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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2012. január 27.
napján megtartott, 20.00. órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén Miháld
és Pat Községek Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld, Fő út 2.)
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester,Vig Zsolt alpolgármester, Lukács
Imre és Márfi Szilárd helyi önkormányzati képviselők.
Távol van: Gergely Norbert helyi önkormányzati képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző.
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.
Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy Lukács Imre az eskü letételéig
nem gyakorolhatja jogait és kötelességeit.
Így a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag Vig Zsolt és
Márfi Szilárd képviselő urakat jelen jegyzőkönyv hitelesítésére
kijelölték.
Gerő Sándor
elfogadására.

polgármester:

Javaslatot

tesz

a

napirendi

pontok

Majd ezt követően a
képviselő-testület határozathozatal nélkül a
javaslatnak megfelelően – egyhangúlag - a
következő napirendet
alkotta:

NAPIREND:
1./ Polainé Dr. Lenkovics Anna képviselői mandátumáról való
lemondás, a helyére lépő Lukács Imre képviselő eskütétele és
megbízólevelének átadása
Előadó: Gerő Sándor polgármester és Szegedi Bernadett körjegyző

3
2./
Miháld
Község
Önkormányzatának
1/2012.(I.28.)
számú
önkormányzati rendelet-tervezete –az ivóvíz díj megállapításáról, a
számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló - 9/2006.(XII.14).számú
rendeletének módosításáról szóló 10/2011.(XII.15.) számú rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző
3./ Egyéb önkormányzati aktuális ügyek megbeszélése
Előadó: Gerő Sándor polgármester

1./ Polainé Dr. Lenkovics Anna képviselői mandátumáról való
lemondás, a helyére lépő Lukács Imre képviselő eskütétele és
megbízólevelének átadása
Gerő Sándor polgármester: Ismerteteti Polainé Dr. Lenkovics Anna írásos
nyilatkozatát a képviselői mandátumról való lemondásáról 2011. december
31.-i hatállyal.
Szegedi Bernadett körjegyző: Ezzel az önkormányzati képviselő
megbízatása megszűnt, a lemondás nem vonható vissza. Az egyéni listás
képviselő-választás eredményéről szóló jegyzőkönyv alapján a lemondott
képviselő helyére az utána következő legtöbb szavazatot elért jelölt kerül, ő
pedig Lukács Imre, akit nagy tisztelettel köszönt ezen jeles alkalomból, és
köszöni, hogy a meghívásnak eleget tett és elfogadja a képviselői, nagy
felelősséggel és sok munkával járó, nehéz feladatot.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvény alapján a
képviselő a képviselő-testület előtt –a polgármesterre irányadó szöveggelesküt vagy fogadalmat tesz és erről okmányt ír alá.
Gerő Sándor polgármester: Kéri, hogy mindenki álljon fel és Lukács Imre
képviselő a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény melléklete szerinti
esküt tegye le. Az eskü szövegét előmondásával a képviselő úr szíveskedjen
megismételni.
A képviselő úr az esküt letette.
( Az eskü a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az eskü letétele után a Lukács Imre aláírta az esküokmányt.
Ezt követően Gerő Sándor polgármester átadja a képviselő úrnak
megbízólevelet, és munkájához sok sikert, türelmet és kitartást kíván.
Szegedi Bernadett körjegyző: Tájékoztatja
a képviselőt, hogy
megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január elsejétől
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
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2./ Miháld Község Önkormányzatának 1/2012.(I.28.) számú
önkormányzati
rendelet-tervezete
–az
ivóvíz
díj
megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló 9/2006.(XII.14).számú rendeletének módosításáról szóló
10/2011.(XII.15.)
számú
rendelete
hatályon
kívül
helyezéséről
Szegedi Bernadett körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. Ezt kiegészíteni
nem kívánja. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
A képviselő-testület részéről nem hangzott el
hozzászólás.

kérdés, javaslat egyéb

Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vagy
javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően:
A képviselő-testület 4 igen
következő rendeletet alkotta:

szavazattal,

minősített

többséggel

a

Miháld Község Önkormányzatának
1/2012.(I.28.) számú önkormányzati rendelete
–az ivóvíz díj megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló 9/2006.(XII.14).számú rendeletének módosításáról szóló
10/2011.(XII.15.) számú rendelete
hatályon kívül helyezéséről

( A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3./ Egyéb önkormányzati aktuális ügyek megbeszélése
Gerő Sándor polgármester: Óvoda költségvetése: Kérdezi, hogy
Zalakomárban jövő héten tartandó együttes képviselő-testületi ülésen milyen
kérdéseket vessenek fel az illetékeseknek?
Márfi Szilárd képviselő: Javasolja, hogy térjenek ki az ebéd elvitelére –
beteg gyermek esetén, műanyag eldobható edény használatára, kötelező
fogyasztás bevezetésére, nyári leállás kivezetésére, és hogy a szabadságot
folyamatosan adják ki, mivel sok szülő nem tudja egész nyáron megoldani a
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gyermekek felügyeletét. Erre kapjanak érdemben választ, mivel sok szülő őt
keresi meg ezekkel a kérdésekkel.
Gerő Sándor polgármester: Mozgókönyvtár működése: A tájékoztatást
már elküldte minden képviselőnek a napokban, amit Bognár Csillától kapott.
400.000 Ft fejlesztési pénzben állapodtak meg a kistérségi polgármesterek. A
Kistérségi Társulással még nem kötötték meg az Együttműködési
Megállapodást. Minden település maga dönti el mennyi pénzt szán bérre és
mennyit más beszerzésre. Változó a településeken az eloszlás. A tavalyi
évben Miháldnak 450.000 Ft fejlesztési pénze volt. Ebből Hári Gábornak
12X25.000 Ft volt a bére, ami éves szinten 381.000 Ft volt. A maradvány
69.000 Ft volt, amit előzetes egyeztetés alapján sikerült átutalni és tárgyi
eszközbe befektetni. Folyamatban van az asztalossal a polcrendszer
kialakítása, ami a hivatal földszintjén, az átjáró részen kerül beépítésre. Ez
lehetővé teszi a jövőben, hogy az iratok az ügyintézőhöz közel legyenek
elhelyezve, továbbá egy nyertes pályázat esetén a kamerarendszer
berendezését is biztonságosan lehet itt elhelyezni. Az idei évben nekünk kell
dönteni és Hári Gáborral megbeszélni, hogy milyen összeget szeretnénk bérre
költeni. De a lehetőség fenn áll mást választani. Nem kötelező a fejlesztési
pénzből bérre költeni. Ha mégis mással szeretnénk a feladatot elláttatni,
Bognár Csilla kérése annyi, hogy ott van egy helyi állomány is, amiből a
gyerekek szintén kölcsönöznek, annak az adminisztrációját Hári Gábornak
kell elvégezni. A könyvtárnak még nincs megállapodása a Kistérségi
Társulással. Az éves összeg egy településre 800.000 Ft, amiből 400.000 Ft
fejlesztési pénz, a másik a dologi kiadásokra megy el, pl. könyvtárosok
bérére, dokumentumok vásárlására, autóval kapcsolatos kiadási költségekre,
egyéb dologi kiadásokra.
Vig Zsolt alpolgármester Maradjanak a tavalyi bérezésnél annyiban, hogy
50.ezerrel csökkentett normatíva összegét vegyék figyelembe, illetve azt az
időszakot, amelyben effektív munkavégzés nem történik.
Gerő Sándor polgármester: Meglepődött, amikor az adott nyilatkozatokkal
ellentétben egész nyáron zárva találta a könyvtárat.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vagy javaslat, kéri a képviselőtestületet, hogy a javaslatot kézfelemeléssel fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
1/2012. (I.27.) számú képviselő-testületi határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgó könyvtáros
juttatásaival kapcsolatosan a következőket javasolja az őt foglalkoztató Halis
István Nagykanizsai Városi Könyvtárnak, mint foglalkoztatónak: Az adott
évre szólóan a rendelkezésre álló keretösszeget el kell osztani arányosan, heti
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leosztás alapján annak vizsgálatára, hogy az adott évben, melyik héten van
munkavégzés, mert csak ezekre az időszakokra javasolja a könyvtáros
bérezését. A fennmaradó összeget pedig az időközben adódó javításokra,
fejlesztésre javasolja fordítani.
A képviselő-testület felkéri
a polgármestert Bognár Csillával való
egyeztetésre az összegszerű leosztásra vonatkozóan - a nyitvatartási
időszakok figyelembevételével -, majd ezt követően Hári Gábor úrral való
egyeztetésre a további munkavégzése céljából.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Gerő Sándor polgármester
Gerő Sándor polgármester: Szennyvíz telep – szerződés: Az Agrolabortól
megkaptuk a szerződést. Ismerteti annak részleteit, amelyről már a
képviselők tájékoztatva lettek és tanulmányozhatták. Sajnos a cég
monopolhelyzetben van, fájó, de a talajvédelmi terveket sajnos drágán
készítik el.
Vig Zsolt alpolgármester: Neki is van saját tapasztalata, ő is meglepődött,
amikor a tervezésért, ami alig volt pár oldal, mennyi pénzt elkértek. A
területen
való
kommunális
szippantott
szennyvíz
mezőgazdasági
felhasználásához szükséges tervdokumentációk nélkül pedig nem kapunk
engedélyt, így javasolja az összeg elfogadását.
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vagy
javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződés aláírására
hatalmazza fel a testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
2/2012. (I.27.) számú képviselő-testületi határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét
képező Vállalkozási szerződést, az abban foglalt feltételekkel talajvédelmi
terv elkészítése céljából az Agrolabor –Z Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi
Pál út 81.) elfogadja, és felhatalmazza a polgármester annak aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
Gerő Sándor polgármester: Zámbó József megbízási szerződése:
Tájékoztatja a testületet, hogy 2012. január második felétől kezdődően
Katona Péter látja el a fűtéssel, karbantartással kapcsolatos teendőket.
Zámbó Józseffel nem tudott megállapodni, mivel azt az összeget, amit a
testülettel egyeztett, Zámbó úr nem fogadta el. Javasolja december végétől
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január 09-éig ledolgozott időre bruttó 30.000,- megbízási díjat megállapítani
részére a testület az eddigi közalkalmazotti bére alapulvételével a fűtési,
karbantartási feladatok elvégzéséért, illetve az eddigi bruttó 16.000,- Ft
megbízási díjat az óraleolvasási feladatokért, illetve február 01.napjától
határozatlan időre már csak az óraleolvasási feladatokra a Totálfinalelf Kftével fennálló megállapodásunk alapján. Ezt még a bérszámfejtő kollégával,
Valival egyeztetni szükséges, mivel már nyugdíjas.
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vagy
javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy a most elhangzott javaslatot
kézfelemeléssel fogadja el a testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
3/2012. (I.27.) számú képviselő-testületi határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Megbízó Zámbó
József Miháld, Dózsa Gy. út 1./A szám alatti lakossal, mint Megbízottal
2012.01.01.napjától 2012.január 31. napjáig tartó határozott időre - a
jegyzőkönyv mellékletét képező - megbízási szerződést köt az önkormányzat
intézményeinek fűtési , karbantartási, illetve a Totálfinalelf
Kft-ével
érvényben levő megállapodás alapján az óraleolvasási feladatokra, összesen
bruttó 46.000,- Ft összegben. A képviselő-testület 2012.február 01. napjától
határozatlan időre pedig új megbízási szerződést köt kizárólag csak az
óraleolvasási feladatokra, havi bruttó 16.000,- Ft összegben, amely
megbízási szerződés részletes feltételeit a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
Gerő Sándor polgármester: Falunap: Felkéri a testületet, hogy bízza meg a
falunap szervezésével még csak elviekben. Határozza meg annak időpontját,
továbbá kéri a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat a rendezvényre
vonatkozóan. Határozzuk meg azt az összeget, amit erre szeretnénk fordítani.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadta a falunap szervezésére
vonatkozó javaslatot, illetve időpontjául elfogadta a hagyományoknak
megfelelően pünkösd vasárnapját, a 2012. évi költségvetési rendelete
elfogadásáig annak költségéről nem nyilatkozott.
Gerő Sándor polgármester: Tűzoltóság ellenőrzésének eredménye: A
kiürítési tervre vonatkozóan a tűzvédelmi referens még nem adott választ. Ha
megkapjuk tőle, akkor felkéri jegyző asszonyt, hogy továbbítsa a
tűzoltóságnak. Az orvosi rendelőben még nem tudott fényképet készíteni, de
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a védőnőnél, a ravatalozóban igen. A fényképeket és a kísérőlevelet
2012.01.25-én leadta a nagykanizsai tűzoltóságon. 2012.01.27-én telefonon
beszélt Lenkovics doktornővel, hogy 2012.01.30-án reggel le tudja
fényképezni a poroltót, így legkésőbb másnap már leadhatja a fényképet.
A képviselő- testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
Gerő
Sándor
polgármester:
Saubermacher-Pannonia
Kft.
–
szemétszállító edények számának módosítása: 2012. január 26-án
találkozott Kereskai Péter úrral. Aláírta az edények nyilvántartásáról szóló
nyilvántartást.. Az aláírás előtt telefonon egyeztettem Bata Zoltánné
ügyintézővel, aki arról tájékoztatott, hogy a 330 db-os nyilvántartás az
önkormányzatunk részéről elfogadható, mert ez már a tényleges számokat
tükrözi. Kezdeményezi a megállapodás módosítását a tényleges számoknak
megfelelően Február végére kéri a tavalyi 10 köbméteres konténer tartozást.
2012.01.26-án Kereskai úr szóban megerősítette korábbi ígéretét, amely
szerint a falunapra támogatásként kap az önkormányzat egy 5 köbméteres
konténert, valamint egy úgynevezett ugrálóvárat a gyermekek részére.
A képviselő-testületet tájékoztatni fogja a megtett intézkedésekről, illetve a
szerződés módosításának alakulásáról.
Gerő Sándor polgármester: Start munkaprogram: A Munkaügyi Központ
kérése az volt, hogy minél előbb adjuk meg a programban szereplő személyek
nevét, valamint az azonosításukhoz szükséges adatokat. Jegyzőnő már
sokadszorra átírta a kérelmet, pontosította az új közfoglalkoztatási bérnek
megfelelően a számokat.
A testület egyhangúlag- határozathozatal nélkülmegbízta a
polgármestert a programban részt vevő 4 fő nevének, adatainak
továbbításával.
Gerő Sándor polgármester: Busz öblök kialakítása, HVI iroda
megszűntetése, SZAK működése: A mai napon küldött ki tájékoztatást
ezzel kapcsolatban, amit a kistérség küldött meg hivatalunknak. Kéri, hogy
mindenki tanulmányozza át a legközelebbi testületi ülésre, hogy érdemben
tudjunk dönteni a kiküldött megállapodás-tervezetekben.
Gerő Sándor polgármester: Ingatlanvásárlási ügy: Utolsó ízben arról
tájékoztatja a testületet, hogy szándékában áll megvásárolni a Miháld,
zártkert 1131 helyrajzi számú, zártkert 1132 helyrajzi számú, valamint
zártkert 1133 helyrajzi számú ingatlanokat. Megkérdezi a testületet, hogy
kíván-e élni az elővásárlási jogával? Egyben bejelenti, hogy érintettségéből
adódóan a döntésből kizárja magát.
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vagy
javaslat, kéri a képviselő-testületet, hogy a most elhangzott javaslatot
kézfelemeléssel fogadja el a testület.

9
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozta:
4/2012. (I.27.) számú képviselő-testületi határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miháld zártkert 1131
helyrajzi számú, zártkert 1132 helyrajzi számú, valamint zártkert 1133
helyrajzi számú ingatlanok adás-vételi ügyleteinél úgy nyilatkozik, hogy nem
él elővásárlási jogával.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Vig Zsolt alpolgármester
Gerő Sándor polgármester: Megkérdezi a Jegyző Asszonyt, hogy áll a
mérlegképes könyvelő foglalkoztatása.
Szegedi Bernadett körjegyző: Sajnos a pályázati kiírásra nem érkezett
pályázat, érdeklődő sem volt. A kistérségi gazdasági vezetőt gondoltam
foglalkoztatni másodállásban, de a foglalkoztatása összeférhetetlen több
szempont miatt. Más alkalmas személy bevonása nem sikerült, nem egy
embert kérdeztünk meg, senki nem vállalta. Most telefonos érdeklődés
alapján meghívtam elbeszélgetésre egy hölgyet, az átmeneti Otthon gazdasági
vezetője volt, annak megszűnéséig, de önkormányzati gazdálkodásban nem
szerzett gyakorlatot. A minisztériumi nyilvántartásban szerepel, ez az egy,
ami megnyugtató. Egyelőre többet elmondani nem tud ezzel kapcsolatosan.
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
képviselő-testület részéről, a polgármester az ülést bezárta, és megköszönte a
képviselő-testület részvételét, együttműködését.
Lezárva: 2012. január 27.-én 21.15.órakor.

Gerő Sándor
Polgármester

Szegedi Bernadett
körjegyző

Vig Zsolt
jkv.hitelesítő

Márfi Szilárd
jkv.hitelesítő
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MEGHÍVÓ
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyilvános
ülését

2012. január 27-én ( péntek ) 20.0 órára
a Körjegyzőségi Hivatal Tanácstermébe ( Miháld , Fő út 2.) összehívom –ezútontisztelettel meghívom

Tervezett NAPIREND:
1./ Polainé Dr. Lenkovics Anna képviselői mandátumáról való
lemondás, a helyére lépő Lukács Imre képviselő eskütétele és
megbízólevelének átadása
Előadó: Gerő Sándor polgármester és Szegedi Bernadett körjegyző
2./
Miháld
Község
Önkormányzatának
1/2012.(I.28.)
számú
önkormányzati rendelet-tervezete –az ivóvíz díj megállapításáról, a
számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló - 9/2006.(XII.14).számú
rendeletének módosításáról szóló 10/2011.(XII.15.) számú rendelete
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző
3./ Egyéb önkormányzati aktuális ügyek megbeszélése
Előadó: Gerő Sándor polgármester

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen!
Miháld , 2012. január 25.

Tisztelettel:
Gerő Sándor sk.
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
27-i soron következő ülésére

Tárgy:
Az ivóvíz díj megállapításáról, a számlázás és díjfizetés
feltételeiről szóló - 9/2006.(XII.14).számú rendelet módosításáról szóló
10/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése
alapján
A rendelet-tervezet címe:
Miháld Község Önkormányzatának 1/2012.(I….)számú önkormányzati rendelete
Az
ivóvíz díj megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló 9/2006.(XII.14).számú rendelet módosításáról szóló
10/2011.(XII.15.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Felhatalmazást adó jogszabályhely
megszűnt, így a

2011. december 31. 23.00.órától

a települési önkormányzatok

víziközmű-szolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó hatásköre is megszűnt.
A

rendelet

megalkotása

elmaradása

esetén

várható

következmények:

törvényességi észrevétel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
-szervezeti: nincs
-tárgyi: nincs
-pénzügyi: nincs

Miháld, 2012. január 20.

Szegedi Bernadett sk.
körjegyző
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INDOKOLÁS
Az Országgyűlés tavalyi évben elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. Törvényt (továbbiakban: Vktv.) A 2012. január 1-én hatályba lépő rendelkezései
között szerepelnek a víziközmű-szolgáltatási díjra vonatkozó új előírások. A törvény
65.§ (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves
szennyvízelvezetés és tisztítás díját a Magyar Energia Hivatal javaslatának
figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben
állapítja meg azzal, hogy a hatósági díj megállapításának visszamenőleges hatálya
nem lehet.
A miniszter részére a víziközmű-szolgáltatások díjára és azok alkalmazásának
kezdő időpontjára vonatkozó rendelet megalkotására adott törvényi felhatalmazás
2012. július 1-én lép hatályba.
A fenti jogszabály egyúttal hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló
1990. évi I.XXXVII. törvény mellékletének azt a rendelkezését, amely felhatalmazta
a képviselő-testületet ilyen tárgyú rendelet megalkotására. 2012. január 1-től ezért a
képviselő - testület a tárgyban már nem alkothat helyi rendeletet, illetve a 2012. január
1-én hatályos ilyen tárgyú rendeletet - a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezés
hiányában - hatályon kívül szükséges azt helyezni, mivel magasabb szintű
jogszabállyal ellentétes.
A települési önkormányzatok ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás 2012. január elsejétől
hatályos díját megállapító rendeleteit a Kormányhivatal felhívására legkésőbb 2012.
január 31-ig kérik hatályon kívül helyezni. Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének
(3) bekezdése ugyanis kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem
lehet ellentétes.
A 2012. évi kéttényezős ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjakat - a vidékfejlesztési
miniszter víziközmű-szolgáltatás díjait megállapító rendeletének hatályba lépéséig - a
Vktv. 76. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a települési önkormányzatok által
megállapított, 2011. december 31-én hatályos ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak
alapján a víziközmű-szolgáltatók alakítják ki és alkalmazzák. Ennek megfelelően a
hatályon kívül helyezési kötelezettség egyelőre nem érinti 2011. december 31-én hatályos
díjat megállapító rendeleteket.
A fenti rendelkezések miatt a rendelet tervezetet javaslom az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadni.

Miháld, 2012.január 20.

Szegedi Bernadett sk.
körjegyző
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Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(I.28.)számú önkormányzati
r e n d e l e t e
Az ivóvíz díj megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről szóló 9/2006.(XII.14).számú rendelet módosításáról szóló 10/2011.(XII.15.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Miháld
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Hatályát veszti Miháld Község Önkormányzata Képviselő - testületének az ivóvíz
díj
megállapításáról,
a
számlázás
és
díjfizetés
feltételeiről
szóló
9/2006.(XII.14).számú rendelet módosításáról szóló 10/2011.(XII.15.) számú
önkormányzati rendelete.
2-§

E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lep hatályba, és hatályba lépését
követő napon hatályát veszíti.
Gerő Sándor
polgármester

Szegedi Bernadett
körjegyző

Jelen rendelet Miháld községben 2012. január 28. napján kihirdetésre került.
Szegedi Bernadett
körjegyző
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Előterjesztés :
3. napirendi pont: Egyéb aktuális ügyek megtárgyalása: Vállalkozási
szerződés Agrolabor-Z Kft-ével

Vállalkozási szerződés
mely létrejött egyrészről Miháld Község Önkormányzata. - székhelye: 8825
Mihlád, Fő u.2 . (továbbiakban: Megrendelő), másrészről AGROLABOR-Z Kft
- székhelye: 8900. Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81., Bankszámlaszáma: OTP
11749008-20132682 , adószáma:11357241-20 (továbbiakban: Vállalkozó),
az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Miután a Megrendelő elfogadta a Vállalkozó ajánlatát a munka
elvégzésére, és biztosítja a szükséges iratokat, a Vállalkozó elkészíti a
kommunális

szippantott

szennyvíz

mezőgazdasági

felhasználásához szükséges tervdokumentációt 3

területen

történő

ha szennyvízelhelyező

területen.
2. Az ellenszolgáltatás összege:
1.180.000,- Ft vállalkozói díj + ÁFA azaz egymillió egyszáznyolcvanezer
forint + ÁFA.
A fenti vállalkozói díj az alábbi részletezés szerinti munkálatok költségeit
tartalmazza:
A talajvédelmi terv elkészítésének díja az alábbiakat tartalmazza:
- a szennyvíz felhasználó mezőgazdasági terület helyszíni vizsgálatát, talaj
mintavételt
- a talajminták laboratóriumi vizsgálatát
- vizsgálatokon alapuló talajvédelmi terv elkészítését
- a terület geodéziai felmérését
- barázdakiosztás részletes megtervezését
- agronómiai technológiai terv elkészítését
3. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi.
4. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételérejogosult.
5. A Vállalkozó a teljesítést követően számlát állít ki a Megrendelő részére.
A számla fizetési határideje: a kézhezvételtől számított 10 nap. A számla
kifizetése átutalással történik. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk.
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szerinti kamatot követelheti a Megrendelőtől.

6. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a
felek által felhatalmazott személyek
- a Megrendelő részéről:
- a Vállalkozó részéről:
Fülöp István tel:92/598836

7. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv,
illetve a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Zalaegerszeg, 2012.01.02.

Megrendelő Vállalkozó
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Előterjesztés :
3. napirendi pont: Egyéb aktuális ügyek megtárgyalása: Zámbó József
megbízási szerződés
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről:
Miháld Község Önkormányzata (8825 Miháld, Fő út 2.),
képviseli: Gerő Sándor polgármester,
Törzsszáma: 432195, Adószáma: 15432199-1-20,
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről:
Zámbó József
8825 Miháld, Dózsa Gy út. 1./a
Adószáma: 8303292838,
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Felek előzményként rögzítik, hogy a Megbízó önként vállalt feladatként elvállalta
a TOTÁLFINAELF HUNGÁRIA KFT.( 1115 Budapest Bártfai út 54.)-vel kötött
szerződés keretében a Miháld településen lévő tartálypark naponta történő
ellenőrzését és ezzel kapcsolatos további kötelezettségeket, melyet külön
szerződés tartalmaz. Az önként vállalt feladatokat új szerződés keretében 2012.
február 01 napjától Zámbó József 8825 Miháld, Dózsa Gy. út 1./a szám alatti
lakossal, mint megbízottal láttatja el.
I.

A megbízás tárgya és tartalma

A Megbízó 2012. február 01. napjától kezdődően a Miháld településen lévő
gáztartálypark ellenőrzésére, illetve a II. pontban meghatározott részletes feladatok
elvégzésére bízza meg határozatlan időre.
II. A Megbízott részletes feladatai
-

Hálózati nyomás ellenőrzése(tartályparknál felszerelt nyomásmérő);
Tartálypark naponta történő ellenőrzése;
Lakossági bejelentésekre történő intézkedés megtétele;
A gázkazán üzemképes állapotának ellenőrzése, szükség esetén annak
újraindítása;
Ellenőrzési napló vezetése
Tartály szintjelző ellenőrzése;
Gázmérők havonta történő ellenőrzése;
Gáz rendelés;
Tartálypark területének, környezetének rendszeres kaszálása.
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A Megbízott a tartálypark területének és ahhoz tartozó elosztó hálózaton
bekövetkezett üzemzavar, vagy gázömlés észlelése esetén azonnal bejelentési
kötelezettséggel tartozik a nap 24 órájában a Totalfinaelf Hungária Kft. felé a 06-40200-029-es telefonszámon.
III. A felek jogai és kötelességei
1./ A Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak
érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni tevékenysége során.
2./ A napi ellenőrzési feladatokat és észrevételeket a Megbízott az ellenőrzési
naplóba köteles bejegyezni. Az ellenőrzési napló havonta postázandó a Megbízó
győri üzemének címére (TOTALFINAELF HUNGÁRIA KFT. 9027 Győr, Kiskút út
58.).
3./ A Megbízott tevékenysége során rendszeres kapcsolatot tart a Megbízóval.
4./ A Megbízó köteles a Megbízottat kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás
tekintetében lényeges változásról, döntésről.
5./ A Megbízó a Szerződésben foglalt feladatok elvégzéséért a Megbízott részére
2012. február 01.napjától kezdődően havi bruttó 16.000,- Ft összeget fizet.
IV. A szerződés megszűnése
1./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést - annak teljesítési
határideje előtt - bármelyik fél a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli
jognyilatkozattal, 30 napos határidővel jogosult indoklás nélkül felmondani.
2./Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó
valamennyi szükséges feladatot ellátni.
3./ Jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában, az önkormányzat erre
felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor. A szerződésben nem érintett
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
4./Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés értelmezéséből, teljesítéséből
vagy következményeiből eredő jogvitákra vonatkozóan alávetik magukat a Megbízó
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
5./Jelen szerződést a felek, mint akaratuknak mindenben megegyezőt aláírásukkal
jóváhagyólag elismerik. A szerződés 2 (két) számozott oldalból áll és 3 (három )
példányban készült.
Miháld, 2012. február 1.

Gerő Sándor
Megbízó

Zámbó József
Megbízott

Előttünk, mint tanúk előtt:
1./Név:____________________________1./Név:___________________________
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2./ Lakcím:_________________________2./Lakcím:_________________________

3./Szig.szám:_______________________ 3./Szig.szám:_______________________

