoglalva, a települések három részre oszthatók: akik megegyeztek a vízművel és 
fizetnek, akik döntöttek arról, hogy nem fizetnek de nyilatkoznak, illetve akik indokoltnak 
tartják a kiváltást, de nincs rá anyagi fedezetük. 
 
Márfi Szilárd képviselő: Nem érti, hogy a Kistérség, és az önkormányzat miért foglalkozik 
ezzel, holott a tervezőt kellene elővenni. 
 
Gerő Sándor polgármester: Ebben a kérdésben döntést kell hozniuk. Kéri a képviselőket 
döntsenek. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Véleménye szerint dönteni nem tudnak, mert a három lehetőség 
nem megfelelő. Az elképzelésről viszont az a véleménye, hogy a tervezett kő motívum 
tájidegen, és mivel a Hivatal, a templom környéke műemlékvédelem alatt áll, nem mindegy, 
hogy milyen átalakításokat terveznek. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Csak azt szeretné tudni,  kiadott jogerős engedély után, hogy 
lehet közműegyeztetést lefolytatni? Ezt nem érti. Ez az engedélyezést meg szokta előzni. 
Ugyanakkor jeleztük a projektmenedzsernek, hogy a buszmegálló környezete műemléki 
környezet, ahhoz szakhatóságként meg kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
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hozzájárulását, aki már jóval előtte nyilatkozta nekem telefonba, hogy a beruházás tájidegen. 
Félő, hogy nem történt  a bejelentésünkre semmi. 
 
Márfi Szilárd képviselő: Ez már a tervező felelőssége. 
 
 
Gerő Sándor polgármester: Tehát a döntésük, hogy nem fizetnek? Egyetért ezzel 
mindenki?Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  
 
 

52/2011. (VII.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az  
ÚMFT-NYDOP „ Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a 
Zalakarosi kistérségben” című NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005” azonosítószámú 
projekthez kapcsolódó Miháldot érintő vezetékkiváltás költségeit a költségvetési 
rendeletében még a rovatok közötti átcsoportosítás lehetőségével sem tudja 
biztosítani, ugyanakkor elfogadja és tudomásul veszi a DELTA TERV erre 
vonatkozó állásfoglalását, miszerint a Vízmű által jelzett munkát indokolatlannak és 
feleslegesnek tartja.  
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a kistérség munkaszervezetének vezetőjét az 1. pontban 
rögzített körülményekről értesítse. 
 
 
Határid ő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

  
 
Gerő Sándor polgármester: Szeretne még az elmúlt testületi ülés óta bekövetkezett 
fontosabb eseményekről számot adni. Védőnői szolgálat. Ellenőrzés volt a védőnői 
szolgálatnál 2011.07.12-én. Az ellenőrzést végezte: Zala Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete. Ellenőrizték a működési engedélyt, a védőnői dokumentációt, a 
használt programot, az esetjelzéseket, felszerelést, berendezési tárgyakat, stb. Az ellenőrzés 
idején a településen tartózkodtam, így meghívtak a helyszínre., ahol megtehettem 
észrevételeimet. 2011.07.19-én végzést kaptunk, hogy a polgármester nyilatkozzon a hatósági 
ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszűntetéséről. Személyesen nyilatkoztam 2011.07.28-
án. Véleménye szerint van olyan számítógépes program, ami ingyenes és elfogadják. Ennek 
feltelepítése heteken belül megtörténik. Tárgyi eszközök pótlására is szükség van, ez kb. 
15.000 Ft-ba kerül és 2011.09.15-ig be kell szereznünk. Felelősségbiztosítással rendelkezünk, 
azzal nem volt gond. Akadálymentesítéssel kapcsolatban megállapodtunk, ha kiírnak 
pályázatot, akkor azt megpróbáljuk. De addig nem tudunk mit tenni, mert nincs rá anyagi 
fedezet.  
 
Vig Zsolt alpolgármester: Nem érti miért a polgármesternek kell ezzel foglalkoznia? 
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Gerő Sándor polgármester: Azért, mert felhívták az ellenőrzés alatt a figyelmét egy 
jogszabályra, amiben ez le van írva, hogy a hiányosságokra a figyelmet fel kell hívnia. 
Elfogadják a képviselők a tájékoztatást? 
 
A testület egyhangúlag – határozathozatal nélkül-  elfogadta a  javaslatot. 
 
Gerő Sándor polgármester: A magas áramszámlák ügyében felkerestük (Márfi Szilárd 
képviselő úrral együtt) a Gelka cég vezetőjét, Szakál Miklós urat. Tájékoztattam, hogy 
Miháld Község Önkormányzata a továbbiakban nem fogja fizetni az áramdíjat, mivel a 
tűzoltó szertárban gyakorlatilag nincs áramfogyasztás. Így kizárásos alapon a GELKA 
üzemelése során keletkezik a fogyasztás. Megállapodtak abban, hogy a GELKA saját 
költségen felszereltet egy mérőórát úgy, hogy az ő nevére érkezzen a számla. Ennek 
határideje 2011.07.31. A korábbi fogyasztást ellensúlyozva ad olyan csövet, amiben az optikai 
kábeleket le lehet fektetni, így lehet fejlesztenünk. A csöveket a GELKA a saját költségén 
biztosítja, a mi embereink pedig leássák. Ennek koordinálását Márfi Szilárd képviselő úr 
végzi, a későbbiekben a munkafolyamatokról ő ad tájékoztatást. Harmadik: készít egy 
tájékoztatót, hogy mikortól, mit és milyen szolgáltatást végez a településen. Erre azért van 
szükség, mert nincs a hivatalban semmi hivatalos irat arról, hogy a GELKA milye 
tevékenységet folytat a településen. Ha a mérőórát nem szerelik fel 2011.07.31-ig, akkor 
hivatalból írok a GELKÁNAK levelet, meg fogom akadályozni az áram vételezését az adott 
helyről.  
 
Márfi Szilárd képviselő: Eddig a GELKA részéről annyi történt, hogy az egységet kivették, 
és átrakták egyelőre az orvosi rendelőben. Jelezte nekik az emberek panaszait, és hozzák 
helyre a kábeleket. Annyit elért ezzel, hogy kijött Szakál úr, és fektettek le csöveket, abba 
pedig kábeleket, de először csak próba képen. 
 
Gerő Sándor polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi a testülettől, hogy a 
tájékoztatást elfogadja-e? 
 
A képviselő- testület egyhangúlag  - határozathozatal -  nélkül elfogadta  a tájékoztatást. 
 
Gerő Sándor polgármester: Iskola, konyha ügye. 2011.07.14-én találkozó volt 
Felsőrajkon. Az összejövetel célja: a 2011/2012-es tanévre vonatkozó gazdasági tervek és 
azok megvalósításának a lehetőségei. Vigh László országgyűlési képviselő és Kósa Istvánné 
az Alapítvány elnöke adott tájékoztatást az önkormányzatokat érintő reformlépésekről. Aki 
részletes tájékoztatást szeretne, az a honlapon nézze meg a közhasznúsági jelentést. Ott 
szerepel, hogy 60.000.000 Ft feletti tartozása van az Alapítványnak. Az anyagi nehézségek 
miatt három intézményt össze kellett vonniuk, ami leépítéssel is járt. Az APEH irányába 
40.000.000 Ft járulék befizetési hiánya van az alapítványnak. 2 iskola kilépett: Kehida 
(református egyházhoz megy) és Eszteregnye-Rigyác (Becsehelyre megy, kistérséghez). 
Kormányzati terv: az óvodákban, az iskolákban a béreket az állam lefinanszírozza. Ha ez 
megvalósulna, akkor az azt jelentené, hogy a kiadások kb. 80%-át az állam átvenné, mivel a 
bérköltségek ennyit tesznek ki. A probléma abban rejlik, hogy az Alapítványi iskolákét nem 
akarja finanszírozni a kormány. A településenként, külön kötött megállapodásoknál nagyon 
oda kell figyelniük a költség megosztásra.  
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Az Alapítvány nem akar külön megállapodást Sanddal és 
Pattal. 
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Gerő Sándor polgármester: Kénytelen lesz belemenni. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: A legfontosabb dolog szerinte az, hogy amint szeptember 1.-vel 
utalnak az Alapítvány felé, az állam inkasszós jogával élve elviszi a pénzt. Tehát nem a 
tanároknak jön a pénz, hanem az államnak. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Elmondja, hogy július 1-jétől hatályos, hogy akinek 
köztartozása van, a kincstár minden külön intézkedés nélkül inkasszózza a tartozást a NAV 
felé. 
  
Vig Zsolt alpolgármester: Ő a tárgyalások során felszólította Kósánét, hogy nyilatkozzon, 
hogy a bent maradt adósokkal mi van? Mert azt már ő is nagyon jól tudja, hogy Miháld nem 
fog sokáig olyan helyre utalni, ahonnan elfolyik a pénz. 
 
Márfi Szilárd képviselő: Ezért volt az a felvetése, hogy a vizet, villanyt, gázt fizesse az 
önkormányzat, a többit pedig intézze az Alapítvány. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: A javaslata az, hogy új megállapodás kell kötni, hogy mennyi az, 
amit Miháldnak még fizetnie kell, a villanyon, vízen kívül. 
 
Gerő Sándor polgármester: Ezért mondta, hogy mindenképp úgy kell megállapodni a 
környező településekkel, hogy költség arányosan fizessenek mindent. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Az Alapítvány új pozícióban fog tárgyalni az adóssága miatt, 
megmondja, hogy mennyiért tudja vállalni a finanszírozást. 
 
Gerő Sándor polgármester: És azt is mondhatja, hogy szeptembertől nincs iskola. Pedig azt 
mondta, hogy indulni fog az iskola.  
 
Márfi Szilárd képviselő: Arra kell törekedni, hogy a villanyt, vizet az önkormányzat fizesse. 
 
Gerő Sándor polgármester: A konyha fenntartása, megtartása a következő. Megkereste 
Varga Miklós polgármester urat a terveikkel, ő rábólintott, hogy csináljuk. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Elmondja, hogy ő számításokat végzett, holott anyagot, 
óvodával kapcsolatos költségvetést még mindig nem kapott hozzá. Ismerteti a rendelkezésére 
álló, ismert számokat. Összehasonlítást végzett, hogy mi lenne, ha melegítős konyhaként 
üzemelne a konyha. Általa becsült  számok alapján ismerteti a felállást, amelyek csak 
hozzávetőlegesek, hiszen nem álltak rendelkezésre konkrét adatok. Ismerteti az elképzeléseit, 
lehetőségeket. 
 
Márfi Szilárd képviselő: Eddig a konyhán főztek. A 3h-s normatíva oda ment. Most 
beszállításban gondolkodnak, akkor odamegy a normatíva. De szerinte valamennyi bérleti 
díjat kell fizetnie a beszállítónak, amiből bevételük lesz? 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ő csak beszállító, nem bérli a konyhát. Szerinte az 
üzemeltetéssel keveri a képviselő össze. 
Az iskola étkezésénél, az Alapítvány 3 millióval kevesebbért meg tudja venni a beszállítótól 
az ételt. Az óvodánál ugyanakkor 4 milliót fizetnek, többet, mint eddig, hiszen a térítési 
bevétel is csökken, ezért gondolta azt, hogy az a 2,5 ember főzzön az óvodára és öregekre, ne 
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csak várják, hogy délben megérkezik a kész étel. Ha a két fő helyett egy lesz a konyhán, 
akkor számolhatnak majd valami költségcsökkentésre. Ugyanakkor az élelmiszer beszerzés is 
eltűnik, a térítési díj bevételekkel együtt, tehát maradnak a bér-,és járulékai, valamint a rezsi 
költségek. De ez csak december 31-ig áll fenn. Januártól kell valamit tenni. A gyermekek 
száma is csökken szeptembertől, tehát a normatíva is csökken, és a pedagógusok száma 
viszont úgy alakul, hogy 40 gyermekre jut 6 pedagógus. A számok ismertetésével arra akart 
rámutatni, hogy igazából nem tudnak spórolni még. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Ha durván számolunk 0-án állnak. Ezért szerinte meg kell lépniük 
amiről beszéltek, így tudni fogják, hogy hányadán állnak a Suli Harmóniával. Véleménye 
szerint januárban, amit meg kell lépniük Zalakomárral, a beszállítóval kapcsolatban sok lesz. 
Ezért azt javasolja, hogy osszák meg úgy, hogy szeptemberbe lépjék meg az Atroplusszal 
kapcsolatos lépést, költség csökkenetés érdekében a konyhával kapcsolatban. És januárban 
Zalakomár felé tegyék meg ugyan ezt a lépést, mert nyugdíjba megy egy dolgozó. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Megkérdezi a testülettől, hogy mit szólnak hozzá, ahhoz, 
hogy az önkormányzat megengedi az Atroplusznak, hogy az ételt behozhassa az ételt, és a 
konyhás kiossza. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Annak idején ő is megkérdezte Varga Miklóstól, hogy ha 
kényszerből beszállítótól kell ételt rendelniük, megengedi-e? Azt mondta nincs akadálya. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Fel kell hívni Kósánét, hogy jelezze Zalakomár felé, hogy 
egyoldalúan az ebédet mástól fogja megrendelni, aki olcsóbban szállít. Ehhez nem kell 
együttes testületi ülés sem, hiszen a Suli Harmónia, mint iskolafenntartó maga dönti el, hogy a 
piacon kitől vásárol. Üzemeltetésről még nincs szó, nem lehet, mert  az átszervezés, egyelőre 
csak étel-beszállításról van szó. Az üzemeltetésnél módosul az intézmény alapító okirata, 
hiszen megszűnik a tevékenysége, de erről május 31.-éig kellett volna dönteni. Az étel-
beszállításnál a vállalkozó nem bérli, nem üzemelteti a helyiségeket. 
 
Vig Zsolt polgármester: Javasolja a két lépcsőben való beszállítás megvalósítását még 
egyszer, ami azt jelenti, hogy a Suli Harmónia indul szeptember 1.-jétől, addig úgymond 
teszteljük a rendszert. Amennyiben meg lesznek  elégedve a szolgáltatással, január elsejétől, 
mire a konyhán a létszámok teljesen leszűkülnek, második lépcsőben megindulhat a 
beszállítás a teljes körre. Ha meg leszünk elégedve a szolgáltatással, akkor már tudjuk kinek 
adjuk bérbe, üzemeltetésre a konyhát, ha annak feltételei még kedvezőbbek lesznek. De addig 
a konyha nálunk van. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal. 
  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag- a következő határozatot 
hozta: 

 
53/2011.(VII.29.) számú képviselő –testületi határozat 

 
1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Suli Harmónia 
Általános Iskola, Miháld fenntartója azon döntését, hogy 2011. szeptember 1.-jétől a 
gyermekek közétkeztetését az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. –vel kötött 
vállalkozási szerződés útján, étel-beszállításos rendszerben biztosítja, amelyhez 
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Miháld Község Önkormányzata a tulajdonában álló melegkonyhás épületet a 
rendelkezésre bocsátja. 
2./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy amennyiben 
a közétkeztetést biztosító cég a legkedvezőbb szolgáltatási díjat ajánlja az óvodai és 
szociális étkeztetésre vonatkozóan, úgy 2012. január elsejétől az étel-beszállítást 
kiterjeszti a vállalkozóval kötött szerződés alapján az óvodai étkezésre és az idősek 
közétkeztetése kiszállításos rendszerben történő ellátására is. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. vezetőjével a tárgyalásokat kezdje meg, és az 
étkeztetési ellátás további, folyamatos biztosítása érdekében a térségben étkezési 
szolgáltatást nyújtó vállalkozásoktól ajánlatokat szerezzen be a döntés 
meghozataláig. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 
 
Gerő Sándor polgármester: Ha más hozzászólás, kérdés nincs, bezárja a nyilvános testületi 
ülést. 
 
Tekintettel arra, hogy  több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a képviselő-testület 
részéről, a polgármester az ülést bezárta, és megköszönte a képviselő-testület részvételét, 
együttműködését.  
 
 
 

Lezárva: 2011. július 29.-án 21.45.órakor. 
 
 
 
 
 
Gerő Sándor       Szegedi Bernadett 
Polgármester        körjegyző 
 
 
Vig Zsolt        Márfi Szilárd  
jkv.hitelesítő       jkv.hitelesítő           
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M E G H Í V Ó 
 
 

 
Miháld  Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyilvános  

ülését 
 
 

2011. július 29.-én   ( kedden )  17.30 órára 
 

a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermébe   ( Miháld , Fő út 2.) összehívom –ezúton- 
tisztelettel meghívom  

 
Tervezett NAPIREND: 
 
1./ A Közösségi közlekedés pályázat vízvezeték kiváltásával kapcsolatos határozati 

javaslat 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
2./ Egyéb aktuális ügyek megbeszélése 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Miháld , 2011. július  26.      
 

Tisztelettel: 
   

  
 
 
Gerő Sándor sk. 
polgármester 

 
 

 
 
 
 
 


