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-------

1

Jegyzőkönyv
Készült: Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-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
Lukács Imre
Papp Jenő

polgármester
képviselő
képviselő

Bejelentéssel távol maradt Gergely Norbert képviselő és Vig Zsolt alpolgármester.

Tanácskozási joggal megjelent:
Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.
Takács János, a Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
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./ Előterjesztés Miháld Község Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti
gyermekvédelmi, valamint a jegyző gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző, Marton Balázs
Előterjesztés: írásban

és

2./ Előterjesztés a Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: Gerő Sándor polgármester, Takács János
Előterjesztés: írásban
3./ Előterjesztés Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás
elfogadása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
4./Egyebek
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1./ Előterjesztés Miháld Község Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti
gyermekvédelmi, valamint a jegyző gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző, Marton Balázs
Előterjesztés: írásban

és

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.
Sajnálatos Módon a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ
vezetője az ülésen megjelenni nem tudott. Véleménye szerint a beszámoló túl általános, nem
tartalmaz a település valós helyzetéről adatokat, így nem ad valós képet a SZAK által végzett
munkáról. Hiányolja a az érdemi intézkedésekről szóló leírást, a jelzésekre adott reakciók, a
problémák jellegének, a családlátogatások bemutatását, a beérkezett jelzések számának és az
intézkedéseknek a számszerű megjelölését.
Kérése a SZAK felé, hogy ekörben módosítsák a 2012. évben végzett munkájukról készült
beszámolót.
Polgármester ismerteti a Miháld Község Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, valamint a jegyző gyámhatósági tevékenységről szóló beszámolót.
Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és
észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
29/2013.(V.28.) kt. határozat
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- a polgármester
figyelembevételével megtárgyalta és az 1. számú mellékletben foglalt
beszámolót a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a
jegyző gyámhatósági tevékenységéről elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul
küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintérné Hegedűs Szilvia

2./ Előterjesztés a Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: Gerő Sándor polgármester, Takács János
Előterjesztés: írásban
Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki
áttanulmányozhatta. Felkéri Takács János Urat, a Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnökét, hogy szóban ismertesse a beszámolót.
Takács János: Köszönti a jelenlévőket. Beszámol arról, hogy a 2012. év folyamán az
egyesület 16 alkalommal vonult ki eseményhez és ebből 2 alkalommal volt szükség
műszaki mentésre.
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Gerő Sándor polgármester: A Vízmű jelezte, hogy tűz esetét kivéve, szigorúan kizárólag az
üzemeltetés engedélyével folytathat az egyesület tevékenységet a területükön.
Takács János: Riasztási rendszer megváltozott A 105-ös hívószám a Nagykanizsai központot
nem kapcsolja, kizárólag a budapestit, veszprémit, zalaegerszegit. A 112-es hívószámon a
nemzetközi segélyhívó alkalmazása nem javasolt. Elég sok időt vesz el, ha valaki a 105-ös
számon tesz bejelentést.
Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és
észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
30/2013.(V.28.) kt. határozat
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslattal egyezően a
Miháldi Tűzoltó Egyesület 2012. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő. Azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
3./ Előterjesztés Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás
elfogadása
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban
Gerő Sándor polgármester: Az orvosi ügyelet ellátásának díja emelkedett. A korábbi 650,Ft/fő/év díj helyett 850,- Ft/fő/év díj ellenében tudják tovább folytatni és ellátni Zalakarosban az
orvosi ügyeleti szolgáltatást. A díjtételt és az emelés mértékét csökkenti, hogy Zalakaros község
vállalja a többletbefizetést, hiszen az idegenforgalom kapcsán Zalakarosban nem csupán a helyi
lakosok veszik igénybe az ügyletet, hanem a szállóvendégek is. Ha Zalakaros nem vállalná a
többletbefizetést, akkor 1200,- Ft/fő/év díjat kellene fizetnie az érintett önkormányzatoknak.
Javaslom, hogy a képviselő testület határozatában fogadja el az orvosi ügyelet díját.
Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele.
Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
31/2013. (V.28.) Kt. Határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
hétközi és hétvégi háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátásának önkormányzati hozzájárulásának mértékét
2013. évre 850,- Ft/fő (2012. január 1-jei állandó
lakosságszám alapján) összegben állapítja meg, azzal,
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hogy változatlan OEP finanszírozás mellett 2014. évben
sem változik az önkormányzat hozzájárulásának mértéke.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulás keretében előterjesztett, a közösségi közlekedésre irányuló pályázat kivitelezése
kizárólag abban az esetben kezdődhet, ha valamennyi részes önkormányzat a pályázati
sikerdíjat és a póttervezés költségét befizeti. A Társulás az Önkormányzat részére az erről szóló
megállapodást megküldte, melynek tartalmát szóban ismertet.
Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele.
Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatokat hozta:
32/2013. (V.28.) Kt. Határozat
1./Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
javaslattal egyezően a megállapodást elfogadja, így vállalja,
hogy A közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen
és a zalakarosi térségben című NYDOP – 3.2.1/B-09-20100005 azonosító számú pályázat sikerdíj összegét, azaz
325.355,- Ft-ot a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás
részére 2013. június 10-ig megfizet. A képviselő testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester
33/2013. (V.28.) Kt. Határozat
1/Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásának a felülvizsgálata
Társulási
keretében
módosított
egységes
szerkezetű
Megállapodását jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az
egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
2./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsába
Gerő Sándor polgármestert delegálja.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozatot
kivonatának megküldésével 2013. május 31. napjáig
tájékoztassa a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal, ill. 2013. május 31.
Felelős: Gerő Sándor polgármester
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4./ Egyebek
4.1/ Sportegyesület
Előadő: Gerő Sándor polgármester
Gerő Sándor polgármester: A sportegyesület megszűnt, azonban 103.758,- Ft tartozást hagyott
maga után. A nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott vizsgálat is ezt igazolta és ismertette a
2013. május 16. napján felvett jegyzőkönyv tartalmát. Ezt az összeget be kell fizetni. Javasolja,
hogy a képviselő testület határozati formában döntsön 103.758,- Ft kifizetéséről.
Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele.
Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.
Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
34/2013. (V.28.) Kt. Határozat
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyezően a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 103.758,- Ft kifizetés teljesítését
határozta el.
Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester

4.2./ Zalasárszeg Gyümölcsker Zrt.
Előadó: Papp Jenő képviselő
Papp Jenő képviselő: Tájékoztatást kér a jégeső elhárítási rendszerről, milyen hatással van a
kötnyezetre.
4.3./ Kamera pályázat
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületi tagokat, hogy a kamera
pályázattal kapcsolatban az Önkormányzathoz hiánypótlás érkezett, melynek
teljesítésével Cziráki Lászlót bízta meg.
A hiánypótlás elkészüte után tervezhető a pályázaton belül bővítés, így a kivitelezésnél
már 2 darab készülékkel több kerülhet elhelyezésre.
4.3/Mozgókönyvtár
Papp Jenő képviselő: Van- e a településen mozgókönyvtár?
Gerő Sándor polgármester: Nincs.
4.4./Start- fakitermelés
Előadó: Gerő Sándor polgármester
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Gerő Sándor polgármester: Az önkormányzat, Németh Zsolt, Karvalics Sándor összehangolt
munkájára lesz szükség. A terület kiméretése költséges lenne.
Papp Jenő képviselő: Ki kell méretni az utat, hozzávetőlegesen 15 méter széles.
Lukács Imre képviselő: Nem javasolja
Gerő Sándor polgármester: Hídgyűrűket is be kell szerezni, hiszen a község egyes részein meg
kell oldani a csapadékvíz elvezetését.
Papp Jenő képviselő: Pontosan meg kell határozni, hogy mekkora az út, kik a szomszédos
ingatlanok tulajdonosai és velük is egyeztetéseket kell folytatni.
Gerő Sándor polgármester: Vállalja ennek intézését.
4.5./ Falunap
Előadó: Gerő Sándor polgármester
Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a falunapon történtek miatt a
jövőben nem támogatja hasonló rendezvény tartását a községben és személyes közreműködését
sem ajánlja a továbbiakban a falunapok megszervezésében. Kéri a képviselő-testületet, hogy
fontolják meg, hogy a jövőben a testület egy gyermeknapi rendezvény, óvodai, iskolai családi
nap megszervezéséről döntsön, mely zártkörű rendezvén lenne a gyermekek és családjaik
részére.
Beszámolt arról, hogy a 2013. évi falunap költsége 379.621,- Ft volt, és 50.000,- Ft bevétellel
zárt az esemény költségvetése. 2012-ben összesen 256.158,- Ft összköltsége volt a falunapnak,
azonban 2013.-ban a korábbihoz képest volt ugrálóvár, arcfestés a gyermekeknek. Az idei évben
szponzori befizetés 35.000,- Ft-tal több volt, mint tavaly.
4.6./
Gerő Sándor polgármester: Az önkormányzati utak törmelékesek, Szita Balázs főmérnökkel
közösen megtekintettük. A Fő úton az Anda Zoliék előtt a telkek végében elvégzendő munka
több millió forintos költség.. Hozzávetőlegesen 20-22 ingatlan vonatkozásában kell megoldani a
vízelvezetést.. Postai úton kapjuk a főmérnöktől a szakvéleményt.
Oda kell figyelni arra, hogy milyen növényeket ültetünk a terület dőlésszöge miatt. A
domborzati viszonyokat körültekintően kell megvizsgálni. Azért hívtam szakembert, hogy
mondja meg, hogy mi lenne a megoldás.
Szükséges, hogy különböző hídgyűrűkre kérjünk ajánlatot – beton, műanyag, fém -. Az érdemi
munkát ebben az évben el kell kezdeni. Legjelentősebb a temetői út és a szokági rész.
4.7./ Irodaplusz:
Gerő Sándor polgármester: Az önkormányzat hivatalában megszokott gyakorlat, hogy a
fénymásoló meghibásodásakor az Irodapluszt keressük fel, azonban az utolsó jelzésünknél 1 hét
múlva jöttek elhárítani a hibát.
A további kérdések megvitatására a polgármester zárt ülést rendel el.
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Más tárgy és hozzászólás, kérdés nem lévén Gerő Sándor polgármester az ülést 20.00 órakor
bezárta.

k.m.f.

Gerő Sándor
polgármester

Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző
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