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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2012. augusztus  
14. napján megtartott, 18.00. órakor kezdődő rendkívüli 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 Papp Jenő helyi önkormányzati képviselők.  
 
Távolmaradását jelezte:  Lukács Imre helyi önkormányzati  képviselő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző. 
 
Lakosság részéről megjelent: 0 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 és Papp 
Jenő képviselő urakat a jegyzőkönyv hitelesítésére.  
 
Az érintettek nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják.  
 
Így a  képviselő-testület 4 igen szavazattal, Vig Zsolt és Papp Jenő képviselő 
urakat jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölték. 
 
Gerő Sándor polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok 
elfogadására.  Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását a kistérségi 
határidős feladatok indokolják. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
 
Majd ezt követően a  képviselő-testület határozathozatal nélkül a 
javaslatnak megfelelően – egyhangúlag - a  következő napirendet 
alkotta: 
 
  
N A P I R E N D: 
 

1./ Kistérségi határidős ügyek  

Előadó: Gerő Sándor polgármester 
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2./ Az elmúlt testületi ülés döntéseivel kapcsolatos ügyintézés  

Előadó: Gerő Sándor polgármester 

 

1./ Kistérségi határidős ügyek  

 
Gerő Sándor polgármester: Ismerteteti a határozati javaslatot, Garabonc 
település jelezte szándékát a házi segítségnyújtás ellátására, amellyel 
módosítani szükséges a társulási megállapodást.  
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslat, úgy kéri a képviselő-
testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el az előterjesztésnek megfelelően a 
határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselő-testület 4   igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozta:  
 

50/2012.(VIII.14.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1./Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása XI. sz. 
módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosításának aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

 
 

2./ Az elmúlt testületi ülés döntéseivel kapcsolatos 
ügyintézés  

Gerő Sándor polgármester: Ezen napirendi pont alatt az elmúlt testületi 
ülés óta bekövetkezett eseményekről, tett intézkedésekről szeretne számot 
adni. Több esemény érintett, így pontokba szedte az átláthatóság érdekében. 
Ezt követően ad a kérdésre, véleményalakításra lehetőséget a képviselő-
testületi tagoknak. Az iskolával kezdi:  
- Iskola: A Volánnal történt utolsó egyeztetések eredménye az, hogy a 
gyermekek  ¾ 3-kor indulhatnak hazafelé. Így kb. ½ 4 körül már itthon is 
vannak. Molnár József Zalaszentjakab polgármestere levelet küldött, 
amelyben jelezte Miháld, Sand, Pat és Zalaszentjakab lakosainak 
érdeksérelmét, a buszjárat módosítása miatt (a levelet és a válaszlevelet 
ismertettem). A korábbi hónapokban Molnár József polgármester úr jelezte, 
hogy akár az is elképzelhető, hogy Zalaszentjakabról is járnak majd 
gyermekek a nagyrécsei iskolába. Személyesen találkoztam az Atroplusz Kft. 
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vezetőjével a múlt héten. Szóban megállapodtunk abban, hogy változatlan 
feltételek mellett 2012.12.31-ig biztosítja a szolgáltatást. Tájékoztattam 
Kóbor Attilát, a cég vezetőjét, hogy 2012 szeptemberétől kb. 25 fővel csökken 
az iskolások létszáma, mivel a felső tagozat Nagyrécsére fog járni. Ez a 
létszámcsökkenés nem befolyásolja a térítési díjat, az év végéig nem kíván 
azon módosítani. Arra figyelnünk kell, hogy az iskolával kapcsolatos 
ételszállítási szerződést már Nagyrécse írja alá. Megkeresem Nagyrécse 
Általános Iskola igazgatóját, hogy a következő hétre hívjon össze egy szülői 
értekezletet, tájékoztassa a szülőket a szeptemberi iskolakezdésről.  
- Óvoda: A tervezett karbantartási munkálatok befejeződtek. Az elmúlt 
napokban kerítést kellett ismét javítani, mert bemásztak az óvoda 
játszóterére és azt engedély nélkül használatba vették. Kérdéses még a 
bejárati lépcső felújítása. Egy nem hivatalos árajánlat szerint több százezer 
forint lenne a felújítása. Ennek a fele sem lett betervezve, úgy hogy ami 
maradt pénz a felújításból, abból tervezzük megvásárolni azokat az 
anyagokat, amelyek tárolása jövő évig nem okoz gondot. A jövő évi 
költségvetési tervezet elkészítésénél pedig a meg nem vásárolt anyagokat, 
például a ragasztót, valamint a munkadíjat kell betervezni. A lépcső 
felületének 80-90%-a olyan állapotban van, hogy azt kb. 1-1,5 cm 
vastagságban fel kell szedni, újra kell alapozni a lapok lerakása előtt. Az 
óvoda játszóterének ismételt igénybe vétele, valamint a szülők jelzése alapján 
kérem a testületet, hogy támogassa azt a javaslatomat, hogy a 2012 őszén 
megjelenő, játszótér és közösségi tér kiépítésére vonatkozó pályázatokkal 
érdemben foglalkozzunk. Személyesen több alkalommal egyeztettem erről 
Ódor László polgármester úrral, akinek jeleztem már több alkalommal, hogy 
szeretnénk indulni ezen a pályázaton 2012 őszén.  
- Kamerarendszer: A kamerarendszer kivitelezés ügyében beszéltem a Z-Net 
vezetőjével. Jeleztem neki, hogy a munkálatoknak be kellene fejeződni 
2012.09.30-ig, mert csak így van esély arra, hogy a megelőlegezett pénzt 
visszakapjuk 2012 év végéig. Jelenleg folynak a közműegyeztetések. A TOTAL 
céggel ez nehezebben megy, mivel Budaörsön van a központjuk, csak 
telefonon, illetve levélben tudunk velük kapcsolatba lépni. Az ő 
munkatársuk, aki foglalkozik a közműkiváltással, ezen a héten, hétfőtől 
kezdett el dolgozni, szabadságon volt eddig. Azonban postán már 
megküldésre került az anyag. Megkértem a Z-Net vezetőjét, hogy kössünk 
szerződést az Internet használatával kapcsolatban. Említettem neki az 
áramvételezést, valamint a Gelka nem fizetését az áramért. Hamarosan 
szerződést kötünk, mert jelenleg semmilyen szerződéssel nem rendelkezünk, 
miközben szolgáltatást kapunk. Kamerarendszer központjaként olyan helyet 
kell kialakítani, ahova gyakorlatilag a körzeti megbízott, vagy az erre jogosult 
személy bármilyen időpontban be tud menni, nem zavarva a hivatal 
munkarendjét. Egyelőre a műhely melletti sufni tűnik a legalkalmasabbnak. 
Ezen a héten, előreláthatólag szerdán délelőtt megérkezik az építőanyag, 
amit munkatársunk társadalmi munkában fog beépíteni. Érdemes 
átgondolni azt, hogy ide telepítsük a hivatal számítógépes központját, 
valamint a közintézményeink őrzésvédelmét. Legkésőbb a jövő héten 
elkezdjük az új hirdetőtáblákat lebetonozni.  
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- Start munkaprogram: Az előirányzott kereteket lassan felhasználjuk. Még 
szűk három hónap vissza van a programból, de úgy gondolom, hogy ez jó 
lehetősége volt a településnek arra, hogy javítsunk a lakókörnyezetünkön. A 
programban szereplő két terület szeméttől való megtisztítása befejeződött, 
augusztus végére tervezünk még egy db 5 köbméteres konténert hozatni, 
amibe belefér a területek végleges tisztítása után összegyűjtött szemét is. 
Tervezzük azt, hogy a területekről úgy vonulunk le, hogy az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítunk egy földmunka gépet, ami kiszedi a gyökereket, 
valamint elsimítja a felszínt. Augusztus végéig jelezni kell a 2013-as évre 
vonatkozó startmunka programra vonatkozó kérelmünket. A közigazgatási 
területünkön belül sajnos több szemét lerakóhely található még, így 
javaslom, hogy használjuk ki a maximális létszámot, amely kérhető 2013-ra. 
A közcélú munkásokkal nagyon sok probléma van. Munkájukkal nem 
vagyok elégedett. Leggyakoribb probléma az, hogy munkaidőben minden 
alkalmat megragadnak arra, hogy lógjanak. A kiadott munkát csak részben 
végzik el, azt sem megfelelő minőségben. Ezért javaslom, hogy 2013-ban 
maximum 2-3 főt foglalkoztassunk a közcélú program keretén belül. V 
- Vízmű: 2012.07.24-én tartottunk egy megbeszélést a Vízmű képviselőjével, 
Dávid Sándor úrral, amelyen jelen volt még két képviselőtársam is, valamint 
Sand és Pat polgármesterei. A szakembertől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
a két kút közül csak az egyik üzemel, mivel a másiknál 2009-ben a 
szűrőréteg összeszakadt. Megkamerázták, de nem lehet javítani. Időközben 
fúrtak egy másikat, de azt műszakilag is ki kell alakítani az üzemeltetésre, 
mert nem szabad egy kutat terhelni. Továbbá ha ez az egy működő kút 
tönkre megy, akkor Miháld, Sand és Pat települése vízellátása megszűnik. A 
javítás időtartama alatt tartálykocsikból kapnánk az ivóvizet. Dávid Sándor 
úr tájékoztatása szerint a Vízmű bevállalja a földmunkát, a villanyvezetékek 
kiépítését, az átömlő szivattyú telepítését, vízvezetékek kiépítését, valamint a 
beüzemeléseket. A munkálatokat a közös vízügyi alapból finanszírozzák, 
tehát nem közvetlen készpénz kifizetés fog történni. A későbbiekben a 
vízhasználati díjból fogják kigazdálkodni. Továbbá fontos információ, hogy 
2013-tól hatósági árat szeretnének meghatározni.  Miháld és Pat 
polgármestere a megbeszélést követően, Sand polgármestere pedig a 
következő napokban aláírta azt a nyilatkozatot, amelynek birtokában a 
Vízmű elindíthatja a munkafolyamatokat.  
- Biztosítás 2013-ra: Kaptunk kettő különböző biztosítótársaságtól 
ajánlatot. Az egyik esetében például 20 millióval nagyobb értékre vonatkozik 
az ajánlat, 10-15 ezer forinttal kevesebb éves biztosítási díjért cserébe. De 
ajánlatos az évet lezárni. Illetve év vége előtt kérni kell újabb ajánlatot. 
Javaslom, hogy váltsunk biztosító társaságot, mivel a jelenlegi biztosítónak 
nincs is Nagykanizsán kirendeltsége. A legutóbbi ügyintézés során be kellett 
mennem Nagykanizsára egy bankba, ahol a banki ügyintézők telefonon 
felhívták a biztosítótársaságot, amelynek a központja Budapesten van. Így 
nem lehet érdemben ügyet intézni a jövőben.   
- Tűzvédelem: A legutóbbi tűzesetek több hiányosságot is felvetettek. Ezek 
közül a tűzcsapok állapota az, ami aggodalomra ad okot. Takács János elnök 
úrral egyeztettem, majd ezt követően, telefonon felhívtam Kassai 
vezérigazgató urat, aki tájékoztatott, hogy elrendeli a tűzcsapok rendkívüli 



 6 

felülvizsgálatát. Felkerestem Nagykanizsa megyei Jogú Város Tűzoltóságának 
parancsnokát is, akitől kaptam egy olyan térképet, amelynek segítségével 
beazonosíthatóak a községben található tűzcsapok. A térképet továbbítottam 
a helyi önkéntes tűzoltó egyesület részére. Megkértem az egyesület elnökét, 
amennyiben a rendkívüli felülvizsgálatot követően is tapasztal hiányosságot, 
akkor azt tételesen jelezze, hogy írásban továbbíthassam panaszlevelünket a 
vezérigazgató úrnak.  
- Falunap: A kiadás 331. 188 Ft volt. Támogatást kaptunk természetben és 
anyagiakban is, amelynek összege 75.000 Ft. Tehát a falunap kiadási 
összege: 256.188 Ft.  
- Szennyvíz lerakó telep: Beadtunk egy határidő meghosszabbításra 
vonatkozó kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz. Egy hónapot kértünk 
még. Az eredeti határidő július 31. volt. Fülöp úrnak postáztuk a szükséges 
iratokat. A földterület tulajdonosának például úgy küldtük el a levelet 
Budapestre, hogy a válaszboríték közvetlenül Zalaegerszegre lett címezve, a 
gyorsabb ügyintézés érdekében. Egyelőre csak becsülni lehet a lerakóhely 
kiadásait, mivel a korábbi eljárás során is kivetettek olyan illetéket, amelyet 
egyik hatóság sem jelzett előre. Összesen 2,2-2,3 millió forint várható 
kiadásunk lesz az új telephellyel kapcsolatban, amely összeget nem 
terveztünk be 2012-re, mivel 2014 februárjáig használhattuk volna a régi 
telephelyet. Azonban Pat község önkormányzata 2011-ben úgy döntött, hogy 
megszűnteti a lerakóhelyet, így ez a 2,2-2,3 millió forint kiadás jelenleg óriási 
mértékben leterheli önkormányzatunkat.  
- Buszöböl: A korábbi egyeztetésünknek megfelelően aláírtam azt a 
nyilatkozatot, amely szükséges volt a közbeszerzés elindításához. Azonban 
nem írtam alá a Vízmű által megjelölt kiváltást. Ez buszöblökre lebontva 
270.365 Ft, 135.183 Ft, valamint 168.115 Ft újabb kiadást jelentett volna 
(összesen: 573.663 Ft) a 2010-től húzódó pályázattal kapcsolatban, amivel 
kapcsolatban már így is kb. 600.000 Ft befizetett önkormányzatunk a 
korábbi időszakban, de gyakorlatilag még egy kapavágás sem történt. Az új 
buszvárók átadásától számított 5 éven belül ha csőtörés lenne, akkor a 
javítás után a visszatömörített földre az önkormányzat költségén kell a 
térkövet újra lerakni.  
- Szemétszállítás: A díj beszedésének áthárításával kapcsolatban 
2012.07.31-én keltezett levelünkben küldtük el az álláspontunkat a 
Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft-nek. A mai napon a cég 
képviselője felkereste önkormányzatunkat, hogy személyesen is egyeztessünk 
a díj beszedéséről. Tájékoztatásuk szerint az elmúlt időszakban több 
település is jelezte már ez irányú szándékát. Mivel negyed éves számlázás 
van, ezért önkormányzatunknak a szeptemberi számlát még ki kell 
egyenlítenie, ezt követően október 01-től végeznék ők a díjbeszedést. A 
lakosság részére az utolsó negyed évről december közepe körül postázzák a 
számlát, aminek december 31. lesz a teljesítési határideje. Ebből adódóan 
önkormányzatunknak módosítani kell a rendeletét 2012.09.15-ig. Például 
azt is meg kell jelölnünk, hogy a jelenlegi 120 literes edény helyett akár 240 
literes igénylésére is van/lesz lehetőség. A cég munkatársainak tájékoztatása 
szerint jelenleg is kötelező érvényű az a jogszabály, ami kimondja, hogy 
évente 52 ürítést kell végezni. A jogszabály végrehajtásának várható 
vizsgálata ősszel realizálható. A nem jogkövető magatartást tanúsító 
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önkormányzatokkal szemben várhatóan szankciókat alkalmaznak. Továbbra 
is nagy gondot jelent a nem fizetők által felhalmozott hiány. Ennek behajtása 
jelenleg a jegyző feladata. Kérdéses, hogy a jövőben  ezt a feladatot, az adók 
módjára való behajtást,   a NAV kapja-e meg. 
 
Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása az elhangzott napirendi 
ponthoz. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: A startmunka jövőbeni tervezésével 
kapcsolatban ma tettek fel a dokumentumtárban egy anyagot, amely 
semmilyen konkrét szempontrendszerrel nem bír, csak az év elején 
használatos adatlapot kérik augusztus 28.-áig, hogy ők továbbíthassák 31.-
éig a BM fele.  
 
Vig Zsolt alpolgármester: Tavaly is így volt, hogy nem mondtak semmit, de 
tervezz meg mindent egy konkrét projektre vonatkozóan, de nem tudtak 
árakat sem mondani.  
 
Szegedi Bernadett körjegyző: 120.000,- Ft/hó/fő összeget lehet tervezni, 
amely tartalmazza a közvetlen költségeket, járulékokat is. Önkormányzati 
területen lehet csak feladatot tervezni, belvíz elvezetés, téli közmunka, 
illegális szemétlerakó megszüntetése, mezőgazdasági utak karbantartása, 
mezőgazdasági projekt lehet a cél, az első öt esetében 1 évre, az utóbbi 
esetében 2 évre lehet tervezni. Úgy gondolja, hogy a mezőgazdasági utak 
karbantartását kellene célul kitűzni, az elvadult bozótos, be erdősült 
területek kitisztítani, a vízelvezető árkokat tisztántartani. Ehhez pontos 
tervezés szükséges, ezért kéri, hogy a külterületi utak állapotáról, helyszín 
számokról, szükséges munkák elvégzéséről őt valaki pontos adatokkal, 
időben, minél előbb tájékoztassa. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Elmondja, hogy a tőlük telhetőt megteszik. 
Jenővel végig gondolják, mely területek férhetnek bele.  
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Alpolgármester korábbi kérdésére válaszolva, 
a Vízmű 2009-ben már megfúrta és kibélelte a másik kutat,  a vastalanítóval 
való összekötés kell a biztonságos vízvédelemhez. 
 
Papp Jenő képviselő: Megkérdezi, hogy milyen intézkedések történtek a 
múltkori ülésen felvetett személyi kérdésekben. 
 
Gerő Sándor polgármester: Az óvodavezető jelezte, hogy kapott hivatalos 
levelet, és a tagintézmény vezető jövő júliusban nyugdíjba vonul. 
 
Papp Jenő képviselő: A konkrét vezetői megbízásról volt szó. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Igen, a képviselő-testület a vezetői 
megbízásával kapcsolatosan kérdezte az óvodavezetőt, arra kérik a pontos, 
hiteles tájékoztatást, nem a nyugdíjazásáról. Kéri polgármester urat, hogy a 
képviselő-testület kérésére a választ sürgesse meg. 



 8 

Papp Jenő képviselő: Az egészségügyi szolgáltatás ellátására való 
megállapodást felülvizsgálták? 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: A levelet megkapta az ügyvéd, az iratok nála 
vannak, már 2006-ban átadta, de akkor a testület nem kérte a megállapodás 
felülvizsgálatát. A személyes megkeresésre eddig nem került sor 
szabadságolása miatt, illetve ha hivatalban van,  a sürgős határidős 
feladatok kötik le, illetve a héten könyvvizsgálói ellenőrzés is van. 
 
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 a nyilvános ülést bezárta, és 
megköszönte a képviselő-testület részvételét, együttműködését.  

 
 
 
 

Lezárva: 2012. augusztus 14.-én  20. 30. órakor. 
 
 
 
 
 
 
Gerő Sándor        Szegedi Bernadett 
Polgármester         körjegyző 
 
 
 
 
Papp Jenő          Vig Zsolt 
jkv.hitelesítő        jkv.hitelesítő           
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M E G H Í V Ó 
 

 
Miháld  Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános   

 
ülését 

 
2012. augusztus 14-én    ( kedden   )  18.00. órára 

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

tisztelettel meghívom  
 
 
Tervezett NAPIREND: 
 
 

1./ Kistérségi határidős ügyek  

Előadó: Gerő Sándor polgármester 

2./ Az elmúlt testületi ülés döntéseivel kapcsolatos ügyintézés  

Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miháld , 2012. augusztus 11.      

 
 
 
 
Tisztelettel: 

Gerő Sándor sk. 

polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
1. sz. napirend 

 
 

(Kistérségi anyag)  
 

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 
 

2012. július 30-i ülésére 
 

Tárgy: Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Szociális Alapellátó Központ keretében 
ellátott házi segítségnyújtás feladat ellátási területének bővítése, erre tekintettel 
Társulási Megállapodás XI. sz. módosítása  
Előterjesztő: Novák Ferenc társulás elnöke 
Előterjesztést készítette: Horváth Zoltán, mb. munkaszervezet vezető, 
 dr. Surdi Krisztina mb. térségmenedzser  
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség + valamennyi képviselőtestület 
minősített többséggel történő jóváhagyása szükséges  
 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
1./ Garabonc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2012. (VII.10.) számú 
határozatával jelezte a Társulás felé, hogy 2012. szeptember 1. napjától 2012. december 31. 
napjáig a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Alapellátó 
Központtal kívánja elláttatni a házi segítségnyújtás feladatot a korábban csatlakozott 
települések által vállalt feltételek szerint, azaz: 

− vállalja, hogy a településen a szolgáltatásban részesülő gondozási szükséglettel 
rendelkező házi segítségnyújtást igénybevevők után bruttó 1.500.- Ft/hó szolgáltatási 
díjat fizet 

− tudomásul veszi, hogy a házi segítségnyújtás gondozásban résztvevő személyek által 
fizetendő intézményi térítési díja bruttó 180,- Ft/óra 

 
Garabonc Község csatlakozását követően - 2012. szeptember 1-jétől - a Társulás által 
fenntartott Szociális Alapellátó Központ 9 településen látja el a házi segítségnyújtás feladatot. 
 
Garabonc településen az ellátottak létszáma: 18 fő, ezzel az ellátottak létszáma 50 főről 68 főre 
bővül. 
 
A feladatellátási szerződés Garabonc Község Önkormányzatával 2012. december 31-ig kerül 
megkötésre azzal, hogy az abban szereplő ellátotti létszámot a szerződés ideje alatt biztosítja, 
ellenkező esetben vállalja a létszám csökkenéséből adódó hiány finanszírozását. 
Garabonc Község Önkormányzatával a feladatellátási szerződést 2012. szeptember 1-jétől 
2012. december 31-ig (határozatának megfelelően) indokolt megkötni azzal, hogy az év végén 
a szerződés felülvizsgálásra kerül.  
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Kérem a Társulási Tanácstól az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása ..../2012. (VII.30.) számú határozata: 
 

 
A Társulási Tanács: 
 
1./ elfogadja 2012. szeptember 1.-től 2012. december 31.-ig az általa fenntartott 
Szociális Alapellátó Központ által ellátott házi segítségnyújtás feladat ellátási 
körzetének kibővítését Garabonc Község Önkormányzatának területére az érintett 
önkormányzat határozatának megfelelően. 
 
2./ az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjat a szolgáltatásban részesülő 
gondozási szükséglettel rendelkező házi segítségnyújtást igénybevevők után bruttó 
1.500,- Ft/hó összegben határozza meg 

 
3./ a társulás és az önkormányzat között kötendő ellátási szerződésben szereplő ellátotti 
létszám biztosítását a szerződés ideje alatt az érintett önkormányzat biztosítja, ellenkező 
esetben vállalja a létszám csökkenéséből adódó hiány finanszírozását. 
 
4./ felhatalmazza a társulás elnökét az érintett településsel az ellátási szerződés 
megkötésére a település és a tárulás határozatának megfelelően. 
 
5./ megbízza a gazdasági vezetőt a 2012. évi költségvetés módosításának 
előkészítésével. 
 
Határid ő: 1-2-3./ Azonnal 
                  4-5./ 2012. augusztus 31. 
Felelős: Novák Ferenc társulás elnöke 

 
 
2. Társulási Megállapodás módosítása 
 
A házi segítségnyújtás ellátási körzetének bővítésére tekintettel szükséges a Társulási 
Megállapodás 4.1. sz. mellékletének módosítása is az alábbiak szerint: 
 

4.1. számú 
melléklet 

 
A szociális feladatok ellátására társult önkormányzatok: 
 
„A Társulási Tanács a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92.§ (1) b) pontja alapján kijelöli Zalakaros Város Önkormányzatát, hogy a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a Társulási Megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletében szabályozza.” 
 



 12 

 
 
 
 
 

Házi segítségnyújtás  
1. Társulás által fenntartott intézmény 

által: 
 
Zalakaros Város Önkormányzata 
Zalamerenye Község önkormányzata 
 
Garabonc Község Önkormányzata 
 
Gelse Község Önkormányzata 
Kerecseny Község Önkormányzata 
Kilimán Község Önkormányzata 
Nagyrada Község Önkormányzata 
 
Alsórajk Község Önkormányzata 
Csapi Község Önkormányzata 
 
 

2. Sztv. 120-122.§. alapján kötött 
szerződés, vagy külön megállapodás 
útján:  

                              Név 
 
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 

Galambok Község Önkormányzata 

Kisrécse Község Önkormányzata 

Miháld Község Önkormányzata 

Orosztony Község Önkormányzata 
Pat Község Önkormányzata 
 
Sand Község Önkormányzata 
Zalasárszeg Község Önkormányzata 
 
 
Zalaszabar Község Önkormányzata 

Zalaszentjakab Község Önkormányzata 

Zalaújlak Község Önkormányzata 
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- Zalakomár Község Önkormányzata 

 
A Társulási Tanács a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92.§ (1) b) pontja alapján kijelölte Zalakaros Város Önkormányzatát, hogy a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló szabályokat a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint 
rendeletében szabályozza. Az újonnan csatlakozó önkormányzat esetében ezért szükséges, 
hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló hatályos rendeletét 2012. augusztus 15-ig vizsgálja felül 
abból a célból, hogy Zalakaros Város Önkormányzata rendelete tartalmazza a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló szabályokat.  
 
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
 
       Határozati javaslat: 
 

 Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása ……../2012 (VII. 30.) számú határozata 
 
A Társulási Tanács: 

 
1/ egyetért a Társulási Megállapodás előterjesztés szerinti módosításával és javasolja a 
Képviselő-testületeknek a Társulási Megállapodás XI. számú módosításának előterjesztés 
szerinti elfogadását.   
 
2/ felkéri a települési önkormányzatok polgármestereit, hogy a Társulási Megállapodás 
módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére, de legkésőbb 2012. augusztus 
15.-ig nyújtsák be, és a minősített többséggel hozott döntésükről a Társulás elnökét 
tájékoztassák. 
 
3./ felkéri a feladatellátásban érintett újonnan csatlakozó önkormányzatot, hogy a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló hatályos rendeletét 2012. augusztus 15-ig vizsgálja felül abból a 
célból, hogy Zalakaros Város Önkormányzatának rendelete tartalmazza a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló szabályokat.  
 
Határidő: 2012. augusztus 15. 
Felelős: Novák Ferenc társulás elnöke  
              Garabonc polgármestere 

 
 
A Társulási Megállapodás XI. számú módosítása csak abban az esetben tud 2012. szeptember 
1. napján hatályba lépni, ha a Társulást alkotó valamennyi település önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. szeptember 1. napja előtt minősített többséggel jóváhagyja a 
Társulási Megállapodás előterjesztés szerinti módosítását. Amennyiben a jóváhagyás 2012. 
szeptember 1. napjáig nem történik meg, veszélybe kerül a garabonci ellátottak után, házi 
segítségnyújtás címén járó normatíva lehívása. 
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Tisztelettel kérek valamennyi Képviselő-testületet fenti időpont szigorú betartására! 
 
 
Zalakaros, 2012-07-25. 
 

 Novák Ferenc s.k. 
   Társulás elnöke 
 


