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Miháld   Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. december 20.  napján 

 
megtartott nyilvános  üléséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2011. december 
20. napján megtartott,  17.30. 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 és Lukácsné 
Takács Valéria pénzügyi főelőadó. 
 
Lakosság részéről megjelent: 1 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.  
 
Az érintettek nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag Vig Zsolt és Márfi 
Szilárd képviselő urakat jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölték. 
 
Gerő Sándor polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok 
elfogadására.  
 
Ezt követően a  képviselő-testület határozathozatal nélkül a javaslatnak 
megfelelően – egyhangúlag - a  következő napirendet alkotta: 
  
 
NAPIREND: 
 
1./ Miháld Község Önkormányzat ……/2011.(XII.21.) számú 
önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat és Intézményei 
2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.18.) számú önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi főelőadó 
 
 
2./ Buszöblökkel kapcsolatos pályázatról tájékoztatás. A Megállapodás 
módosítása.  
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Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
3./ Tájékoztatás a folyékony szennyvíz lerakójának kijelöléséről 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 

 
4./ Tájékoztatás a szennyvízcsatorna pályázatról 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 

 
 5./ Egyéb aktuális ügyek megbeszélése 

• Mérlegképes könyvelő alkalmazása  
• GELKA – felszerelt fogyasztásmérő alapján történő elszámolás 
• Tájékoztatás a 2011.12.19-én megtartott megbeszélésről (Miháld, 

Sand, Pat képviselői, Suli Harmónia képviselői).  
• Megbízási szerződés – fűtésre, karbantartásra, gázóra leolvasásra. 
• Étkeztetés biztosítása 2012.01.01-től kezdődően  
• Motorsziréna és KES-7 vezérlőszekrény 2011. évi leltározása 
• 47 ha bérbeadásának ügyintézése 
• Mozgó könyvtár – pénzmaradvány felhasználása, normatíva 

változása 
• Veszélyes anyag tárolása, megsemmisítése (orvosi rendelő/védőnői 

rendelő) 
 
 
1./ Miháld Község Önkormányzat ……/2011.(XII.21.) számú 
önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat és 
Intézményei 2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.18.) 
számú önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Lukácsné Takács Valéria pénzügyi főelőadó: Ismerteti az előterjesztést. 
Részletesen beszámol az előirányzatokban történt változások 
szükségességéről, kifejti a módosítások indokolását. 
 
Gerő Sándor polgármester:  Köszöni a tájékoztatást. 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vagy javaslat, kéri a képviselő-
testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a most elhangzottaknak 
megfelelően a  költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet: 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,  4 igen szavazattal  a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Miháld Község Önkormányzatának 
12/2011.(XII.21.) számú önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat és Intézményei 2011.évi költségvetéséről szóló 
4/2011.(III.18.) számú önkormányzati rendelete módosításáról 

 
( A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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2./ Buszöblökkel kapcsolatos pályázatról tájékoztatás. A 
Megállapodás módosítása.  

 
 

Gerő Sándor polgármester: 2011.12.22-én csütörtökön kistérségi ülés lesz. 
Addigra választ kell adni a Megállapodás módosításával kapcsolatban. A 
tájékoztató kiosztásra került. A tájékoztatóban levő anyagot vitára bocsátja. 

 
Szegedi Bernadett körjegyző: Több kérdést feszeget a kiküldött anyag, pl. 
hogy nem önkormányzati tulajdonra hogyan fogadhatta be a közreműködő 
szervezet a pályázatot, illetve rossz előkészítés kapcsán sikerdíjra hogy 
tarthat igényt a pályázatíró? 

 
Vig Zsolt alpolgármester: A tervező felelőssége nem kétséges. 

 
Gerő Sándor polgármester: Az előterjesztésben megjegyzik, hogy a tervező 
elhunyt. 

 
Márfi Szillárd képviselő: Nagyon sok minden aggályos, hiszen emlékezzünk 
vissza a Vízmű korábbi kezdeményezésére, illetve egy felkért keszthelyi 
tervező velük ellentétes nyilatkozatára. 

 
Vig Zsolt alpolgármester: Véleménye szerint a megállapodást nem ekllene 
aláírni, továbbá  jelezni kell  a kistérségi iroda vezetőjének, hogy 
tájékoztatást kérünk, hogy milyen anyagi és jogi következményei lennének 
annak, ha Miháld község önkormányzata kilépne a pályázatból. Amennyi 
önerőt már befizettünk, azon fel lehetett volna újítani a buszmegállókat. 
 
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 
vagy javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a 
most elhangzottaknak megfelelően a  határozati javaslatot: 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatokat, és 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  
 
 

74/2011.(XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 
 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte  „A 
közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a zalakarosi 
kistérségben” című NYDOP- 3.2.1/B-09-2010-0005 számú pályázat 
(továbbiakban Pályázat) megvalósítása céljából kidolgozott, 
mellékletekben szerepeltetett Megállapodás és Megállapodás 
módosítására vonatkozó dokumentumokat, amelyek aláírását  nem 
támogatja. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást  arra 
vonatkozóan, hogy esetleges Pályázattól való elállás esetén Miháld 
községet milyen anyagi és jogi következmények terhelik.    
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 
 
 
3./ Tájékoztatás a folyékony szennyvíz lerakójának 
kijelöléséről 
 
Gerő Sándor polgármester: Fülöp úr tájékoztatása szerint a mérések 
megtörténtek. Az adatok feldolgozása folyamatban van. Szerinte nagy 
valószínűséggel jó lesz a felmért 096/5 helyrajzi számú  terület, amelynek 
tulajdonosa a hozzájárulását megadta. 
  
A terület első részében lehetnek kisebb földmunkák, hogy ne kerüljön 
beljebb a lerakó, de ezt még a helyszínen pontosítjuk. Kértem Fülöp urat, 
hogy amikor az esetleges földmunkákról a helyszínen tájékoztatást ad, 
időben szóljon, hogy a bérlőt is értesíteni tudjam.  
 
Egyebet elmondani nem kíván, illetve ezzel kapcsolatosan nem tud. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
 
 
4./ Tájékoztatás a szennyvízcsatorna pályázatról 
 
Gerő Sándor polgármester: Nyugat-dunántúli Operatív Program – 
kistelepülések szennyvízkezelése a projekt címe. Igényelhető minimum 
összeg: 20 millió Ft, igényelhető maximum összeg: 400 millió Ft 
Kizárólag minimum 3 település összefogásával megvalósuló agglomerációs 
telepre történő rákötést célzó projektek esetén min.: 20 millió, max.: 600 
millió. Zalaszentjakab és Sand települések polgármestereinek értesítése 
megtörtént, vállalták, hogy jönnek, számítottak jelenlétükre Budapesten a 
megbeszélés során. November elején egy előzetes megbeszélés történt, 
november végén pedig pályázat író cég, kivitelező is jelen volt. A megbeszélés 
előtt és után is egyeztettem Szabadics Zoltán úrral, aki a támogatásáról, 
segítségéről biztosított.  
Adatokat adtam: pl. ingatlanszám, bekötések száma, lakosság lélekszáma. 
2011.12.05-én küldtem el e-mailben, egyelőre nem jött válasz, semmilyen 
értesítést nem kaptam.  
Sand és Zalaszentjakab polgármesterei időközben nem értesítettek arról 
sem, hogy nem jönnek, később arról sem, hogy miért nem jöttek el. 
Korábban már megkerestem Zalaszentjakab polgármesterét, hogy 
egyeztessen a testületével, hogy anyagilag támogassák a létesítendő leürítő 
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telephely engedélyeztetési díját, valamint hamarosan egy újabb szállítási 
kalkulációt is ki kell dolgoznunk.  
Egyelőre ennyi tájékoztatást tud nyújtani.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
 
 
5./ Egyéb aktuális ügyek megbeszélése 

 

• Mérlegképes könyvelő alkalmazása  
 
Szegedi Bernadett körjegyző: A jogszabályi kötelezettségről, illetve a 
felmentés határidejének lejártáról többször szót említettünk, így arra nem 
kíván kitérni.  Időközben aktívan folyt több irányban a megfelelő személy 
felkutatása, illetve alkalmazásának lehetősége. Sajnos ez idáig nem találtuk 
meg a megfelelő embert, így az állást meg kellett hirdetni, de egyelőre nincs 
jelentkező.  
 
Vig Zsolt alpolgármester: Előfordulhat az a helyzet is, hogy senki nem 
jelentkezik az állásra. De az lényeges, hogy az álláshely meg lett hirdetve, így 
ebben a vonatkozásban eleget tettünk a jogszabályi előírásoknak. Várjuk a 
fejleményeket.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
 
 

• GELKA – felszerelt fogyasztásmérő alapján történő 
elszámolás 

 
 
Márfi Szilárd képviselő:  2011.12.31-én az esti órákban leolvassa a 
mérőórát, majd annak ismeretében megkeressük Szakáll Miklós urat.  
 
Gerő Sándor polgármester: Rendben, havi elszámolást kezdeményez 
irányában. 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
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• Tájékoztatás a 2011.12.19-én megtartott 
megbeszélésről (Miháld, Sand, Pat képviselői, Suli 
Harmónia képviselői).  

 
 
Gerő Sándor polgármester: A megbeszélés 2011.12.19-én, hétfőn a reggeli 
órákban történt, eléggé elhúzódott a  megbeszélés. Több ponton kértük az 
Alapítvány működésével kapcsolatos részletes indokolást. Az ott történt 
megbeszélésnek megfelelően, azért hogy karácsony előtt a tanárok 
kaphassanak fizetést, illetve  az elmaradt gázszámlák kifizetésre kerüljenek, 
visszamenőleg 94.000,- Ft kiegészítő támogatás iránti kérelmüket elfogadtuk. 
A megbeszélésen, mielőtt döntöttünk volna Vig Zsolttal,  felhívtuk Szilárdot, 
hogy a támogatást jóvá hagyható-e. Aggályosnak tartottuk, hogy ehhez csak 
Miháld és Pat járult hozzá, Sand határozottan elvetette a további támogatás 
nyújtását, kijelentették, hogy erre nincs pénzük. 
Sérelmes továbbá az is, hogy 2011.december 20-án kaptuk meg az értesítést, 
hogy Sand a tanév végén felmondja a Suli Harmóniával az oktatási 
szerződését. Ezt a határozatot 2011.december 16-án már meghozták, de a 
2011.december 19-én megtartott megbeszélésen egy szóval sem jelezték a 
jelenlévőknek ezen döntésüket, hiszen minden érintett jelenléte mellett erre 
is kitérhetett volna a tegnapi megbeszélés. 
Ha Sand kilép, az még befolyásolhatja a miháldi testület által benyújtott 
KEOP-os pályázatot is.  
A 2011. december 19-én történt megbeszélés során a települések 
megegyeztek abban, hogy 2012. január 01-től nem kérik az ételszállító cégtől 
a tízórai szállítását, mivel a vállalkozó céggel kommunikációs zavar folytán 
megegyezni nem tudtak.  Tervek szerint marad az iskolatej és péksütemény, 
ennek intézésére felkérték az alapítvány elnökét.   
Az iskola igazgatónőjét felkérték egy kedvezményesebb telefon előfizetés 
megkötésére, mivel túl magasnak találták a telefonköltségeket. 
 
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 
vagy javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a 
most elhangzottaknak megfelelően az alapítvánnyal kapcsolatos 
többlettámogatási kérelmükre vonatkozó határozati javaslatot: 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  
 
 

75/2011.(XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
közoktatási feladatokat ellátó SULI HARMÓNIA-2007 Gyermekeket 
Segítő Alapítvány ( 8767 Felsőrajk, Szabadság út 46., adószám: 
19282604-1-20, képviseletében: Kósa Istvánné, Alapítvány Elnöke) 
többlettámogatási igényét, ezzel a miháldi általános iskola biztonságos 
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működése érdekében 2011. szeptember 1.-jéig visszamenőleg havi 
94.000,- Ft többlettámogatást nyújt Pat község önkormányzatával 
tanulói létszámarányosan megosztva, melynek összegét a 2011. évi 
költségvetési rendeletében szerepelteti.  
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester   
 
 

• Megbízási szerződés – fűtésre, karbantartásra, gázóra 
leolvasásra. 

 
 
Gerő Sándor polgármester: Kb. kettő hete már egyeztettünk erről, nem 
hivatalos ülés keretén belül. Becsatolt Zámbó József egy anyagot, ami 
kiadtam tanulmányozásra. Kérni kell a Totalgáztól a tavaly tavasztól 
elmaradt díjat küldjék meg részünkre. Ez kb. 300.000 Ft. Azért sem 
javaslom a velük való szerződés felmondását, mert ezzel az összeggel havonta 
számolhatunk, kiegészíti azt, amit nekünk hozzá kell rakni a megbízási 
díjhoz. Kérem a javaslatokat a megbízási díj összegére. Én még nem 
beszéltem Zámbó József úrral az összegről. Mivel a hagyományos 
közfoglalkoztatáshoz nem sok remény fűzhető, így karbantartó személyéről 
más módon kell gondoskodnunk.  
 
 
Márfi Szilárd képviselő: Mennyi volt az idei közfoglalkoztatási bér? 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Napi 4 órában bruttó 34.546,- Ft volt, ha ez 
egy 6 órás foglalkoztatás akar lenni, habár megbízási díjnál nincs munkaidő, 
erre figyelni kell majd a szerződés megkötésekor, bruttó 42.000,- Ft-ot 
javasol. Ez korrekt lehet a gázóra leolvasás díja mellé, illetve ez mellett majd 
nyugdíjban is részesül. 
 
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 
vagy javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a 
most elhangzottaknak megfelelően a karbantartási munkára vonatkozó 
határozati javaslatot: 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:  
 
 

76/2011.(XII.20.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzatnál és intézményeinél karbantartási munkát végző 
személy megbízási díjaként  javasolt bruttó 42.000,- Ft-ot a gázóra 
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leolvasás megbízási díján felül, és felhatalmazza a polgármestert további 
tárgyalások folytatására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester   
 
 

• Étkeztetés biztosítása 2012.01.01-től kezdődően  
 
Gerő Sándor polgármester: Jegyzőnő vette kézbe a dolgot, árajánlat tételi 
felhívásokat küldött. Megszerkesztette a szerződést. 27.-én kerül sor az 
ajánlatok bontására, értékelésére. Ehhez nem kell testületi határozat, hiszen 
Zalakomár a gesztor önkormányzat, de a miháldi önkormányzatot kérte fel 
ezek bonyolításával.  
 
Márfi Szilárd képviselő: Javasolja, hogy a Marcali gyermekétkeztetést végző 
céggel is vegyék fel a kapcsolatot, kérjenek tőlük árajánlatot. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Így van, és van még idő akár a nagyrécsei 
önkormányzati konyhát is megkérdezni. 
 
Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy felveszi a cégekkel a 
kapcsolatot és a képviselő-testületet tájékoztatja a tett intézkedésekről, 
beszerzett ajánlatokról. Év vége van, amennyiben az értékelés megtörténik, 
az időseket is tájékoztatni kell az új szolgáltatóról, és az étkezés új díjairól, 
emelkedik sajnos az ÁFA összege is, így önkormányzati ellátás keretében is 
emelni kellett volna a díjakat. 
  
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
 
 

• Motorsziréna és KES-7 vezérlőszekrény 2011. évi 
leltározása 

 
 
Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy a sziréna és kapcsolószekrény 
ügyében sikerült telefonon beszélnie az ügyintéző hölggyel. Őket az érdekelte, 
hogy a sziréna és a doboza ott van-e a helyén, a kulcs nem, de arra vissza 
kell térni, megkérdezi majd a korábbi polgármestert. Megnézte azt a 
szekrényt. Nagyon úgy néz ki, hogy Krisztus előtt volt utoljára kinyitva.  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
 
 
 



 10 

• 47 ha bérbeadásának ügyintézése 
 
 
Gerő Sándor polgármester: Elmondja 2011.12.19-én reggel megtörtént  a 
szerződés aláírása, illetve a földhivatali ügyintézése is. 

 
 

A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
 
 
 

• Mozgó könyvtár – pénzmaradvány felhasználása, 
normatíva változása 

 
 
 Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy  77.100 Ft pénzmaradvány 
maradt a mozgókönyvtár előirányzatán. Szekrény beszerzésére fogják 
fordítani. Hermán Sándor helyi asztalos felmérte a helyszínt. Együtt mentek 
el az asztaloshoz megbeszélni a részleteket. Könyvtárban volt, leadta a 
papírokat, remélhetőleg ezen a héten átutalják az összeget, azt követően 
elkezdődhet a szekrény beépítése.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
tájékoztatást. 
 
 

• Veszélyes anyag tárolása, megsemmisítése (orvosi 
rendelő/védőnői rendelő) 

 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: A Megoldás KFt-ével van megállapodásunk a 
veszélyes hulladék elszállítására és megsemmisítésére.  
 
Gerő Sándor: Igen, csak a doktornőnek a kérése volt, hogy a szállítás 
történhet –e felváltva a védőnői rendelővel, ezzel egyszerűsítve, 
kiszámíthatóvá téve a szállítást, így nem kell külön-külön a cégnek 
kiszállnia. Úgy gondolja, hogy ez a megoldás járható út, ezt az egészségügyi 
szolgáltatóknak kell átlátnia, és hatékonyan működtetnie. 
A képviselő-testület egyhangúlag- határozat-hozatal nélkül- elfogadta a 
javaslatot. 
 
 
 
Gerő Sándor polgármester: Ha más hozzászólás, kérdés nincs, bezárja a 
nyilvános testületi ülést és megköszöni mindenkinek a munkáját.  
 
Tekintettel arra, hogy  több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a 



 11 

képviselő-testület részéről, a polgármester az ülést bezárta, és megköszönte a 
képviselő-testület részvételét, együttműködését.  
 
 

Lezárva: 2011. december 20.-án 20 óra 15. perckor. 
 
 
 
 
 
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. december 20.-án    ( kedden  )  17.30 órára 

 
a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermébe   ( Miháld , Fő út 2.) összehívom –

ezúton- tisztelettel meghívom  
 
Tervezett NAPIREND: 
 
1./ Miháld Község Önkormányzat ……/2011.(XII.21.) számú 
önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat és Intézményei 
2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.18.) számú önkormányzati 
rendelete módosításáról 
Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi főelőadó 
 
2./ Buszöblökkel kapcsolatos pályázatról tájékoztatás. A Megállapodás 
módosítása.  
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
3./ Tájékoztatás a folyékony szennyvíz lerakójának kijelöléséről 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
4./ Tájékoztatás a szennyvízcsatorna pályázatról 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 

 
 5./ Egyéb aktuális ügyek megbeszélése 

• Mérlegképes könyvelő alkalmazása  
• GELKA – felszerelt fogyasztásmérő alapján történő elszámolás 
• Tájékoztatás a 2011.12.19-én megtartott megbeszélésről (Miháld, 

Sand, Pat képviselői, Suli Harmónia képviselői).  
• Megbízási szerződés – fűtésre, karbantartásra, gázóra leolvasásra. 
• Étkeztetés biztosítása 2012.01.01-től kezdődően  
• Motorsziréna és KES-7 vezérlőszekrény 2011. évi leltározása 
• 47 ha bérbeadásának ügyintézése 
• Mozgó könyvtár – pénzmaradvány felhasználása, normatíva 

változása 
• Veszélyes anyag tárolása, megsemmisítése (orvosi rendelő/védőnői 

rendelő) 
Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Miháld , 2011. december 18.      

Tisztelettel: 
Gerő Sándor sk. 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉSEK:  
 
 
1. napirendi ponthoz: Miháld Község Önkormányzat ……/2011.(XII.21.) 
számú önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat és 
Intézményei 2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.18.) számú 
önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
Tárgy: Miháld Község Önkormányzatának 2011. költségvetési 
rendeletének módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét a képviselő-testület 
2011……………-i ülésén 116.124 e Ft-ban állapította meg.  A tárgyévi 
gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes 
költségvetési előirányzatok módosítása. 
 
Bevételi többlet 
 
Körjegyzőség: 
 A 2011. március 27-i önkormányzati időközi polgármester választás 
lebonyolítására 474.076,- Ft átvett pénzeszközt kapott a körjegyzőség. A 
népszámlálás lebonyolítására 751.426,- Ft került kiutalásra. A kiutalt 
támogatással  a személyi juttatások, a járulékok, a dologi kiadásokat  
előirányzatát kérem megemelni. 
 
Önkormányzat: 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatból, igénylés alapján 951.200,- Ft 
gyermekvédelmi támogatás  került kiutalásra, melyet augusztus és november 
hónapban ki is fizettünk a rászorulóknak. 
 
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 
jogcímen 325.826 Ft-ot biztosított az állami költségvetés, melyből 91.382 Ft-
al a Körjegyzőség előirányzatát, -  234.444,- Ft-al az önkormányzati bér és 
járulék előirányzatát kell megemelni. 
 
Kamatmentes kölcsön visszatérülése címen 435 ezer Ft-al kérem megemelni 
az előirányzatot, a többlet bevétellel  kiadott kölcsön előirányzatát 190 e Ft-
al, 245 e Ft-al pedig a traktor felújítás előirányzatát lehet megemelni, mivel 
az eredeti költségvetésben traktor felújítást nem terveztünk. 
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Többlet bevétellel számolhatunk: építményadó 400 e Ft, gépjárműadó 500 e 
Ft, hulladékszállítás  600 e Ft-al. 
 
Bevételi hiány 
 
A különféle szociális ellátások kifizetéseit 80-90 %-ban, (ápolási díjat 75 %-
ban) finanszírozza az állami költségvetés. Ezt a támogatást az eredeti 
költségvetésben, mint tervezhető bevételt meg is terveztük. A tényleges 
támogatás a kifizetések arányában kevesebb, így kérem az előirányzatot 
1.818 e Ft-al csökkenteni.   
 
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  
 
A költségvetés készítésekor az átvett pénzek között volt csak lehetőség 
tervezni a prémium évek programmal kapcsolatos 256 e Ft  bevételt, amely 
ténylegesen központosított támogatás. A javasolt módosítás az átvett 
pénzeszközök csökkentését és az állami támogatás (központosított 
előirányzatok) bevételének emelését tartalmazza, mellyel a megfelelő helyre 
rendezhető az előirányzat. 
 
Az eredeti költségvetésben az alapítványi iskola működéséhez 19.200 e Ft-ot 
terveztünk.  A későbbi tárgyalások és egyeztetések után az alapítványnak  
2011. évben 16.300 e Ft támogatást utalunk. Ezzel párhuzamosan a bevételi 
oldalon az iskola működéséhez átvett tervezhető bevétel is 996 e Ft-al  
csökken, így a tényleges megtakarítás 1.904 e Ft. 
 
Óvoda – konyha működési kiadásaihoz  2.493 e Ft-ot terveztünk. A későbbi 
megállapodás alapján a tényleges utalandó támogatás 2.057 e Ft, - a 
megtakarítás 436 e Ft.  
 
A többlet bevételekből és a kiadás megtakarításából: 
 

• 169 eFt-ot a Zalakarosi Kistérségi Társulásnak ( megállapodás alapján: 
logopédia és gyógy-testnevelés költségeire kell átcsoportosítani.  

 
• A különbözet 3.671 e Ft  megtakarítással  kérem a tervezett működési 

hitel felvétel előirányzatát csökkenteni.  
 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet 
módosítását elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Miháld, 2011. december 20. 
 
                 Gerő Sándor 
                  polgármester 
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Megállapodás 

 
Amely létrejött egyfelől Miháld Község Önkormányzata, székhelye:Miháld Fő u 2. 
képviseli Gerő Sándor polgármester (továbbiakban Önkormányzat), másfelől Zalakaros 
Kistérség Többcélú Társulása székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1., képviseli 
Novák Ferenc társulás elnöke (továbbiakban Pályázó) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodást a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedési infrastrukturális 
beruházások” című NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 számú felhívására benyújtott, 
majd támogatásban részesített „A közösségi közlekedés komplex fejlesztése 
Keszthelyen és a zalakarosi kistérségben” című NYDOP- 3.2.1/B-09-2010-0005 
számú pályázat (továbbiakban Pályázat) megvalósítása céljából kötik. Amennyiben 
ezen szerződés valamely rendelkezése nem érinti kifejezetten a megvalósítás során 
felmerülő valamely kérdést, annak rendelkezésére a Támogatási Szerződés és a 
pályázati dokumentáció tartalma az irányadó. 

 
2. A Pályázó a Támogató által meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be a Zala Volán 

Zrt.- vel, a MÁV Zrt.-vel, valamint a MÁV-START Zrt.-vel, illetve a konzorciumhoz 
később csatlakozó Magyar Közút Nzrt.-vel közösen a Társulási Tanács 73/2009 
(IX.14.) számú határozatában megállapított és Önkormányzat által a Társulástól 
igényelt fejlesztési tartalommal. A ROP Irányító Hatóság vezetője K-2010-NYDOP-
3.2.1/B-09.-0018207/169 sz. támogató levele alapján a pályázatot támogatásban 
részesítette. 

 
3. Önkormányzat és Pályázó vállalja, hogy a pályázat megvalósítása során 

együttműködik, Önkormányzat a fejlesztési helyszínekkel kapcsolatos, rendelkezésére 
álló információkat, dokumentumokat Pályázó rendelkezésére bocsátja, azokban 
bekövetkezett változásról a Pályázót haladéktalanul értesíti, Pályázó a pályázat 
megvalósításáról Önkormányzatnak a társulási ülések alkalmával, illetve ha 
Önkormányzat kéri azon felül is tájékoztatást nyújt.   

 
4.  Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával vállalja a pályázat keretében 

Önkormányzat területén megvalósítandó fejlesztések önrészének, valamint a pályázat 
megvalósítása során felmerülő, a megvalósításhoz szükséges, de pályázati 
támogatásból nem finanszírozott alábbi költségek viselését: 

 
 

 
Pályázati 
Összesen 

Pályázat 
Közút 

Támogatá
s összesen 

Sikerdíj 
(pályázatból 
nem 
fedezett) 

Összesen 
(Önrész+pál
yázatból 
nem fedezett 
költségek) 

Eddig 
befizetett 
összeg 

Fennmara
dó összeg 

Fennmara
dó összeg-
sikerdíj 

Miháld 7021092 6342653 12695558 325355 1149529 559877 589653 264298 
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(részletes táblázatot a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza) 
 

5. Önkormányzat területén a projekt keretében megvalósított fejlesztés értéke összesen 
13 363 745 Ft, melyből 7 021 092 Ft. fejlesztés az Önkormányzat illetve 
Önkormányzattal használati megállapodást kötött magánszemély tulajdonában álló 
ingatlanon, 6 342 653 Ft-os fejlesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő közúton 
kerül megvalósításra. 

 
6. A projekt keretében önkormányzat által önrészként és pályázatból nem finanszírozott 

forrásként vállalt kötelezettség összesen 1. 149 529 Ft. (azaz egymillió- 
száznegyvenkilencezer- ötszázhuszonkilenc Forint). 

 
7. Önkormányzat az előkészítési költséget, 559 877 Ft-ot (azaz ötszázötvenkilencezer- 

nyolcszázhetvenhét Forintot) a 2010. 02.25.-én kötött Megállapodás alapján átutalta a 
Pályázó Volksbank Zrt-nél vezetett 14100347-92781949-01000006 számú 
számlaszámára, melyet Pályázó a nevezett Megállapodás módosítása alapján  
Önkormányzat pályázatban vállalt önrészének és egyéb pályázati támogatásból nem 
fedezett költségének csökkentésére használ fel. 

 
8. Önkormányzat fennmaradó kötelezettségeinek ütemezése: 

 
- bruttó 325 355 Ft (azaz háromszázhuszonötezer- háromszázötvenöt Forint) sikerdíjat 

2011. december 23.-ig 
 
- a fennmaradó 264 298 Ft (azaz kettőszázhatvannégyezer- kettőszázkilencvennyolc 

Forint) önerőt 2012. május 31.-ig  
 

átutalja a Pályázó Volksbank Zrt-nél vezetett 14100347-92781949-01000006 számú 
számlaszámára.  

 

9. A Pályázó kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott összeget kizárólag a pályázat 
jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott, 1. sz. mellékletben részletezett 
költségeinek finanszírozására használja fel.  

 
10. A beruházás megvalósításával, a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ vagyonkezelésében és Magyar Közút NZrt. közútkezelésében 
lévő, az alábbi táblázatban szereplő közút nevezett szakasza a projekt megvalósítását 
követően a jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelően a továbbiakban is Magyar 
Állam tulajdonát képezi: 

 

Település Hrsz Útszám Szelvényszám Oldal 

Miháld 245/5 6817 9+268 jobb 

Miháld 247/7 6832 7+284 jobb 

  247/7 6832 8+190 jobb 

 
A projekt megvalósítását követően a fenti táblázatban szereplő közút nevezett 
szakaszai – jelen projekt szerinti - felújítással érintett szakasza vonatkozásban az 
üzemeltetési, karbantartási feladatokat a gyorsforgalmi utak nélküli országos 
közúthálózat közútkezelője, a Magyar Közút NZrt. látja el. 
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11. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. Szabályai az irányadók. 

 
12. Jelen Szerződésből származó bármely jogvita esetén a szerződő felek kikötik a Zala 

Megyei Bíróság illetékességét. 
 

13. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a felek azon szándékát is, hogy a Pályázat 
befejezését követően a Pályázat kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását biztosítják. 

 

14. Jelen Szerződésben foglaltakat a szerződő felek – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt – helybenhagyólag tudomásul veszik, és ezt aláírásukkal elismerik. 

 

 
        Zalakaros, 2011-12-16                Miháld, 2011-12-16 
 
 

 
………………….........                                                             …………………......... 
     Novák Ferenc                                                          Gerő Sándor 
    társulás elnöke                                                           polgármester   
 

 
     ………………………………….                                             ……………………. 

  Dr. Markács Adrienn                                                                  Szegedi Bernadett 
munkaszervezet vezető         körjegyző 
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Megállapodás módosítása 

 
 
Amely létrejött egyfelől Miháld Község Önkormányzata, székhelye:Miháld Fő u 2. 
képviseli Gerő Sándor polgármester (továbbiakban Önkormányzat), másfelől Zalakaros 
Kistérség Többcélú Társulása székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1., képviseli 
Novák Ferenc társulás elnöke (továbbiakban Pályázó) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződő felek a köztük a „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások” 
című NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 számú felhívására benyújtott, támogatásban 
részesített pályázat (továbbiakban Pályázat) megvalósítása céljából 2010. 02. 25.-én 
kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 
 
 
 „7. Pályázó kötelezettséget vállal, hogy a pályázat támogatásban részesítése esetén az 
Önkormányzat területén megvalósítandó fejlesztések jelen Megállapodás 4. pontjában 
meghatározott költségeire juttatott támogatási összeget,  531 883 Ft-ot, azaz 
ötszázharmincegyezer-nyolcszáznyolcvanhárom Forintot Önkormányzat pályázatban 
vállalt önrészének és egyéb pályázati támogatásból nem fedezett költségének 
csökkentésére használja fel.” 
 
 
2. A megállapodás további pontjait a módosítás nem érinti. 

 
 

        Zalakaros, 2011-12-16               Miháld, 2011-12-16. 
 

 
………………….........                                                             …………………......... 
     Novák Ferenc                Gerő Sándor  
    társulás elnöke                                                            polgármester   
 
 

 
     ………………………………….                                             ……………………. 

  Dr. Markács Adrienn                                                                  Szegedi Bernadett 
munkaszervezet vezető         körjegyző 
          
 


