JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 15-én 16.30 órakor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községi Önkormányzat Miháld, Fő u. 2.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Bejelentéssel távol maradt: Gergely Norbert, Papp Jenő képviselő
Meghívottként jelen van: Ráczné Major Margit tagintézményvezető, Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző
Gerő Sándor polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 órakor és megállapítja, hogy az
ülés határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (3) fő jelen van, valamint
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek
megfelelően került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. ( Mötv.) 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül.
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – határozathozatal mellőzésével - az alábbi napirendet
elfogadta.
Napirendi pontok:

1./

2./

3./

4./

5./

Előterjesztés az étkezési térítési díjak elfogadására
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Előterjesztés a központi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz való
hozzájárulásról
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Előterjesztés közoktatási intézmény tulajdoni hányadának
vagyonkezelési szerződéséről
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási díjával kapcsolatos
tájékoztató
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: szóban
Együttműködési megállapodás előterjesztése ZNET-Mikronet Kft. vel (8866 Becsehely, Kossuth L. u. 55., a.sz: 12629790-2-20,)
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
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6./

7./

Folyékony hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos
közszolgálatás megszervezése
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: szóban
Egyebek
•
Zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi működése
•
Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
működése

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Előterjesztés az étkezési térítési díjak elfogadására
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Gerő Sándor polgármester: Átadja a szót a jelenlévő tagintézményvezetőnek, adjon
tájékoztatást a napirendi ponthoz.
Ráczné Major Margit tagintézményvezető: Elmondja a képviselőknek, hogy a közoktatási
feladatok állami átvételét követően is a helyi önkormányzatok feladata marad az illetékességi
területén található közoktatási intézményekben jogviszonyban álló gyermekek részére az
étkeztetés biztosítása. A változás abból is adódik, hogy az ételt szállító külső vállalkozó eddig
a székhely intézménnyel (Körzeti Ált. Iskola Nagyrécse) volt szerződésben, január 1-jétől
azonban az önkormányzat lesz a fizető fél a szerződésben.
A szolgáltató által (2012. nvobemberében) megküldött díjakra vonatkozó javaslatot
mindeddig a fenntartó nem hagyta jóvá. S mivel a szülőktől a térítési díj előre kerül
beszedésre, nem volna szerencsés, ha a január, február „összecsúszna”, ezért kérte, hogy a
fenntartó tűzze napirendre a térítési díjak megállapítását. Tudomása szerint a múlt évi teljes
árhoz képest (norma + rezsi + ÁFA), amely 360 Ft volt, a javaslat 376 Ft/adag.
Vig Zsolt alpolgármester és Lukács Imre képviselő: Véleménye, hogy ekkora emelkedés
teljességgel elfogadható, s kellemes meglepetés a korábban elhangzott hetven-nyolcvan forint
emeléssel szemben.
Gerő Sándor polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a községben működő 1-4
osztályos alsótagozatos tanulók étkeztetésére kössük meg a korábbi szolgáltatóval, az
ATROPLUSZ Kft-vel a szolgáltatási szerződést, 2013. 08. 31-ig, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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1/2012.(I.15.) sz. kt. határozat
Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete kijelenti, hogy a községben
működő 1-4. osztályos közoktatási intézmény tanulói részére a gyermekétkeztetést úgy
kívánja biztosítani, hogy szolgáltatási szerződést köt az ATROPLUSZ KFT-vel. (9800
Vasvár, József Attila u. 23-25.) A képviselő-testület elfogadja a szolgáltató által tett
bruttó ajánlati árat 376 Ft/adag összegben, s felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
Ráczné Major Margit tagintézményvezető: Rákérdez a tisztelt képviselőktől, hogy mivel a
vállalkozótól csak az ebéd kerül megvásárlásra, ezen felül biztosítja-e még a tanulók részére a
tízórait és az uzsonnát, a tanév első négy hónapjához hasonlóan.
Vig Zsolt alpolgármester: Megjegyzést fűz a kéréshez, nehéz bármire is úgy ígéretet tenni,
hogy még nem tárgyaltunk az önkormányzat költségvetéséről, nem ismert, hogy pontosan
mennyivel csökkennek a központi források, melyek azok a finanszírozási összegek, amelyeket
kötött felhasználásra fognak részünkre biztosítani, mennyi lesz az a szabadon felhasználható
bevételi forrásunk, amelynek terhére ilyen többletköltségeket felősséggel fel lehet vállalni.
Lukács Imre képviselő: ezen többletköltségeket el lehet, s el is kell kérni Pat, Sand községek
önkormányzataitól, az onnét bejáró gyermekek után.
Gerő Sándor polgármester: Javasolja – a képviselők álláspontját is figyelembe véve - a tanév
végéig – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – bizosítsák a gyermekek részére a tízórait és
uzsonnát. A bejáró tanulók után pedig ki kell számlázni a térítési díjat a lakóhely szerinti
önkormányzatok felé.
Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző: Elmondja, hogy a térítési díjak megállapítása
önkormányzati rendeletben történhet, s az nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz célszerű
lenne február 1-jétől alkalmazni.
Az elhangzottakkal képviselő-testület egyetértett, 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
/a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
A szavazást követően még e napirendhez kapcsolódóan jelenlévők egyetértettek abban, hogy a
polgármester kezdeményezze az óvoda társulás gesztora előtt, az óvodai élelmezésvezető
munkakörének oly mértékű módosítását, hogy az alsótagozatos tanulók térítési díját is
összeszedhesse, vezesse az elszámoláshoz szükséges nyilvántartásokat.
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A tagintézményvezető távozik a testület üléséről.

2./Előterjesztés a központi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulásról
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Gerő Sándor polgármester: átadja a szót a jegyzőnek, tájékoztassa a testületet a napirend
szükségességéről.

Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző: Elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló
jogszabályok kötelező feladatként nevesítik a hétvégi fogorvosi ügyelet biztosítását.
Tudomása szerint a községben ez eddig nem volt megoldott, mert a zalakarosi rendelőbe csak
munkanapokon volt biztosított az ellátás. Nagykanizsa Megyei Jogú Város által megküldött
megállapodás tervezet elfogadásával megoldott lenne ez a kötelező önkormányzati feladat,
ennek ellentételezésére 50 Ft/fő/év működtetési hozzájárulást kér a város.
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(I.15.) kt. határozat
Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván
Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott hétvégi fogorvosi ügyeleti
ellátáshoz. A képviselő-testület vállalja, hogy az ügyelet fenntarásához 50
Ft/fő/év hozzájárulást megfizet Nagykanizsa Város részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szerződés
aláírására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Gerő Sándor polgármester

3./ Előterjesztés közoktatási intézmény tulajdoni hányadának vagyonkezelési
szerződéséről
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Gerő Sándor polgármester: átadja a szót a jegyzőnek, tájékoztassa a testületet a napirend
szükségességéről.
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Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző: Elmondja, hogy a közoktatási feladatok államosításához
kapcsolódóan korábban már tárgyalt, s fogadott el a Miháldi testület is a tagintézmény
átadásáról. Ez az átadás-átvételi megállapodás jelen napirend előzménye. Jogszabály erejénél
fogva a tulajdonos önkormányzatok kötelesek térítésmentes vagyonkezelői jogokat
biztosítani a közoktatási feladatok ellátásáért felelős Klebersberg Intézményfenntartó
Központ részére. Jelen megállapodásban kell szabályozni, a közös használatú helyiségek,
valamint a rezsiköltségek közös részének megosztási lehetőségét.
Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy korábbi évek gyakorlatának megfelelően a
gázzal működő központi fűtés rendszer üzemeltetési költségéből 41 % terheli az óvodát, míg
59 % az iskolára tovább számlázható. Ezen kívül az óvodában felmerülő víz és villany
költségek ebédlőre /87 m2/ jutó költséghányadát szintén a KIK számára tovább kell
számlázni. Javasolja a szerződéstervezetet elfogadásra.
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

3/2013.(I.15.) kt. határozat
Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és az
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta a tulajdonos önkormányzat,
valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között megkötendő
vagyonkezelői szerződést, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
4./ Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási díjával kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: szóban
Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy – a múlt héten sikerült egyeztetni Nagyrécsén
a szolgáltató cég két munkatársával, amelyen részt vett az öt település polgármestere is. A
képviselő testületünk 2012-ben nem írt alá semmilyen szerződés módosítást, valamint nem
fogadta el azt a díjat, amit a szolgáltató cég meghatározott. Nem módosítottuk a szerződést,
de a szállító cég a törvényi változásokra hivatkozva 2013.01.01-től kezdődően már hetente
szállítja el a háztartási hulladékot. 2012 őszétől kezdődően kértük már az egyeztetések során
és írásban is azt, hogy a szállító cég közvetlenül a lakosságnak számlázzon. Ennek részben az
volt az oka, hogy önkormányzatunknak legalább 2 millió forint kintlévősége van, ami bár
behajtás alatt van, de sajnos nincs fizetési hajlandóság a lakosság részéről. A
működőképességünk fenntartása érdekében ezt a terhet nem vállalhatjuk tovább a jövőben.
Másik részben pedig a közös fenntartású hivatalok kialakítása során az 5 fő munkatársunk
helyett már csak 3 fő dolgozik a hivatalban 2013.01.01-től kezdődően. Gyakorlatilag nincs arra
kapacitásunk, hogy a lakosságtól beszedjük a díjakat. Jelenlegi helyzetünkben a szolgáltató
tájékoztatása szerint küldenek egy tervezetet a szerződés módosításáról, amiben benne lesz a
hetenkénti szállítás, valamint az új díjszabás.
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Az egyeztetésen tájékoztattam a szállító cég képviselőit, hogy a heti szállításról törvény
rendelkezik, mint legmagasabb szintű jogszabály, így ezzel szemben a képviselőtestületnek
nincs joga és lehetősége szavazni, kénytelen azt elfogadni. A magunk részéről kérni fogjuk a
lakosságnak történő közvetlen számlázást, de a díjszabást továbbra sem fogadja el a
képviselőtestület, mivel indokolatlanul magasnak tartja. A szolgáltató tájékoztatása szerint
mivel 2013. január 1-jétől, sem az önkormányzatoknak, sem a szolgáltatónak nincs
jogosultsága – csak nagyon szűk törvényi keretek között – szolgáltatási díjat megállapítani,
ezért nem tudnak közvetlenül a lakossággal szerződni. A jelenleg érvényben lévő
közszolgálatási szerződésben az önkormányzat került megjelölésre, mint fizető fél.
Amennyiben ezen az önkormányzat módosítást kezdeményez, a lakossági ár megállapítása
érdekében a szolgáltató a Magyar Energia Hivatalhoz fog fordulni, s csak azt követően lehet a
szerződést közös megegyezéssel módosítani.
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, határozathozatal mellőzésével
egyhangúlag egyetértett, hogy a polgármester levélben keresse meg a szolgáltatót, s mielőbb
kezdeményezze a szerződésmódosítását, melyben kéri a testület, hogy a szolgáltatásért
közvetlenül a lakosságtól szedje be a szállító cég a díjat.
5./ Együttműködési megállapodás előterjesztése ZNET-Mikronet Kft. - vel (8866
Becsehely, Kossuth L. u. 55., a.sz: 12629790-2-20,)
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Gerő Sándor polgármester: Megállapodás tervezet a Z-NET-el.
a Z-NET munkatársai és regisztrált E-ON szerelők megtekintették (2013.01.15-n, a mai nap) a
tűzoltó laktanyát, tájékozódtak arról, hogyan tudnák megoldani a mérő órák kialakítását, az
áthelyezést. Az E-ON munkatársainak előzetes becslése szerint közel 500.000 Ft-os kiadás
várható. A helyszínen levő szakemberek arról érdeklődtek, hogy önkormányzatunk mekkora
összeggel járulna hozzá a kiadásokhoz? Tájékoztattam a szakembereket, hogy 2005-től
kezdődően az önkormányzat fizeti az áramszámlát. Ez milliós nagyságrendű lett már
napjainkig. Ebből adódóan a jövőbeni áramfogyasztással, a mérőhelyek kialakításával,
valamint az ezzel kapcsolatos kiadások a Z-NET és a GELKA költsége lesz. A Z-NET
munkatársai kérték, hogy jelentsünk be egy hálózatbővítést, ami az önkormányzatnak
ingyenes lenne, de a kivitelezési munkákat nagymértékben megkönnyítené. Alpolgármester
úr javaslata az, hogy a Z-NET-tel megkötendő megállapodásunkba foglaljuk bele azt, hogy ha
a hálózat bővítés ingyenes is lenne önkormányzatunknak, bármilyen ebből adódó esetleges
kiadást a Z-NET megtéríti.
A képviselő testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot, s az alábbi
határozatot hozta:
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4/2013.(I.15.) kt. határozat
Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta, s az alábbi
kiegészítéssel elfogadja az önkormányzat és a ZNET-Mikronet Kft. (8866
Becsehely, Kossuth L. u. 55., a.sz: 12629790-2-20,) között tervezett
Együttműködési megállapodást:
„6. Önkormányzat a szerződésben megjelölt ingatlanok használatáért bérleti
díjat nem számít fel. Az önkormányzat vállalja, hogy a műszakilag indokolt
mértékben hálózatfejlesztést kezdeményez. Ennek járulékos költségeit a
szolgáltató az önkormányzat részére 8 napon belül megtéríti.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban
megjelölt pont kiegészítését és javítását követően a megállapodást aláírja,
valamint a további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester

6./ Folyékony hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgálatás
megszervezése
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: szóban
Gerő Sándor polgármester: Szennyvízszállítási szolgáltatás Sandon és Zalaszentjakabon egy
nagyon régi megbízásos megállapodás keretei között volt ellátva. A Jegyző Asszonynak
jelezte, a szerződéstervezet elkészítéséhez több információra van szüksége. Például szállítási
engedély, helyi rendelet, kalkuláció (ez készen van), régi megállapodás.
Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző: jelezte, hogy az ülés napján egész nap a miháldi hivatalban
tartózkodott, s próbálta áttekinteni, tanulmányozni, a tárgyban korábban keletkezett iratokat.
(korábbi környezetvédelmi bírság, rendelkezésre álló engedélyek, felmerült levelezések …
stb.)
Vig Zsolt alpolgármester: kérése , hogy a pénzügyes kollégák pontosítsák a számításokat, a
szolgáltatás tervezett díjának kialakításakor minden egyéb befolyásoló tényezőre legyenek
tekintettel.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendes ülésre terjesszen elő a
folyékony hulladék szállítására, s ártalmatlanítására önkormányzati rendelet-tervezetet,
valamint a szolgáltatás szomszédos települések ellátására vonatkozóan szerződés tervezetet.
7./ Egyebek
7.1. Zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi működése
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Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy a Társulási ülésen már többször egyeztettek
arról, hogy mi legyen a Társulás jövője, a vonatkozó jogszabály- ill. finanszírozás változásai
miatt. Legutóbbi információja, hogy 2013 januárjában összeáll egy bizottság, amely
megvizsgálja a kistérség további működésének alternatíváit. Javasolja, amíg nem tudjuk a
bizottság döntését, addig ne döntsünk a tagdíjról.

A képviselő-testület – határozathozatal mellőzésével - egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
7.2. Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működése
Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az illetékességi területhez tartozó
5 polgármester egyeztetett a tervezetről. Kérése, hogy kerüljön kiegésztésre egy olyan
tájékoztató táblával, amely tartalmazza, hogy melyik kirendeltségen mennyi a ténylegesen
felmerült személyi kiadás, nyitvatartási idő. Elmondja, hogy nem támogatja a szemüveg
vásárlását. Mivel a dologi kiadásokat a jelen elképzelések szerint minden önkormányzat maga
állja, így akár ezt az összeget a dologi kiadásokra lehetne fordítani. Indokolásul megjegyzi, az
önkormányzatoknál korszerű monitorokkal dolgoznak a munkatársak, így nem indokolt a
szemüveg vásárlása.
Pintérné
Hegedüs
Szilvia
jegyző:
Elmondja,
hogy
tudomása
szerint
foglalkozásegészségügyi orvos javaslatára a munkáltató részéről egy adható juttatási forma a
szemüvegtérítés.
Jelzi,hogy a képviselők részére is szívesen továbbítja az elektronikus formában rendelkezésre
álló tervezetet, amely már eddig is többször került átszámításra. S további egyeztetés
szükséges, kiindulásképp a létszámról is. A megállapodás 11 fővel került elfogadásra, de a
polgármestererk egyhangúan egyetértettek abban, hogy szükség lenne a jegyző
helyettesítésére alkalmas felsőfokú végzettségű ügyintéző alkalmazására. Az állás
meghirdetésre került. A tegnapi napon szerzett arról tudomást, hogy egyik kolléga
kérelmezte végleges áthelyezéséhez való hozzájárulást.
A képviselő-testület kéri rögzíteni, hogy a közös hivatalhoz való csatlakozás legalapvetőbb
feltétele az volt, amelyhez továbbra is ragaszkodnak, hogy a miháldi kirendeltség minimum 3
fő ügyintézővel működjék.
7.3. Közérdekű bejelentések
Gerő Sándor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereste a sandi csapatkapitány azzal a kéréssel, hogy
szeretnék a tavaszi felkészülésük során használni a pályánkat, ugyanis ebben az időszakban az ő
pályájuk még nincs olyan állapotban, hogy használni tudják. Egyeztettem Pintér Károly úrral a
sandi játékosok kéréséről. A magam részéről engedélyezem a pálya használatát azzal a feltétellel,
hogy a saját költségükön elvégzik a pálya kijelölését, valamint az öltöző használattal kapcsolatos
felmerülő kiadásokat megtérítik.
Véleménye, hogy a Kis-Balatoni és Zalamenti Vízügyi Társulás felé írásban kell egy jelzést
tenni, az általuk közmunkaprogramban foglalkoztatottak körüli rossz tapasztalatokról.
Információink szerint voltak olyanok, akik mások helyett mentek be dolgozni.
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De a legfelháborítóbb az volt, hogy a foglalkoztatottak számtalan esetben reggel 9 és 10 óra
között már elhagyták a munkahelyüket és hazamentek. Ez a fajta munkamorál
megengedhetetlen, mivel a munkavégzés nem éri el a célját, továbbá negatív hatással van a
többi foglalkoztatottra. Több esetben lakossági bejelentés is érkezett hivatalunkhoz,
amelyben jelezték, hogy a Vízügy által foglalkoztatott személyek jelentős anyagi károkat is
okoztak munkavégzésük során.
Kamerarendszer – egyelőre várjuk, hogy elfogadják a módosítást, ami a kivitelezést illeti, vagyis
a földmunkák elmaradnak, helyette egy átjátszó állomáson keresztül, vezeték nélküli hálózaton
működne a rendszer. Vásároltam vasanyagot, amiből térelválasztót készíttetek a figyelő szoba és az
előtér közé. Így ezt a földszinti részt több tekintetben is ki tudjuk használni, miközben biztosítva
lesz a kamerák biztonságos használata.
Tollár levele – útjavítás válasz: a képviselő testület döntése az, hogy tavasszal rendelünk olyan
kavicsot/követ, amelynek elterítésével reményeink szerint csapadékos időben is járható lesz az út.
Azonban arra is kell megoldást találnunk, hogy ezen az útszakaszon ne közlekedjenek nagy tömegű
járművek, amelyeknek köszönhetően sokat romlott az út állaga.
Falopás – Polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen intézkedni az illegális
fakitermelés ügyében. A megadott nevek és helyszín alapján jegyző asszony vizsgálja meg, hogy a
fakitermelés önkormányzati területről történt-e, illetve volt-e favágási engedélye a megnevezett
személyeknek.
Rendszergazda – Polgármester: felkérem jegyző asszonyt, hogy vizsgálja felül a jelenlegi
rendszergazdával kötött szerződést. A következő ülésre kérünk tájékoztatást arról, hogy a honlapot
hogyan/kivel tudjuk tovább működtetni.
Takarnet program – Polgármester: tudunk-e csatlakozni a Nagyrécsei rendszerhez? Milyen
feltételei és kiadásai vannak ennek? Mikor és hogyan tudjuk használni a Takarnet programot a
miháldi hivatalban?
Pintérné H. Szilvia jegyző: A székhelyen működik, a közös hivatal elődje a körjegyzőség
megvásárolta a hozzáférési jogot. A közös hivatal illetékességi területének bővülését
jeleznünk kell, ezt követően – hatósági ügyekben – lehetőség lesz nem hiteles tulajdoni lap
díjmentes lekérdezésére miháldi ingatlanok vonatkozásában. Amennyiben az önkormányzat
külön fizikai hozzáférhetőséget szeretne kérni Miháldra, arra külön kell szerződnie.
Fűtéskorszerűsítés – Polgármester: javasolja, hogy az orvosi rendelő, védőnői rendelő és
gyógyszertár tekintetében adjunk be pályázatot a fűtéskorszerűsítésre, energetikai
fejlesztésre. Telefonon felhívja Cziráki Lászlót, aki a jelenlévőknek tájékoztatást adott a
pályázatról. Víg Zsolt alpolgármester úr és Lukács Imre képviselő úr aggályosnak tartja egy
ilyen pályázaton való indulást, mivel nem ismert még a 2013-as költségvetés. A távollevő
képviselők véleménye egyelőre nem ismert.
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Gerő Sándor polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 16.30 órakor kezdődött és 19.45 órakor ért véget.

K.m.f.t.

Gerő Sándor
polgármester

Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző
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