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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 23-án 

(kedden) 17.00 órakor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Miháld Község Önkormányzata hivatalos helysége 
   8825 Miháld, Fő utca 2. 
             
Jelen vannak:  
 
Gerő Sándor polgármester 
Vig Zsolt alpolgármester 
Papp Jenő képviselő 
 
Bejelentéssel távol maradt Gergely Norbert képviselő és Lukács Imre képviselő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző, 
Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó, 
Dr. Pus Veronika, jogi-igazgatási ügyintéző , jegyzőkönyvvezető. 
Kereskai Péter, a Netta Pannonia Kft. képviseletében 
  
Gerő Sándor polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére a megküldött meghívóban foglalt napirendi 
javaslatnak megfelelően, amelyet a képviselő-testület - határozathozatal mellőzésével - 
3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadott. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Egyeztetés a közszolgáltatási szerződés (települési szilárd hulladék) tárgyában 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 
 
2./ Előterjesztés Miháld Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló rendelet-tervezet elfogadása 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 
 
3./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (….) önkormányzati 
rendelet tervezete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó 
Előterjesztés: írásban 
 
4./Egyebek 
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- Előterjesztés a miháldi óvoda infrastrukturális fejlesztésére, felújítására irányuló 
pályázat  
- Előterjesztés Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Miháldi Tagintézmény további 
működése tárgyában 

 
1./ Egyeztetés a közszolgáltatási szerződés (települési szilárd hulladék) tárgyában 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 

 
Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag elektronikusan kiküldésre került, azt 
mindenki áttanulmányozhatta.  Felkéri a Netta Pannonia Kft képviseletében jelen lévő 
Kereskai Pétert, hogy tájékoztassa a képviselő testületet az Önkormányzat Köztisztasági 
rendeletének tervezett módosításáról. 
 
Kereskai Péter: Ahhoz, hogy a település lakosságának módjában álljon a nem lakott, 
időszakosan lakott ingatlanok tekintetében a szemétszállítást szüneteltetni, az 
önkormányzat rendeletének módosítása szükséges. Az ingatlan tulajdonosának 
közüzemi számlákkal kell igazolnia, hogy az ingatlant lakás céljára 90 napig nem 
használták. 
 
Gerő Sándor polgármester: Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e 
valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester 
szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testület 6/2013 (IV.26.) 
rendelete  

 
A köztisztaságról valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 5/2013. (III.28.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
2./ Előterjesztés Miháld Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló rendelet-tervezet elfogadása 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 
 

 
Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag elektronikusan kiküldésre került, azt 
mindenki áttanulmányozhatta.  
 

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, 
észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslatot. 
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Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testület 7/2013 (IV.26.) 
rendelete 

 
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról  

 
(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
3./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (….) 
önkormányzati rendelet tervezete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó 
Előterjesztés: írásban 

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag elektronikusan kiküldésre került, azt 
mindenki áttanulmányozhatta. Felkéri Lukácsné Takács Valériát, hogy a rendelet 
tervezetet szóban ismertesse. 

Lukácsné Takács Valéria: szóban ismertette a rendelet-tervezetet. 

 

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, 
észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslatot. 

 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testület 8/2013 (IV.26.) 
rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
4./Egyebek 
4.1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója: 
Előadó: Gerő Sándor polgármester, Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző, Lukácsné Takács 
Valéria pénzügyi előadó 
Előterjesztés: írásban 
 
Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag elektronikusan kiküldésére előzetesen nem 
került sor, felkéri Dr. Pus Veronikát, hogy röviden szóban ismertesse azt. 
 
Dr. Pus Veronika: szóban ismertette az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját. 
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Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, 
észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslatot. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza:  

 
20/2013.(IV. 23.) kt. határozat 
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a 
költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel 
felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések 
folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a 
pénzügyi egyensúly megteremtése.  
 
2. Az önkormányzat hitelt 2014. évben nem vesz fel.  
 
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, 
működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével – 
megőrzése.   
 
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező 
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat 
a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az 
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat 
kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását 
nem veszélyeztetheti. 
 
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott 
önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 
 
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok 
támogatása. Kiemelt jelentőséggel bír a Miháldi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. 
 
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A 
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a 
pályázati önrészeket. 
 
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, 
ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. 
Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, 
illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.  
 
9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek 
működési kiadásra nem csoportosíthatók át.  
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10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt 
figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó 
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 
 
11. Az építményadó fizetési kötelezettség 2014. évre vonatkozóan nem 
változik. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 
kell fordítani az adóhátralékkal rendelkező adózók tatozásának 
felülvizsgálatára és a szükséges eljárások lefolytatására.     
 
12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó 
személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó 
dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi 
kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét 
érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális 
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   
 
13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, 
megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  
 
14. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága 
érdekében általános tartalékot kell képezni.  
 
 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv 
készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  
 
Felelős: Gerő Sándor polgármester  
          Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző  
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 

 
4.2./ Előterjesztés Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Miháldi 
Tagintézmény további működése tárgyában 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: írásban 
 
Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag elektronikusan kiküldésre került, azt 
mindenki áttanulmányozhatta.  
 
Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, 
észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslatot. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza:  

 
21/2013.(IV. 23.) kt. határozat 
1./Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal 
egyezően akként határozott, hogy a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 
és Miháldi Tagintézménye fenntartására létrejött intézményfenntartó 
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tárulási megállapodást a Mötv-ben meghatározott előírások szerinti 
módosítással fenn kívánják tartani. 
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási 
megállapodás felülvizsgálatát követően a módosított társulási 
megállapodást aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

 
4.3./Előterjesztés a miháldi óvoda infrastrukturális fejlesztésére, 
felújítására irányuló pályázat  
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
Előterjesztés: szóban 
 
Gerő Sándor polgármester: A korábbi testületi ülésen a képviselők már megtárgyalták 
az Óvoda fűtéskorszerűsítésére irányuló igénybejelentéssel kapcsolatos kérdéseket. Az 
árajánlatot mindenki írásban megkapta és azt a képviselő testületi tagok 
áttanulmányozhatták. Beszámolt arról, hogy a folyamatot elindította a képviselő-
testület felhatalmazása alapján. Tájékoztatta a jelen levőket, hogy az igénybejelentést 
követően kapott támogatás 5%-ának megfelelő összeget foglalkoztatásra kell fordítani. 
Az óvodát érintő pályázati anyagot a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 
igyénybejeléntésével együtt kell előterjeszteni és a zalakomári vezetés ezt meg is ígérte, 
már készül a pályázati anyag. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Véleménye szerint más vállalkozóktól is kellene kérni 
árajánlatot. 
 
Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző: A jelenleg a rendelkezésünkre álló árajánlat a 
pályázati anyag összeállításához szükséges, az előterjesztés kötelezően csatolandó 
melléklete, azonban nem jelent elkötelezést. Amennyiben az igénybejelentés sikerrel jár 
és az Óvoda ténylegesen támogatást kap a fűtéskorszerűsítésre, akkor kérhetünk mástól 
is árajánlatot. Majd akkor kell dönteni, hogy melyik vállalkozó fogja csinálni a 
kivitelezést. 
Az igényelt támogatás összege 8 246 543,- Ft, és az önerő összege 2 061 636,- Ft. 
 
Gerő Sándor polgármester: Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e 
valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester 
szavazásra bocsátja a javaslatot a Jegyző asszony által szóban ismertetett tartalommal. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza:  

 
22/2013.(IV. 30.) kt. határozat 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (Kvt.) 3. melléklet 
10. pont aa) pontja szerinti támogatás iránti igénybejelentéssel kíván élni. 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése keretében, 
a projekt címe: Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Miháldi Tagóvoda 
fűtéskorszerűsítése és hőszigetelése. 
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A projekt tervezett megvalósítási értéke: 10.308.179 Ft. A képviselő 
testület nyilatkozik, hogy vállalja a 8/2013 (III.29.) BM rendelet 1.§ /4/ 
bekezdés c.) pontjában szabályozott 20 % mértékű, 2 061 636 Ft saját 
forrás biztosítását.  
Vállaja továbbá a képviselő-testület, hogy a támogatási igény 5 %-áig 
terjedő mértékben (412 327 Ft-ban) a projekt megvalósításával összefüggő 
közfoglalkoztatást szervez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
igénybejelentéssel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg, az 
igénybejelentés határidőben történő elektronikus rögzítéséről, valamint 
postai úton történő megküldéséről határidőben gondoskodjék. 
 
Határidő: május 2. 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

 
4.4./ KEOP pályázat: 
Gerő Sándor polgármester: Sajnálattal közli a képviselő-testülettel, hogy a benyújtott 
pályázatot a Nemzeti  Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. elutasította 
és egyben beszámol arról, hogy a fellebbezés elkészítése végett már intézkedett. 
 
4.5./ Zalakarosi kistérség belső ellenőri jelentés: 
Előadó: Dr. Pus Veronika 
Előterjesztés: szóban 
 
Dr. Pus Veronika: Postai úton megérkezett a Zalakarosi Kistérség 2012. évi jelentése a 
belső ellenőrzési tevékenységről. Szóban ismertette a jelentés tartalmát. 
 
Gerő Sándor polgármester: Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e 
valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester 
szavazásra bocsátja a javaslatot a szóban ismertetett tartalommal. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza:  

 
23/2013.(IV. 23.) kt. határozat 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyezően 
a Zalakaros Kistérség éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési 
tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

 
4.6./ Zalakaros Kistérség fizetési felszólítása 
Gerő Sándor polgármester: Ismerteti a Zalakaros Kistérségtől az Önkormányzathoz 
érkezett levelet, melyben az Önkormányzatot a közösségi közlekedés pályázat 
önrészeként 589 653,- Ft és a póttervezés költségeként 137 550,- Ft, összesen 727 203,- 
Ft összeg megfizetésére hívta fel. A polgármester megkérdezte a képviselő-testület 
véleményét. 
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Vig Zsolt alpolgármester: Véleménye szerint ezidáig is túl sok kifizetés történt az 
Önkormányzat terhére a buszmegállók megvalósítása érdekében, azonban ténylegesen 
semmi eredménye nem volt. Javasolja, hogy addig, amíg valami eredménye nem látszik 
a már befizetett összegeknek ne fizessen az Önkormányzat a továbbiakban. 
 
Gerő Sándor polgármester: Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e 
valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester 
szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
A testület a  polgármester javaslatával határozathozatal mellőzésével egyhangúlag 
egyetért. 
 
Más tárgy és hozzászólás, kérdés nem lévén Gerő Sándor polgármester az ülést 20.00 
órakor bezárta. 
 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
  Gerő Sándor                                           Pintérné Hegedüs Szilvia 
  polgármester                              jegyző 
 
 
 
 


