
1 

11-05/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 19-én 17.00 órakor 
megtartott üléséről.  
Az ülés helye: Községi Önkormányzat Miháld, Fő u. 2. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Bejelentéssel  távol maradt: Gergely Norbert képviselő 
 
Meghívottként jelen van: Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi 
előadó, Dr. Pus Veronika jogi-igazgatási ügyintéző 
 
Gerő Sándor polgármester: köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes a 
megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) 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. 
Gerő Sándor polgármester  a napirend előtt köszönti és egyben a megjelenteknek bemutatja az új 
kolleganőt, Dr. Pus Veronikát, akit a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal jogi-igazgatási 
ügyintézői munkakörben foglalkoztat. Felkéri, hogy néhány mondat erejéig a megjelenteknek 
mutatkozzék be. 
 
Dr. Pus Veronika: köszönti a megjelenteket, bemutatkozik, és elmondja, hogy munkájával a 
jegyzőnő munkáját hívatott segíteni, az elvárásoknak mérten kíván a települések hivatali 
munkájában hathatósan részt venni. 
 
Gerő Sándor polgármester: Megerősíti, a korábbi egyeztető tárgyalásokon elhangzottakat, mely 
szerint a jegyző helyettese heti egy nap Nagyrécsén, négy munkanapot pedig Miháldon fog 
eltölteni. A képviselő-testület és Miháld község lakosságának érdeke, hogy ebben a négy napban 
100 %-ban miháldi ügyekkel foglalkozzon. 
Röviden tájékoztatást ad arról a bizonytalanságról, amely a 2013. évi közcélú foglalkoztatás 
támogatása körül van, mind a hagyományos, mind a START mintaprogram körül. A tervezési 
időben az volt az ígéret, hogy március 1-jétől indulhatnának a programok, s még semmi 
konkrétumot nem tudunk. 
 
Papp Jenő képviselő: érvel más települések bevált mintáival, miszerint más településeken 
megvalósult és működőképes gyakorlat a mezőgazdasági önellátásra való ösztönzés közcélú 
program keretei közt. Példának okáért hozza fel az önkormányzati földterületek hasznosítását, 
munkanélküliek alkalmazásával, a megtermelt termény, gyümölcs értékesítése, bevételszerzés, 
esetleg saját felhasználás érdekében. 
 
Vig Zsolt alpolgármester, Gerő Sándor polgármester véleményéhez csatlakozva: elmondják, hogy 
az előbbiekben felvetett módszer és program nehezen kivitelezhető és rengeteg veszélyt hordoz 
magában. 
 
Gerő Sándor polgármester : Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – határozathozatal mellőzésével – a napirendet elfogadta. 
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Napirendi pontok: 
 
1./ Miháld Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési javaslata, rendeletalkotás 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 
 
Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag elektronikusan kiküldésre került, azt mindenki 
áttanulmányozhatta. A 2013. február 12. napján tartott ülésen a testület megismerte a költségvetési 
javaslat-tervezetet, valamint a pénzügyi előadó által tett szóbeli kiegészítést. A polgármester 
megkéri Lukácsné Takács Valériát, hogy a költségvetési javaslattal kapcsolatos esetleges 
kiegészítésekről szóban számoljon be. 
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Lukácsné Takács Valéria: Az I. fordulós tárgyaláshoz képest a költségvetés főösszege 75.741.000,- 
Ft összegre emelkedett, amely változás a közművelődési támogatással (969.000,-), az érkezési 
térítési díjjal (550.000,- Ft - amivel korábban nem terveztünk), a közfoglalkoztatásra tervezett 
előirányzattal, és a működőképességet megőrző támogatási előirányzatként eszközölt emeléssel 
módosult. 
 
Gerő Sándor: megkérdezte, hogy az Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása címén mekkora 
összeget tartalmaz az előirányzat, és egyúttal ismerteti a megjelentekkel, hogy tudomására jutott, 
hogy valótlan információk kerültek a köztudatba, mely szerint az Önkormányzat az Önkéntes 
Tűzoltóegyesületet a múlt évben mindösszesen 50-100 ezer forinttal támogatta. Kijelenti, hogy ez 
nem felel meg a valóságnak, a támogatás múlt évi összege 300 ezer Ft volt, és jelenleg is ezen 
összeg került előirányzatba. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: magyarázatot kér egyes kiemelt előirányzatokhoz, azok egyes tételei 
összegszerűségében kér pontosítást. 
 
Lukácsné Takács Valéria: a feltett kérdéseknek megfelelően szóban részletezi a kiemelt 
előirányzatokhoz tartozó egyes tételeket összegszerűen meghatározva. 

Gerő Sándor polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

Kérdés és észrevétel hiányban a polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési javaslatot. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 22.) 

önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző: A költségvetési napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a 
jogszabály nem teszi lehetővé működési hiány tervezését, azonban a finanszírozási rendszer idei 
átalakítása oly mértékben hátrányosan érinti a települési önkormányzatokat, hogy elengedhetetlen 
lesz valamilyen formában többlet központi forrást igényelni. Ismerteti Mikicsné Horváth Katalin 
vállalkozó ajánlatát, a támogatási igény elkészítére vonatkozóan. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi határozatot hozza:  
 

13/2013.(II.19.) kt. határozat 
 
Miháld Község Önkormányzata Képviselő-Testülete ÖNHIKI támogatási igényt 
kíván benyújtani, az igénybejelentés összeállításával Mikicsné Horváth Katalin 
Kaposvár, Toponári u. 131. sz. alatti vállalkozót bízza meg. 

  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  a vállalkozóval 85 ezer Ft + 
  Áfa  összegben megbízási szerződést kössön. 
 

  Határidő: azonnal 

Felelős: Gerő Sándor polgármester 
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2./ Javaslat a szociális rendelet módosítására 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 
 
Gerő Sándor polgármester: ismerteti, hogy a jegyzőnő készített egy tervezetet a szociális rendelet 
módosítására, amely az elmúlt ülésen a képviselő-testület kérése volt, megkéri Őt, hogy ismertesse 
azt. 

Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző: felolvassa a módosításokat.  

Gerő Sándor polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

Kérdés és észrevétel hiányban a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 22.) önkormányzati 
rendelete: 

 
Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012 (III. 31.) a szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
3./ Előterjesztés a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 

irányuló közszolgáltatás nyújtása Zalaszentjakab Községi Önkormányzat részére 
tárgyában, megállapodás tervezet előterjesztése, és javaslat a Miháld Község 
Önkormányzatának a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására 

Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: szóban 
 
Gerő Sándor polgármester: tájékoztatja a megjelenteket, hogy elkészült a Zalaszentjakab Község 
Önkormányzata és Miháld Község Önkormányzata között a folyékony hulladék gyűjtése, 
elszállítása és ártalmatlanná tértele tárgyában megkötendő megállapodás tervezet, melynek szóban 
való ismertetésére megkéri a jegyző helyettesét. 
 
Dr. Pus Veronika: szóban ismerteti a megállapodás-tervezetet. 

Gerő Sándor polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

Kérdés és észrevétel hiányban a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi határozatot hozza:  
 

14/2013.(II.19.) kt. határozat 
Miháld Község Önkormányzata Képviselő-Testület a Zalaszentjakab Község 
Önkormányzatával között a folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása és 
ártalmatlanná tétele tárgyában kötendő megállapodás javaslatot tartalmilag egyezően 
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elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

Pintérné Hegedűs Szilvia 
 
 

Gerő Sándor polgármester: ismerteti a jelenlevőkkel, hogy a települési folyékony hulladék kezelése 
az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, és mint engedéllyel rendelkező az 
Önkormányzat maga végzi az ezirányú közszolgáltatást. Ezen tevékenység szabályozására elkészült 
rendelettervezet ismertetésére megkéri a jegyzőt. 

Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző szóban ismerteti a rendelet-tervezet főbb elemeit. 

Gerő Sándor polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.  

Kérdés és észrevétel hiányban a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II. 22.) önkormányzati 
rendelete: 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 
 

 (A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
4./Szilárd hulladékkal kapcsolatos elszámolási problémák a közszolgáltatóval, javaslat a 2013. 
évi januári díjról a közszolgáltató által kiállítot t számla visszaküldésére 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: szóban 
 
Gerő Sándor polgármester: tájékoztatja a megjelenteket, hogy elkészítésre került egy a 
közszolgáltatónak címzett levél, melyben az önkormányzat vitatja a 2013. évre szóló díjközlést, 
továbbá a 2013. januári szemétszállítás vonatkozásában kiállított számlát, mely egyúttal a 
közszlgáltató részére megküldésre kerül. Ismerteti, hogy ismételten kéri a közszolgáltatót, hogy az 
Önkormányzat díjfizetés kapcsán a lakosság és a közszolgáltató közt vállat közvetítői szerepet 
megszüntetni, és a díjak számlázását és befizetését közvetlenül a lakossággal lefolytatni 
szíveskedjenek. Megkéri a jegyző helyettesét a levél ismertetésére. 
 
Dr. Pus Veronika: a levelet szóban, felolvasás útján ismerteti. 
 
Papp Jenő képviselő: javasolja, hogy az önkormányzat hirdetőtábláján egy lakossági tájékozató 
kerüljön elhelyezésre, amely tartalmazza a szemétszállítási költségek drasztikus növekedésének 
jogszabályi változásokban rejlő okát. 

Gerő Sándor polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, 
észrevétele.  

Kérdés és észrevétel hiányban a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, vita nélkül, határozathozatal 
mellőzésével a javaslattal egyetértett. 
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5./ Egyebek 
5.1/ Miháld Község Önkormányzatának honlapja körüli problémák. 
Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző: ismerteti, hogy a www.miháld.hu honlap azért működésképtelen, 
mert az Indernet Computers Kft-vel kötött rendszergazdai szerződés felbontását követően a 
rendszergazda annak regisztrációját - önkényesen és jogtalanul - felfüggesztette, majd töröltette. A 
honlap üzembe helyezése folyamatban van és rövid időn belül megoldódhat.  
Ismerteteti, hogy a honlpara a domain felfüggesztése és a regisztráció törlése közti időben érkező 
levelezés, adattartalom esetlegesen az előző rendszergazda rendelkezésére állhatnak, így célszerű 
lenne őt levélben felhívni azok önkormányzat részére történő rendelkezésre bocsátására, mely 
tárgyban kelt levél el is készült, és kérte a jegyző helyettesét annak ismertetésére. 
 
Dr. Pus Veronika: a levél tartalmát szóban ismertetette. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, határozathozatal mellőzésével egyhangúlag 
egyetértett, hogy a polgármester levélben keresse meg a rendszergazdát. 
 
5.2/ KEOP pályázattal kapcsolatos tájékoztató: 
Vig Zsolt alpolgármester: Észrevételezi, hogy a pályázati lehetőség felmerülésekor és a pályázat 
összeállításának kezdetekor a testület mintegy 15.000.000,- Ft-os összköltséggel számolt, melyből 
az Önkormányzatot terhelő önerő hozzávetőlegesen 2.200.000,- Ft. A tervdokumentáció jelen állása 
szerint azonban a tervezett összköltség cirka 18.00.000,- Ft-ra nőtt, ezzel arányosan az önerő-rész is 
emelkedik. Sérelmezte, hogy számára nem derült ki pontosan, hogy a járulékos költségeket, mint 
például a műszaki ellenőrnek fizetendő összeg, fedezi-e a pályázati összeg, az önkormányzatnak a 
pályázat benyújtásakor kell-e valamekkora összeget befizetnie, ha igen, akkor a pályázat 
sikertelensége esetén a már befizetett összeg elvész-e. 
Kérdése az volt, hogy a pályázati javaslat elfogadásakor a javaslatot támogatók, a testület részéről 
igennel szavazók értesültek-e a költségek, a pályázati összeg és egyben az önerő növekedéséről. 
Gerő  Sándor polgármester:Válaszol a feltett kérdésekre. 
 
5.3/ 2013. február 19-én tartott munkaértekezletről szóló tájékoztatás: 
Gerő  Sándor polgármester: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai napon munkaértekezletet 
tartott, ahol a jegyző helyettese bemutatásra került. A munkaértekezleten felmerültek a jegyző 
helyettese segítségével megoldandó helyi feladatok, így az illegális fakivágások, szemét lerakók, a 
szabálytalan szennyvízelvezetés felszámolása, a kóbor kutyák kérdése. Hangsúlyozza, hogy ezen 
esetek megoldása kapcsán nem elsődleges szempont az azonnali szankcionálás. 
 
5.4/Óvoda müködtetése körüli számítási elvárások 
Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző: a korábbiakban felmerült, hogy a helyi óvoda megszűnne a 
Zalakomári Intézmény tagóvodája lenni, és önálló intézményi keretek között működne tovább. A 
kéréseknek megfelelően utánajártam, hogy az Önkormányzatnak az új helyzetben milyen plusz 
kiadásokkal kellene számolnia. Próbáltam összehasonlítást vonni a szintén kettő csoporttal működő 
nagyrécsei óvodával, azonban a gáz és a vásárolt étkeztetés miatt az összehasonlítás lehetetlen. 
Ezen kettő jelentős költségelem csökkenésével, csökkentésével lehetne az óvoda önállóan 
működtethető.  
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Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a karbantartó jelzése alapján az 
intézmény egyik kazánja nem működik. Felvetődik, hogy érdemes-e a javíttatására pénzt fordítani, 
vagy nem volna célszerűbb annak kiváltása. Javasolja az intézmény fűtéskorszerűsítését  is  meg 
kellene oldani. Szerinte fatüzelésű kazán beszerelésével a fűtés költségeit jelenősen lehetne 
csökkenteni, azonban ehhez az iskolát működtető tankerületet kellene megkeresni, hiszen a kettő 
épületnek a fűtés rendszere egy forrásról működik. Nekik is érdekük lenne a gázfűtést fatüzelésre 
váltani, vagy legalábbis alternatív fűtési rendszert kialakítani.  
 
Víg Zsolt alpolgármester: Egyetért  a javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a gázkazán se kerüljön 
leszerelésre, hanem műszakilag úgy legyen kialakítva, hogy szükség esetén azt is újra üzembe 
lehessen helyezni. 
 
Gerő Sándor polgármester: Kéri a jegyzőt, vegye fel a kapcsolatot ebben az ügyben  a tankerület 
igazgatójával. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, határozathozatal mellőzésével egyhangúlag 
egyetértett. 
 
Gerő Sándor polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 20.00 órakor ért véget. 

 
 
 
 

K.m.f.t. 
 

         
 
 
 
    
 
      Gerő Sándor                                                                    Pintérné Hegedüs Szilvia 
     polgármester                                                                             jegyző 
  


