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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2012. április 12.
napján megtartott, 17.30. órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén Miháld
Község Művelődési Háza Nagytermében (8825 Miháld, Fő út 8.)
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester, Vig Zsolt alpolgármester, Lukács
Imre és Márfi Szilárd helyi önkormányzati képviselők.
Távol van: Gergely Norbert helyi képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző és Tóth Árpád
őrnagy úr, Ráczné Major Margit tagintézmény-vezető.
Lakosság részéről megjelent: 39 fő.
Gerő Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, a falu lakosságát. A
közmeghallgatás, illetve a falugyűlés keretében a lakosság véleményének
megismeréséhez is testületi keretek szükségesek, így megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges
létszámban - 4 fővel - a képviselő-testület megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására azzal, hogy a falugyűlésre
meghívott pályázatíró cég képviselői sajnos nem tudtak leutazni a szennyvíz
beruházási
projekt
ismertetésére,
így
javasolja,
hogy
először
közmeghallgatás keretében az elmúlt egy év munkájáról kíván beszámolót
nyújtani, amihez közérdekű kérdéseket, javaslatokat tehetnek a tisztelt
állampolgárok, akár egy konkrét ügy kapcsán, majd áttérhetnek a
szennyvízberuházás konkrét kérdéseinek a megválaszolására a jelenleg
rendelkezésre álló információk birtokában. Szükséges megismerni a falu
lakosságának véleményét ahhoz, hogy a pályázatot a rövid határidő ellenére
be tudjuk nyújtani.
Ezt követően a képviselő-testület határozathozatal nélkül a javaslatnak
megfelelően – egyhangúlag - a következő napirendet alkotta:

NAPIREND:
1./ a.) Közmeghallgatás a polgármester és a képviselő-testület
elmúlt egy éves munkájáról, ehhez kapcsolódóan közérdekű
kérdések, javaslatok felvetése
Előadó: Gerő Sándor polgármester
b.) Miháld Község szennyvízkezelésének megoldása, a
közműberuházás
megvalósításához
pályázati
lehetőség
igénybevétele, ehhez a lakosság támogató nyilatkozatának
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szükségessége
Előadó: Gerő Sándor polgármester

1./ a.) Közmeghallgatás a polgármester és a képviselő-testület
elmúlt egy éves munkájáról, ehhez kapcsolódóan közérdekű
kérdések, javaslatok felvetése
Gerő Sándor polgármester: Szeretné a találkozót azzal kezdeni, hogy
szeretettel köszönti körünkben Tóth Árpádot, aki a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság Zalakarosi Rendőrőrsének őrnagya, akit azért hívott meg,
hogy hiteles tájékoztatást adjon a település közbiztonságának kérdéseiről,
veszélyforrásokról, és tájékoztatja alakosságot, hogy a parancsnok úr
beszámolója után nyugodtan tegye fel a kérdéseit, észrevételeit hozzá.
Megkéri parancsnok urat, tartsa meg beszámolóját.
Tóth Árpád őrnagy: Köszöni a meghívást. Ő is tisztelettel köszönt
mindenkit. Polgármester Úr már bemutatta, de ő maga is szeretné ezt
megtenni, Tóth Árpádnak hívják, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Zalakarosi Rendőrőrsének a parancsnoka, és a Zalakarosi Rendőrőrs
illetékességi területén található Miháld település is, így a munkánk ezen
településre is kiterjed. Előzetesen egy pár statisztikai adattal szeretne
szolgálni. 2011-es évben a következő bűncselekmények történtek: 4 db
zaklatás elnevezésű bűncselekmény történt a településen, amely
bűncselekmény azt jelenti, hogy valaki megfenyegeti a másik személyt azzal,
hogy megöli vagy leszúrja, egyéb sérelmet követ el ellene. Ebből elrendelünk
egy nyomozást és megpróbálunk az ügy végére olyan pontot tenni, hogy vagy
vádemelési javaslatot teszünk az elkövetővel szemben, vagy megállapítjuk,
hogy nem történt bűncselekményt és akkor megszűntetjük az eljárást. Ezen
kívül történt összesen 4 db garázdaság, 14 db lopás, ebbe beletartozik a
kerékpár lopástól elkezdve a mobiltelefon lopásig minden. A betörés külön
kategória, sajnos ebből is történt 9 db, amely a korábbi adatokhoz képest egy
egész komoly emelkedés, egy része felderítésre került, de van egy másik
része, ami sajnos ismeretlen elkövetővel zárult. Történt még 3 db csalás a
településen, ezen kívül más említésre méltó cselekmény nem történt a
településen, elmondhatja, hogy összességében a 2010. évi adatokhoz képest
16,2 %-al nőtt a bűncselekmények aránya a tavalyi évben a településen, ez
számszakilag azt jelent, hogy 37-ről 43-ra növekedett a bűncselekmények
száma.
Annyiról tud még beszámolni, hogy az idei évben ez idáig Miháldon 8 db
bűncselekmény történt, nagyon örülne neki, ha ez a tendencia így
folytatódna, mert ez azt jelenti, hogy év végére 43-ról 32-re csökkenne a
bűncselekmények száma. Bízik ebben. Ennyit a bűncselekmény kategóriáról.
A szabálysértéseket számba véve a tavalyi évben Miháldon 18 db esetben
éltek szabálysértési feljelentéssel, ugyanakkor ebben az évben ilyennel még
nem éltek, ami nem azt jelenti, hogy Miháld településen nem történik
szabálysértés, hanem ennek az oka az, illetve különböző információs
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csatornák ezt erősítik meg, hogy komoly információs hálózat van a
településen belül, amely sajnos több csatornás, és ez ellen ők még nem
tudtak ez idáig hathatósan fellépni, mert mihelyst ide rendőr hivatali
ruhában beteszi a lábát járőrautóval, azonnal megy egy telefonlánc, és nem
jönnek utcára azok az emberek, akik vélhetően máskor szabálysértéseket
követnek el, megemlíti itt az ittas vezetést, a lejárt műszaki engedélyes
különböző járműveket, amelyeket a hegyi közlekedésben használnak, vagy
akár egyéb célra, ő jól látja ezt a helyzetet, de a statisztikai adatok rácáfolnak
szinte erre. Ennek érdekében ő tesz érőfeszítéseket és előszeretettel meghívja
a településre a készenléti rendőrségnek a szombathelyi alakulatát, akik
szemmel láthatóan kommandó ruhásoknak néznek ki, de ez nem kommandó
ruha, hanem a rendőrségnek a gyakorló ruhája. Még ők sem tudnak
hatalmas eredményekről Miháldon és a térségben beszámolni, de egy-két
sikerélményük már volt, ha így fogalmazhat.
Ami még zavarja Miháld vonatkozásában az az, hogy nagyon sok a puskás
ember, de nem mindenki rendelkezik az ehhez szükséges engedéllyel, és ez
mellett még az elszaporodott vadállomány is zavarja őket, megpróbálják azt
tizedelni. Ennek tudható be, hogy 2010-ben volt 3 olyan lőfegyverrel való
visszaélés, amelyben részsikereket értek el, de ez még egy feltérképezetlen
terület a rendőrőrs állománya részére. Van még egy olyan vetülete a
településnek, hogy ha valakinek van valami baja a másikkal, akkor azt fogja,
aztán lecsapja. Elnézését a megfogalmazásért, de rengeteg sok az erőszakos
bűncselekmény, a problémát a felek nem békés úton, párbeszéddel kívánják
megoldani, hanem egymásnak ugranak. A településnek van egy pozitív
vetülete is, méghozzá az, hogy itt az emberek sokkal nyitottabb szemmel
járnak, ha ide beteszi a lábát egy idegen, vagy olyan személy, aki
bűncselekmény célzatával érkezett, akkor kapásból kapják a telefonokat, ezt
ő nagyon köszöni, és szeretné, ha ez a jövőben is így működne, mert így lehet
kiszűrni a link elemeket a településről. Sajnálatos pont neki, hogy múlt hét
péntekén a település körzeti megbízottját érte egy hivatalos személy elleni
támadás, erőszak, Sass Tihamér körzeti megbízott a faluba érkező
mentősöknek próbált meg segítséget nyújtani olyan módon, hogy egy
fiatalembert próbált meg besegíteni a mentő autóba, és ez a fiatal ember,
nem tudni, hogy betegségéből kifolyólag, vagy más okból kifolyólag, felugrott
és megütötte, megrugódta a körzeti megbízottat, ennek eredményeképpen
végül bilincselésre került sor, aztán a mentősök végül elszállították a
fiatalembert. Ő arra kér mindenkit, hogy a körzeti megbízottat, aki Patért,
Miháldért, Sandért ugyanúgy tesz, ne próbáljuk meg letámadni, mert ez egy
egész komoly bűncselekmény, már az egerszegi nyomozó ügyészség vizsgálja
az ügyet.
Végezetül szeretne még egy dolgot elmondani zárásként, és nem kívánja a
komoly dolgoktól elrabolni az időt. Van egy olyan személy Miháldon, aki
szeret rendszeresen névtelen bejelentéseket tenni a rendőrségen. Ő nagyon
szeretné felderíteni a kilétét, nem feltételezi senkiről, de ha esetleg itt van a
jelenlévők között, akkor az a kérésem hozzá, hogy jöjjön el személyesen
hozzám és beszélgessünk azokról a dolgokról, amelyekről ő bejelentéseket
tesz, mert igazán vannak hasznos dolgok azokban, amelyet ír, bejelent, de
nem tudunk a végére járni, mert nincs hozzá egy név, nincs hozzá egy
ember, nincs egy olyan személy, aki azt konkrétan el tudná mondani
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jegyzőkönyvbe, vallomást tudna tenni arról, hogy azok teljesen megfelelnek a
valóságnak. Vállalja fel a kilétét, jöjjön el hozzám személyesen, annak van
értelme, megígéri, hogy nem fogja felfedni, hogy ki ő. Özönlenek az adatok
ezekben a bejelentésekben, amelyek száma éves szinten 6-8 között mozog, és
nekik ezeket le kell ellenőrizni, de nem tudjuk megállapítani, hogy valós,
vagy nem valós, mert tanúbizonyítékokat, egyéb bizonyítékokat nem tudunk
mögéjük besorakoztatni, hanem csak van önmagában egy névtelen
bejelentés.
Ennyit szeretett volna elmondani, köszöni szíves figyelmüket, akinek van
kérdése, szívesen válaszol rá.
Gerő Sándor polgármester: Amíg gondolkoznak az esetleges kérdésen, ő
szeretne hozzászólni négy pontban az őrnagy úr által elmondottakhoz,
méghozzá azért, hogy lássuk, hogy egy település közbiztonságáért hogy
tudunk tenni, vagy hogy tesznek mások, akár lehet ötleteket venni a
településekről, hogy oldják meg mások ott ezeket a feladatokat, ugyanis a
kistérségi ülésen tett beszámolón a rendőrkapitány arról tájékoztatott
bennünket, hogy Zalakaroson több az elkövetett bűncselekmények száma,
mint a Zalakomárban. Ez lehet, hogy hihetetlen, de valós adat. A másik
témakör, amikor körzeti megbízottat megtámadták, illetve erre ellene alapos
a gyanú, hogy bűncselekményt követtek el, hogy tudjuk, utána a család és a
gyermekek elhagyták a települést, az már az ő szűk területéhez, a
gyermekvédelemhez tartozik, hogy ellenkező esetben biztos, hogy a
gyermekek ki lettek volna emelve a családból. Ezt tudni kell, hogy aki ilyen
bűncselekményt követ el, az valószínűsíthető, hogy nem alkalmas gyermeket
nevelni a családjában.
A harmadik amiről szeretné a lakosságot
tájékoztatni, az a gyújtási tilalom megszegése, ha észleli tiltott időben a
szabálysértést, oda megy, még egyszer figyelmezteti az állampolgárt, még
mindig jobb, mintha a járőr veszi észre, mert az már jegyzőkönyvezhető,
szabálysértési eljárás kezdeményezhető ellene. Kellemetlen pénzbírsággal
járhat, szíveskedjenek vigyázni. A másik, illetve az utolsó, amit parancsnok
úr beszámolójához szeretne említeni, hogy ha van valamilyen rendezvény a
faluban, nem a közelgő falunapra gondol, hanem bármilyen más rendezvény,
vagy a legutóbbi farsang, vagy bármi olyan, amikor az emberek kis időre
elmennek otthonról, ezt jelzi a parancsnok úrnak, hogy akkor fokozottabb
rendőri jelenlét vigyázza a faluban az őrizetlenül maradt portákat, megelőzve
a vagyon elleni bűncselekményeket. Köszönöm, hogy akkor jönnek és
vigyáznak az otthon maradt értékekre. Akkor kérem a jelenlévőket, hogy ők
is tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Tóth Árpád őrnagy: Még előtte referálnék olyan dolgokra, amelyekre a
polgármester úr most felhívta a figyelmemet. A Zalakomári példát említve
sokkal drasztikusabb a csökkenés, minthogy Zalakarosban pl. 120 a
felderített bűncselekmények száma,
Zalakomárban pedig 110, hanem
Zalakarosban megmaradt a korábbi 120 –as szám, Zalakomárban pedig
borzasztóan csökkent a bűncselekmények száma, ami annak köszönhető,
hogy 4 körzeti megbízott dolgozik ott folyamatosan, de ehhez elmondja, hogy
ide is, és Zalaszabar - Garabonc - Nagyrada térségre is kért plusz 1 fő körzeti
megbízott
munkatársat,
de
mindkettő
esetben
elutasítottak
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státuszgazdálkodási okokra hivatkozással, de nemcsak az övét, hanem a
letenyei parancsnok kérését is. Csomóan kértük, hogy bővítsék a körzeti
megbízotti hálózatot, de sajnos ez eddig eredménytelen volt. Igazából ő úgy
gondolja, hogy jó lenne, ha Tihamérnak lenne itt egy társa, de a szabari
részen is jó lenne, ha a körzeti megbízottnak lenne egy társa, de ezt még ez
idáig nem sikerült elérni. A másik, hogy 2012. április 15.-étől életbe lép az új
Szabálysértési törvény, ez a 2012. évi II. törvény , mindenkinek felhívja a
figyelmét rá, illetve a 63/2012-es Kormányrendeletre, olyan bírság határokat
állapít meg, amely rendkívül drasztikus mértékű, 5-50 ezer forint mértékig
helyszíni bírságot szabhat ki az eljáró szerv, illetve ismételt elkövetés esetén
70.000,- forintig terjedhet a helyszíni bírság az eddigi 20.000,- helyett. Kér
mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, mert a kollégák is kellemetlen
helyzetbe kerülhetnek, hiszen már ezen szabályokat kell alkalmazni jövő
hétfőtől, kér mindenkit, tanulmányozza át ezeket a jogszabályokat. Most kéri
a kérdéseket, ha tud, megpróbál rá válaszolni.
Konda Ferenc miháldi lakos: Neki az a meglátása a közbiztonság kapcsán,
hogy nemhogy visszaesett, de szabályosan félnek az emberek, ez
visszavezethető ahhoz, hogy az emberek és a rendőr között is rossz a nyitás,
kapcsolat. Nem hallott arról sem, hogy milyen számú bűncselekmények
történtek a faluban. Régen azt tanították nekik, hogy mindenkivel jóba kell
lenni, a halőrrel a kéményseprővel, a körzeti megbízottal, mindenkivel, na
most ha kivonulnak ide a zalakarosiak, vagy akár a szombathelyiek, nem az
az első, hogy polgár-rendőr barátság lesz, megállít, nem is köszön, rágógumi
a szájában, hanem mindjárt azt mondja, 10.000,- Ft helyszíni bírság.
Mindennek meg vannak a szabályai, pl van olyan is, ahogy hallottuk, hogy
milyen bírság állapíthatók meg majd, hogy kérem, többet ezt és ezt meg ne
lássam, hogy először figyelmeztet a rendőr, ne mindjárt az 5-10-20-50 ezer
forintos tétellel bírságoljon. Vele is megtörtént ez a napokban, egy hete, ő is
ezt az egyenruhát hordta valamikor, tudja miről beszél, hogy leszólítja,
majdnem átesik rajta a két rendőr járőr, míg ő beszélgetett a Petőfi utcában
valakivel, mert ő úgy tanulta valamikor, hogy előre a napszaknak
megfelelően kell köszönni, ő nem várja el, hogy előtte lehajoljon, de ha már ő
előre köszön, akkor legalább fogadja, köszönjön vissza. Innen indul az a
rendőr –polgár barátság a véleménye szerint. Tihamért ő már régen látta,
korábban járőröztek hegybe, itt-ott, most már benn ülnek a kocsiban,
kiugranak belőle, ő nem akar bántani senkit, de ez így nem jó. Jegyzőnőt is
megszeretné hallgatni, hogy amióta itt működik a faluban, milyen
pályázatokat írt a falu érdekében, illetve voltak olyan szabályszegések is,
amelyek felháborították az itt élő embereket, nevezetesen az Ivanovics
Nándorék folyamatosan a közterületen mossák a műtrágyaszóró
tehergépkocsikat, a lefolyó permetes víz belefolyik a patakba, itt elsősorban a
környezetvédelem, ami fontos lenne. A másik kérdés, hogy lesz-e ebben
valami intézkedés, mert az nem engedhető meg, hogy bárki az utcán mossa
az autóját, a tehergépkocsiját, a műtrágyaszóró kocsiját. Ebben milyen
intézkedések történtek, és köszöni szépen, hogy meghallgattak.
Tóth Árpád őrnagy: Elsőként szeretne reagálni a kérdésekre, nevezetesen,
hogy milyen számú bűncselekmények voltak a faluban a 2010-es évben, le

7
tetszett maradni a beszámolója elejéről, mert ez elhangzott, de még egyszer
elmondja, hogy ez a szám 43. Ez a tavaly előttihez képest 6 db-al növekedett,
mert akkor az a szám 37 db volt. Annyit referálna ehhez a mindenkit agyon
bírságolunk Miháldra felvezetésre, hogy még ő is szégyenli a kapitányság
előtt, hogy van a térségben egy település, Miháld, ahol a tavalyi évben csak
18 db feljelentéssel éltünk összesen, a 43 bűncselekménnyel szemben. Olyan
szinten elenyésző, hogy ezen ki lennének akadva egy közmeghallgatáson az
emberek, nem kell elmenni Komárig, csak menjünk el Zalaszentjakabig, vagy
Galambokig, hogy
milyen rendőrök van a zalakarosi őrsön, akik egy
településen csak 18 szabálysértést tudtak eszközölni, mikor a szomszédos
településen meg csináltunk 57-et. Tehát ez az,
amiben kételkedik.
Sajnálom, hogy ilyen benyomásokat keltenek rendőrök egyes emberekben,
bízik benne, hogy ők nem a zalakarosi őrshöz tartoznak, aki ne tudna
visszaköszönni egy napszaknak megfelelően, vagy túlkapáson esne egy
rendőri intézkedésen, vagy rágózna, mert akkor nagyon el lenne keseredve,
mert ezt az ő emberi nem mernék megtenni, a készenléti kollégákért nem
tudná tűzbe tenni a kezét, vele tisztelettudóak, persze más a szituáció
helyszínen, de nem tudja elképzelni, pl. a Tihamérról, hogy kiugorjon az
autóból és a kocsi elé ugorjon, sőt inkább nem csinálja. Ha még van kérdés,
szívesen válaszol rá, köszöni a lehetőséget.
Szegedi Bernadett körjegyző: Amennyiben őrnagy úrhoz nincs kérdés,
folytatná, köszöni Konda úrnak a megszólítást. Először is a rend érdekében
felhívná a figyelmet, hogy közmeghallgatásról van szó, tehát személyiségi
adatok, nevek ne hangozzanak el, ő annyit tud az említett üggyel
kapcsolatosan, hogy amint polgármester úrhoz megérkezett a bejelentés,
azonnal tájékoztatta a rendőrséget a szabálysértésről, és úgy gondolja,
kivizsgálás alatt van ügy. Még egyszer kéri, hogy személyiségi adatok
védelme érekében ne hangozzanak el adatok, hogy ki, mikor, milyen
cselekményt követett el, mit csinált, mert annak nem a közmeghallgatáson
van helye.
Gerő Sándor polgármester úr: Bocsánat, mielőtt jegyző asszony folytatná,
csak annyit a tájékoztatáshoz, hogy még ki is ment a helyszínre, hogy most
jogosan vagy nem, nem firtatná, de egy településen kell egymás között
kommunikálni, hogy kivel kapcsolatban milyen bejelentések érkeznek,
elmondta, hogy környezetvédelmi bírság kategória, ezzel a rendőrőrs
foglalkozik, és ennek milyen következményei várhatóak, hogy a jövőben
akkor ennek függvényében tevékenykedjenek, ott akkor a helyszínen azt
mondták, hogy ezt tudomásul vették, és megértették.
Szegedi Bernadett körjegyző: Ha a válasz kielégítő, haladjunk-e előre a
pályázatokkal, hogy én milyen pályázatokat írtam, mert ez úgy gondolom egy
közös munka a képviselő-testülettel a lakosság véleményének kikérése
mellett. Amit eddig Miháld megpályázhatott, megpályáztunk, semmit nem
hagytunk ki, nagyon fájó az, hogy 2006-ban a hátrányos helyzetű
települések listájából kormányrendeleti szinten kikerültünk. Ezzel olyan
lehetőségektől estünk el, hogy bizony egy-egy pályázatnak neki sem tudunk
indulni, mert a pályázati alanyok között nem is szerepelünk. 2006.
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szeptemberében vettem át a hivatalt, azelőtt, hogy milyen pályázatokat adott
be a testület, nem tud nyilatkozni, csak amiket átvett, akkor éppen a
ravatalozó pályázatát, elbírálás alatt volt félidőben, önerő sem volt hozzá, úgy
indult neki a testület, hogy hitelt kellett hozzá felvenni, hiszen többen tagok
voltak, tudják. Aztán valahogy, többek megelégedésére, vagy nem , hiszen
több kritika érte akkor a testületet, hogy nem úgy készült el, vagy nem olyan
lett az épület, de úgy gondolja, amennyi forrás rendelkezésünkre állt, szép,
legalábbis a célnak megfelelő a temető. Aztán jogos igényként merült fel az
óvoda nyílászáró cseréje, homlokzatának felújítása, ahogy kinézett az óvoda,
halaszthatatlan volt a felújítás, amely 10millió Ft-os projektet jelentett, de az
volt a szerencsénk, hogy 80 százalékos volt a támogatási arány és Miháldnak
csak 2 milliót kellett hozzátennie, akkor ennyi önerővel rendelkezett is, és
sikeresen tudtunk indulni ezen a pályázaton. Aztán követte az IKSZT
pályázat, a hivatali épületet szerettük volna rekonstruálni teljes egészében,
sajnos ezt elutasították, több fordulón sikeresen átjutottunk, de végén ezt
mégsem tudták támogatni. Aztán a vízbázis védelmi pályázat következett,
tudjuk, hogy Miháld sérülékeny vízbázis területen fekszik, szintén több
fordulóban megdolgoztattak bennünket, rengeteg dokumentációt, terveket,
költségelemzést kértek tőlünk, de a végén ezt is elutasították. Aztán a
Körjegyzőség épületének felújítására külön pályázatot benyújtottam, de ezt is
indokolás nélkül elutasították. Ezért mondta már többször, hogy vagy
kellene egy erősebb politikai lobby, vagy egy közös elhatározás, vagy akár
egy számvetés, hogy miért utasítják le sorra a pályázatainkat. Aztán 2010ben az új testület szükségét érezte, és már tényleg elodázhatatlan az, hogy a
közfunkciójú épületek fűtéskorszerűsítését elvégezze, a totálgázzal való fűtés
jelentős forrást von el az önkormányzattól, nem kell mondani, hogy egy ilyen
nagy épületnek, amely az iskoláé, mennyibe kerül a havi fűtése probánbután gázzal, amikor a rossz nyílászárókon csakúgy tódul be a hideg levegő,
de ezzel a tájékoztatással polgármester úr külön készült. De előzetesen
elmondja, hogy a képviselő-testület elindult egy ilyen pályázaton bruttó 70
millió költségvetéssel, amelyben benne foglaltatik a művelődési háznak, az
iskolának és a hivatalnak a fűtéskorszerűsítése, homlokzat felújítása,
gázkazán cseréje. Várjuk ennek az eredményhirdetését, de ott tartunk, hogy
a tavaly júliusban elküldött pályázatunkra befogadó nyilatkozatot sem
kaptunk. Ez a falu érdeke, és már látszik, hogy talán az állam érdeke is,
hogy a pályázatunk támogatást nyerjen, hiszen mindenki tudja, hogy 2013.
januárjától járási hivatalok fognak felállni, de még nem tudjuk a konkrét
kereteket, egyes feladatok átvétele, vagyon, közös használat fogalmazódik
meg a törvénytervezetben, de nem tudjuk még mely konkrét feladatokat veszi
át az állam, a lakcímbejelentésen, kereskedelmi igazgatáson és
igazgatásrendészeten kívül. Ezek nem nagy számot jelentettek, a
lakcímbejelentésen kívül, amely közel áll az emberekhez, tehát pont azokat a
feladatokat viszik el, amely éves szinten 2-3 alkalommal jelentkeztek a
hivatalnál, tehát a főbb, nagyon részterületek megmaradnak helyben,
legalábbis erre utal a mostani tervezet. Nem tudjuk ez alapján, hogy mely
köztisztviselők kerülnek át jogutódlással a járásokhoz, illetve a közös
használat is megfogalmazódik az állammal a hivatali épület kapcsán. Ezért
is mondta, hogy érdeke lesz talán az államnak, hogy ezeket a pályázatokat
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megnyerjük, hiszen az iskola fenntartás is állami feladattá válik. Ha netán
Konda úrnak még kérdése van, vagy bárkinek, szívesen válaszol rájuk.
Konda Ferenc miháldi lakos: Elhangzott az iskola, ezzel kapcsolatosan
szeretne többet megtudni, mi az igazság, tényleg elfogják vinni az iskolákat?
Gerő Sándor polgármester: Ha megengedi, menjünk végig a kérdéseken, ki
fogunk térni az iskolára is, de bővebben szeretett volna, nemcsak egy-két
mondatban, így ha megengedi, és ezzel mindenki egyetért, folytatja a
tájékoztatását. Külön kértem igazgatónőt is, hogy legyen itt, mert akkor
megkezdem a tájékoztatást, és mint szakember majd egészítsen ki. A jegyző
asszony által elmondottakhoz annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a kisiskola is
bekerült a pályázatba, illetve 2 éve van folyamatban a buszöblök
felújításának pályázata. Miháld Község Önkormányzata 600.000,- Ft
összeget fizetett már ki az indulási időszakban, és a következő hónapokban
további 6-700 ezer forintot kellene még kifizetni, gondoljanak bele egy 95 %
támogatottságú pályázatra. A testület úgy döntött, ha már két éve nem
történik egy kapavágás sem, oda többet akkor nem fizetünk be, majd ha
elindulnak a pályázatok, lesz valamilyen érdemi tevékenység a kompetens
szerv részéről, akkor igen, de addig egyetlen fillért nem vagyunk hajlandóak
átutalni, küldhetik a leveleiket. A vízbázis védelmi pályázattal kapcsolatosan
tett említést a jegyző asszony, ez egy 100 % támogatottságú pályázat volt,
amely áthúzódó pályázat, első körben elutasították, megfellebbeztük, de nem
adtak helyt az igazunknak, elutasították. Felkereste a pályázati szervet,
amely azt mondta, hogy gyakorlatilag megindokolhatja bármivel, az Eu-s
források elapasztása folyik, amely során nem adnak rá pénzt. Több mint 40
millió forintot jelentett volna ez a településnek, ez nagyon komoly munka lett
volna, feltérképezte a fúrt kútainkat, a talaj réteg képződéseit, stb, de sajnos
nem tudunk már mást tenni, mint tudomásul venni a döntést. Beszélve a
kanizsai szakemberekkel, akik a Somogy megyei településeken megnyerték
ezeket a pályázatokat, hogy amíg erre nem lesznek meg az Eu-s források,
nem fognak ezek a pályázatok előbbre menni. Ha már a pályázatokról esik
szó, fontosnak tartja megemlíteni, hogy a helyi tűzoltó egyesületen keresztül
beadásra került a térfigyelő kamerarendszerre is a pályázat, amelynek
költségvetése 2,5 millió Ft, hogy miért rajtuk keresztül, éppen azért, mert az
ÁFA fizetés alól mentesülünk, nagyobb a támogatási összeg. Köszöni Márfi
Szilárd képviselő úrnak, hogy technikailag olyan pályázatot rakott le az
asztalra, ami lehetővé teszi a későbbiek során, napszaktól függetlenül, akár
éjszaka, akár nappal képes lesz a rendszer a rendszámok leolvasására.
A fűtéskorszerűsítésre visszatérve a szakemberek szerint , eddig 6 millió volt
az éves gázszámla, durván a felére fognak
csökkeni a költségeink,
természetesen a pályázati támogatás teljes elnyerése esetén, valamennyi
épületünkre vonatkozóan. Jelen pillanatban, habár nem szorosan
kapcsolódik a pályázatokhoz, jelen pillanatban a START mintaprogramon
belül az önkormányzati utak kitisztítása folyik az illegális hulladékoktól,
egyéb anyagoktól, de csak ott, ahol engedélyünk van rá, ez nagyon le van
szabályozva, külön pályázat és szigorú elbírálás alapján. Az ott kitermelt fát
az önkormányzat udvarára felhalmozzuk és terveink szerint legalább
valamelyik épületre egy fatüzelésű, vagy fa-elgázasító kazánt beteszünk, hogy
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ennyivel is kevesebb legyen a gáz. A pályázatokat illetően, később úgy is lesz
szó a szennyvízberuházásról, ennek kapcsán a lakosság véleményének
kikéréséről, ennek előtte szeretne szólni a templom pályázatról, amely
tavasszal volt napirenden, de szerencsére a határidőt kitolták 2012.
szeptember 1-jétől 2012. szeptember 31.-éig terjedő időszakra, és itt jön a
miháldik nagyon fontos szerepe. Még mielőtt a határidőt módosították volna,
hónapokkal ezelőtt felkereste az Atyát, illetve a templomba járó kompetens
embereket a pályázati lehetőségről, amely 40 millió forintot jelentene 100 %os támogatással, és a templomra lehetne fordítani, amennyiben az egyház
adná be a pályázatot. Az önkormányzat is beadhatná, csak az
önkormányzatnak be kellene fizetni az ÁFA összegét, amely 7-8 millió
forintot jelentene, ezért kellene a pályázatot önkormányzati vonalon indítani.
Mondta az Atyának, hogy induljunk el, itt az önkormányzat, úgy ahogy
kinéz, de van benne telefonvonal, van benne számítógép, ülnek benne
emberek, vannak pályázatírók. Itt van előttünk még pár hónap, nem szabad
elszalasztani, ez nem kerülne pénzünkbe, gyakorlatilag csak az előkészítés,
pályázatíró költségei, ezt nem szabad kihagyni. Ennyivel szerette volna
kiegészíteni a pályázatokat, illetve megkérdezi, hogy van-e ezzel
kapcsolatosan bárkinek kérdése, hozzászólása, véleménye.
Konda Ferenc miháldi lakos: Ha a pályázatokról beszélünk, kéri, hogy
beszéljenek a földgázról, hogyan lehetne ide a faluba behozni, mert a pb gáz
be van vezetve a lakásba, de ő nem használja, kandallóval melegít, mert
olyan nagyon megemelkedett a totálgáz díja, 600,- Ft/m3 gázt nem lehet
kifizetni. Ezzel kapcsolatosan van-e előremozdulás, kéri a polgármester
tájékoztatását, mert a lakosság öregedik, a fa az erdőben csökken, az
iskolában sem kellene akkora nagy átalakítás.
Gerő Sándor polgármester: Sajnos ez a gáz ára már az óta 759 Ft/m3 lett.
Ő nem tudja, hogy hányat írtak akkor, amikor itt bevezették, illetve a totál
gáz szolgáltatását választották, illetve hol állt le a cső, Galambokon, vagy
Bagolánál-e. Igen, már mondják is, hogy Galambokon a szárítónál, illetve
Kisfakoson állt le a cső, ő nem tudja, hogy akkor miért nem jött tovább. Itt
mondja a jegyző asszony, hogy ilyen pályázati kiírás nincsen, iylennel nem
találkoztunk, a megújuló energiákat részesítik előnyben, támogatás nélkül
pedig nehezen lehetne ekkora beruházást megvalósítani. De ettől függetlenül,
ő támogatja azt, ha a pályázatunk nyer, hogy a kisiskola és nagyiskola is
legyen benne, mert a megvalósítástól számítva 5 éves fenntartási
kötelezettségünk van. Addig, ha a legrosszabb alternatívákat is vesszük, itt
iskolának kell maradni, mert nem szeretné, ha 3 év múlva itt történne
valami, és
időarányosan a pályázati pénzt vissza kellene fizetnünk.
Igazgatónő cáfoljon meg, ha nem igaz, hogy szeptembertől az 1.osztályban 3
beíratott gyermek fog járni, összesen három!Nincsen gyerek.
Konda Ferenc miháldi lakos: Mert elmennek az emberek innen, valami
olyasmit kellene kitalálni, ami ide csábítja az embereket.
Gerő Sándor polgármester: Ezért is jó a falugyűlés, hogy ilyenek
elhangozzanak, ő már korábban is mondta, és tartja magát most is ahhoz,
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hogy ő nem támogat semmilyen önkormányzati vagyon eladását. Ezzel
kapcsolatosan viszont szeretné megismerné a falu véleményét, mert vannak
olyan, Miháld közigazgatási határán belül található területek, amelyeken az
elmúlt 10-20 évben felnőtt a gaz, elhagyatott, vagy beakácosodott, használja
sógor, koma, azt sem tudni, ki kié, ezeket jó lenne felmérni, pontosan
feltérképezni a területeket, és ezeket eladásra lehetne kínálni a szabályoknak
megfelelően, és ebből befolyó összegekből vásárolnánk pl. a tsz major
területén, vagy bárhol valami indulási alapot, amelyből el lehetne indulni,
mert ha valamit akarunk csinálni, ahhoz pénz kell, anélkül tervezhetünk, de
semmit nem tudunk megoldani. Ez is csak egy ötlet, de ehhez is szeretné
megismerné a falu véleményét, hogy anyagi forrásunk legyen.
Szeretne a falunak beszámolni az időközi választás, tehát a tavalyi év
tavaszától tett intézkedésekről, eseményekről. Sok esetben megkapta azt,
hogy miért nincs falunap. Vagy finoman, vagy keményebben, de ezt
megkapta. A falunap hagyományosan pünkösd vasárnapján szokott lenni, a
hivatal átvételétől számított 1-2 hónap, május-június, neki időben és
energiában is rendkívül kedvezőtlen időszak volt, ő erre teljes egészében nem
tudott koncentrálni. Idén lesz falunap, természetesen a hagyományoknak
megfelelően pünkösd vasárnapján, május 27.-én, erről még a végén
bővebben szeretne beszélni. Visszakanyarodva 2011 tavaszára, az átadásátvételt követően a képviselő-társaimmal együtt jó gazda módjára próbálnak
bánni a rendelkezésre álló eszközökre, akár emberi, akár anyagi
erőforrásokra. Szembesült azzal, hogy a korábbi években felvettek 10 millió
forintot, majd 5 millió forintot, mint hitelt, ezzel kapcsolatosan is tettek fel
kérdéseket, hogy mi lett azzal, mire használták fel, melynek havi törlesztő
részlete 267 ezer forint körül van, nem emlékszik pontosan, de közel
negyedmilliót törleszt havonta az önkormányzat, pontosabban törlesztett,
mert az egyik részlet a múlt hónapban szerencsére megszűnt. Ezek az
összegek gyakorlatilag intézmény fenntartásra fordítottak, ezek pontosan,
forintálisan nyomon követhetők, összességében az egész iskolafenntartásra
ment el. Nehezen indultunk el, nagy adósságállománnyal, leamortizálódott
vagyonkészlettel, ha valaki bejön a hivatalba, látja, hogy mi van, az elmúlt 1
hétben gyakorlatilag 3 radiátor durrant el, úszik az emelet a vízben, a
munkatársaknak át kell öltözniük, mert váratlanul folyik el a víz, állnak az
iratok a vízben, gyakorlatilag olyan állapotban van a hivatal, hogy
katasztrófális. Ezt azért hangsúlyozta, mert Pattal tartjuk fenn a
körjegyzőséget, 21 %-ot tesz hozzá a működéshez, Miháld pedig 79 %-ot. Ez
mit jelent forintálisan, egész pontosan 2,4 milliót ad be Pat éves szinten a
körjegyzőséghez, Miháld pedig 8,9 milliót. Az államtól kapunk 5,1 milliót,
azaz összesen 16,4 millióba van ez a jelenlegi körjegyzőség. Folyamatosan
értekezés van arról, hogy hogyan tovább, hiszen mint tudják már, ezzel
foglalkozik tv, rádió, hogy 2013. január 1-jétől elindulnak a közös
fenntartású hivatalok felállítása, 2000 fő lélekszám alatt önálló hivatal nem
működhet. Miháldnak is el kell döntenie, hová akar menni. Neki régen
dédelgetett álma volt, amikor tavaly itt volt az országgyűlési képviselő,
Manninger Úr, neki is mindjárt mondta, hogy milyen szép lenne, ha Miháld
itt maradna központban, hozzá Pat, Zalaszentjakab, Sand csatlakozna, itt
lennénk, az épület ki lenne használva, itt van az emelet üresen, az ember
akart valamit lobbizni. De látjuk, hogy ez csak álom marad, azért is, mert
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Sand közben elcsatlakozott Zalakomárhoz, Zalaszentjakab Galamboknál
van, Miháld 850 fő, Pat 240, így semmi esélyünk arra, hogy ketten önálló
körjegyzőséget, pontosabban közös önkormányzati hivatalt tartsunkn fenn.
Nagyon messze vagyunk a lehetőségtől, el kell döntenünk, melyik
településhez fogunk csatlakozni, mert senkinek ne legyenek illúziói, ide senki
nem fog csatlakozni. Nagyon egyszerű, a lehetőségünk Zalakomár,
Galambok, Nagyrécse, vagy Nagykanizsa, mert csak egy település
közigazgatási határát léphetjük át, és oda kell csatlakoznunk, ahol
partnerként kezelnek bennünket. Miháld szeretne csatlakozni pl.
Galambokhoz, semmi akadálya, mert csak Zalaszentjakabot léphetjük át.
Nagyrécse esetében pedig nincs probléma, mert közvetlen szomszédosak a
határaink. A szomszédos települések polgármestereivel már többször
egyeztetett arról, ki mit akar. Legutolsó, erről szóló jegyzőkönyvben azt
rögzítette, hogy csak azt a csatlakozást tudja elképzelni és támogatni, ami
Miháldot ebből a jelenlegi helyzetből ki tudja mozdítani. Mert 21 - és 79 %,
be kell látni a pati embereknek is, nem mehet a jövőben. Gyakorlatilag
ugyanazokkal az ügyekkel kell foglalkozni, a teherviselés ebben a formában
nem igazságos, hiszen Pat is ugyan olyan arányban használja az
infrastruktúrát, személyi erőforrást, vagyont, legalább 50-50 %-os
hozzájárulást tartana igazságosnak. Ezen nagyon el kell gondolkodni, mert
az adófizetők pénzéről van szó. Megpróbáltak minden olyan kiadást
lecsökkenteni, illetve megszűntetni, amire úgy gondoltuk, hogy nincs
szükség. Mire gondol pontosan, erre mondanak egy-két példát. A művelődési
házban, ahol gyakorlatilag novemberben egy rendezvény nem volt, csak a
gyerekek járnak át tornázni, abban az egy hónap 116.000,- Ft volt a
gázszámla. Az orvosi rendelő, védőnő, gyógyszertár egy épületben 174.839,Ft volt egy hónapban a gázszámla, és november nem volt egy kemény hónap,
ehhez adják hozzá a hivatal gázszámláját, illetve az óvodának az átlagos 5600.000,- Ft-os gázszámláját. Áram művelődési ház 20.000,- Ft, tűzoltó
szertár 20.000,- Ft, onnan megy a kábeltelevíziós szolgáltatás, orvosi rendelő
7.000,- Ft, iskola 40.000,- Ft, hasonló az óvodáé is, rendszerkarbantartás
24.000,-Ft, ez csaknem 150.000,- Ft, és a közvilágítás 2 ezer forint híján
100.000,- Ft volt. Gyakorlatilag a gázzal együtt a novemberi hónap kiadása
közelít az 1 millió forinthoz, amikor még nem volt farkasordító hideg. Most
jön a január , ez orvosi rendelő és védőnői épület 181.000,- Ft volt a gáz,
ugyanez február hónapban, amikor volt a nagy hideg 282.000,- Ft lett, csak
egy fogyasztási egység számlája. Értelemszerűen akkor az iskoláé is nem 5600, hanem 7-800.000,- Ft volt.
Szegedi Bernadett körjegyző: Sajnos 1.300.000,- Ft-ot meghaladta az
iskola-óvoda fűtés számlája akkor, mert közben 30 %-al nőtt a pb gáz m3
ára is a hideg mellett.
Gerő Sándor polgármester: Bocsánat, 1.300.000,- Ft. És akkor amikor
megállítanak az utcán, hogy hova megy el ez a sok pénz, azt kell mondja, az
intézmények fenntartása bődületesen sok pénzt visz el, ilyen formában meg
pláne. A korszerűsítés elmaradása esetén meg még többet fog. Próbálnak úgy
spórolni, hogy januártól nem mindennap jönnek a gyerekek tornászni,
hanem csak 2-szer, természetesen az órák számát betartva, így csak hetente
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2 alkalommal kell befűtenünk. A másik nem várt kiadása volt a testületnek
az új szennyvíz lerakó telep létesítésének engedélyezési költségei, ez
számításaink szerint csak 2014. februárjában lett volna aktuális. De Pat
Község Önkormányzat Képviselő-testülete tavaly hozott egy olyan döntést,
hogy a tulajdonában lévő területre 2012. május 06.-ától kezdődően nem
vihetjük többet oda a szennyvizet, és ez a döntés Miháld Község
Önkormányzatának eddig 1.600.000,- Ft-jába került. Ebben benne vannak a
különböző mérések, tervek, fúrások, engedélyezési illetékek kiadásai. Ez a
terület a Béke utca végétől Pat irányában, hátul 2-300 méterre, Sárosdon
van. A lerakóhellyel kapcsolatban még tudni kell, mert ő beszélt Mándó Tibor
volt polgármester úrral, - amúgy vagy tetszik valakinek, vagy nem, de
Tiborral is rendszeresen egyeztet, mint ahogy Hermán Sándor úrral is, ő nem
kíván az „oda-vissza haragszomban” részt venni, igyekszik mindenkivel a
település érdekében partnerként viselkedni-, hogy a horgászoknak korábban
pl. aggodalmunk volt, hogy le volt dréncsövezve a talaj, és ezáltal az élő
vízfolyásokba vezeti a szennyvizet a területről. Nos, elmondja, hogy
megvizsgálták a területet, és megállapították, hogy erről nincs szó, nincs a
terület ledréncsövezve, így adta ki az a 4-5 szakhatóság hozzá a különböző
engedélyeket, hozzájárulásokat. Nem kell tehát
attól tartani, hogy a
horgásztónak bármi problémája lenne a kijelölt új terület miatt. Nem sért
azzal személyiségi jogokat, ha elmondja, hogy ennek a területnek van egy
tulajdonosa, és van egy bérlője, Németh Csaba, akik írásban nyilatkozták,
hogy a település szennyvízét ingyen, térítésmentesen lerakhatjuk, tehát az új
rendszer nekünk semmilyen bérleti díjjal nem fog járni. Úgy gondolja, hogy
ez szerencsés helyzet így.
A kiadások lefaragását illetően megemlíti, hogy az egy kezén meg tudja
számolni, hogy a tavalyi évben mennyi segélyt osztottak ki. Erre nem az,
hogy nagyon büszke lenne, mert bizonyára vannak olyan szomorú
helyzetben lévő emberek, akik igenis rászorulnának erre, de ezek az emberek
nem jönnek be az önkormányzathoz, mert akik a legnagyobb bajban vannak,
azok otthon maradnak, mert szégyellik elmondani a bajukat. Ezeket így is
kell kezelnünk, ezért is, a szociális rendelet legutóbbi módosítása kapcsán
elrendeltünk olyan eljárási intézkedési lehetőséget is, hogy amennyiben a
gondozónőknek, vagy a képviselő-testületnek van tudomása olyan idős
emberről, aki bajban van, hivatalból eljárhatunk a megsegítése kapcsán,
valamilyen úton-módon gondoskodjunk róla, ha nem jönne be a hivatalba
kérelemmel. El kell mondania azt is, mert megkapta keményen azt a kritikát
is, hogy a képviselő-testület két kézzel szórta a pénzt a Virtus fesztiválra.
Ezért is jó ez a falugyűlés, hogy végre elmondhassa az embereknek, hogy a
képviselő-testület már a fesztivál szervezésének kezdetén meghozta azt a
döntést, hogy egy forinttal nem tudja támogatni a fesztivált, azaz a testület
nem adott anyagi támogatást a virtus fesztivál megszervezésére. Amit adott,
az az önkormányzati területek, épületek használata, előtte a területeket
tisztába tették, lenyírták a füvet, most a karbantartó nincs itt, de úgy
emlékszik, hogy 0,9 m3 víz fogyott el a rendezvény alatt, illetve 10-12 000,Ft körüli áramot fogyasztottak. Ennyiben érintette az önkormányzatot
kiadásban a Virtus fesztivál. A 47ha terület bérlésének ügyével kapcsolatban
elmondja, hogy lejárt a régi bérlőnek az ideje, új szerződést kellett kötni.
Németh Csabát nem látja a teremben, akit előtte nem ismert, így könnyű volt
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vele tárgyalni minden fajta előzmény nélkül, illetve több helyi gazdával. Volt
olyan helyi gazda, aki azt mondta, hogy csak egy részét szeretné kivenni
bérbe, volt olyan, aki azt mondta, hogy nem szeretne vele foglalkozni. A
tárgyalás nem csak belső körben folyt, hanem külsőst is bevontunk a
tárgyalásokba. Ő mindig azt támogatta, hogy miháldi illetőségű legyen a
bérlő, mert miért adjuk ki egy másik településről érkező gazdának, amikor
helyben is van elég gazda, természetesen ha megfelelő szerződést sikerül vele
kötni, megfelelő bérleti díj fizetése mellett. Amúgy a 47 ha területet úgy kell
érteni, hogy abból hasznosítható 38 ha csak, a többi beerdősült, nem
hasznosítható terület. A képviselő-testület a bérleti díj mellett más szigorú
kritériumokat is támasztott, pl. a szippantós traktor ingyenes tárolása,
pótkocsi ingyenes használata, javítás, azokhoz való szerszámok ingyenes
kölcsönadása, illetve arányaiban egy sokkal magasabb bérleti díj, mint amit
korábban megállapított a testület. Ő úgy gondolja, hogy az önkormányzat
nevében egy korrekt szerződést kötöttünk, és ehhez még jött a
szennyvízlerakó területének ingyenes használata 5 évre. Ezeknek a régi bérlő
felelt meg, aki így lett az új bérlő is egyben. A szemétszállítással
kapcsolatosan csak annyit szeretne mondani, hogy nem lehetett emelni a
2011-ben érvényes díjakon, de a rendszerben zavar van, úgy van zavar, hogy
egyik nap azt mondják, hogy nem lehet, utána meg április-májusban
engednek emelni a díjakon, hétről hétre változik, ezért is írták azt az
értesítőben, amit leírtak, de itt már mondja a jegyző asszony, hogy április
15.-étől lehet emelni. Aztán, többször megállították a faluban, hogy mi van
azzal a 28 milliós környezetvédelmi bírság ügyével. Ha a legrosszabb esetet
nézzük, akkor az a 28 millió már lassan kamatival együtt 34-35 millióra
rúgna, de ilyen ne legyen, mert ha holnap ilyen levelet kapnának, akkor
gyakorlatilag végük lenne, de azt kell mondania szerencsére, talán a
szakemberek közreműködésének köszönhetően, talán másnak, hogy a
legfelsőbb bíróság a zöldhatóság határozatát hatályon kívül helyezte és új
eljárásra kötelezte az eljáró szervet. Ez a döntés lassan 1 éve született, tavaly
áprilisban, azóta gyakorlatilag a zöldhatóság nem csinált semmit, nincs levél,
nincs válasz, azaz nem kezdeményezett új eljárást, arról nem kaptunk
semmilyen értesítést 5 napon belül a Ket alapján.
Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos változtatásokról is szeretne beszélni.
Voltak olyan esetek 2011-es évben, amikor bejelentések érkeztek jogosan
hozzánk, hogy ez itt hűsöl, az ott támaszkodik a kapán, az sem csinál
semmit, hogy ha ezek az emberek jöttek volna be 2012-ben is, akkor
gyökeresen kellett volna változtatni a rendszeren. Az, hogy 2011-ben minden
egyes embert behívott dolgozni az önkormányzat, és azért hívta be, mert az
volt a szándékuk, hogy 2011-ben minden érintett személy megszerezze a 30
napot, hogy 2012-ben biztosítva legyenek, nos, ez 2012-ben átalakult, mivel
a kormányzat az országos programokat részesíti előnyben, az
önkormányzatnak csak 4 embert engedélyeztek a START minta program
keretében, szigorú szabályok szerint, illetve később lehetőséget adott a
munkaügyi központ további 5 ember közcélú foglalkoztatására pályázat
keretében, akik közöl 3-an majd a közterületen dolgoznak, egy pedig az
iskolában takarít és egy pedig az intézményeket fűti, ennyi a keretünk csak
az idei évben, 2-5 hónapos foglalkoztatási időtartamban. Ehhez még azt is
hozzá kell tenni, hogy már nem 5, hanem 30 % önerőt kell az
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önkormányzatnak hozzátennie a közfoglalkoztatás biztosításához, tehát ha
nem változott volna a rendszer, nem lett volna lehetőségünk minden embert
foglalkoztatni, mert felemésztette volna a teljes költségvetést. A kevesebb
ember sokkal jobb, könnyebb átlátni, könnyebb kezelni. A segélyezettekből
még 10 embert elvitt a Vízügyi Igazgatóság, valamint a Zalaerdő elvitt 4-5
embert az erdő letisztításához, illetve felajánlották, hogy besegítenek a
szemétgyűjtésbe. Amit szeretne megköszönni a pati erdésznek. A
hitelállománya Miháld község önkormányzatának 2010. december 31.-én
6.962.921,- Ft volt, ez 2011. december 31.-én 4.320.902,- Ft-ra csökkent.
Reméli, hogy az önkormányzat még sokáig fizetőképes marad, rendszeresen
tudjuk fizetni a kiadásainkat, nincsenek elmaradt csekkjeink, az
alapítványnak igen, ez egy decemberi elmaradt gázszámla, erre még külön
vissza fog térni. Amire nagyon büszke 4.615.000,- Ft, ami a fogcsikorgatva
összespórolt magatartásnak köszönhető.
Az iskolával kapcsolatosan azt a választ tudja adni, hogy a létszámokra
tekintettel, illetve Sand már tavaly december 16.-án bejelentette, hogy az
alapítványból ki szeretne lépni, felbontja a közoktatási szerződést, és mással
kívánja azt elláttatni, így az iskola működése gyakorlatilag kétségessé vált.
Nyugodtan elmondhatja, hogy az alapítvány anyagi gondokkal küzd, egy
évben a képviselő-társaimmal rendszeresen elmentük az alapítvány által
szervezett gyűlésekre, és világossá vált számunkra, hogy a 12 fenntartott
intézményből csak 2 önkormányzat fizet minden hónapban a megadott
összeget az alapítvány számlájára, és abból a 2-ből az egyik Miháld volt. Na
már most a többi település, aljas módon vagy százezrekkel, vagy milliókkal,
de tartozott az alapítványnak, aki ezt különböző módon próbálta kezelni, és
egyeztettünk vele többször, hogy a Miháld által befizetett összeget ne a
lyukak betömésére fordítsa, hanem azt a miháldi intézményre fordítsa.
Gyakorlatilag beindult egy körbetartozási láncolat, aminek a miháldi
intézmény itta meg a levét, és azt mondhatjuk, hogy az alapítvány pár hónap
múlva, vagy előbb fizetésképtelenné válik, már most nem tudja a fizetéseket
teljes összegben a pedagógusoknak átutalni, illetve felhívta még tavaly
novemberben a közétkeztetési cég, hogy már szeptembertől nem fizeti az
alapítvány az étkezési számlákat, több milliós tartozást halmozott fel már az
étkeztetésnél. Úgy döntött a három település, hogy 2012. január 1.-jétől nem
utaljuk át a teljes összeget az alapítványnak, hanem csak egy millió forintot,
és ebből az alapítvány ki tudja fizetni a szükséges dolgokat, a rezsi költséget
pedig a három település utalja át. Így nem tud felhalmozódni tartozás. Hiába
utalná át a pénzt a fenntartó, abból különböző lyukakat tömne be az
alapítvány, nem a működési kiadásaira fordítaná, és hiába nem kapcsolhatja
le a szolgáltató a közműveket a fűtési szezonban, de utána itt marad az
adósság, azt ki fogja kifizetni, elmegy Sand is, elmegy Pat is, és itt marad
Miháld a kifizetetlen számlákkal, majd a lekapcsolt közművekkel együtt. Mi
legyen az iskola sorsa? Ugyanazt az irányvonalat tudja mutatni, mint a
hivatallal kapcsolatban, Zalakomár, Galambok, Karos, Nagykanizsa,
Nagyrécse. Gyakorlatilag ugyanaz az étlap. Elutasították a szülők
Zalakomárt és úgyszintén Galambokot is, nem kell megindokolni, miért.
Érthetőek az indokok egyébként. Maradt Nagykanizsa, Zalakaros, Nagyrécse.
Milyen megállapodást tudunk kötni, erre tartottunk egy szülői értekezletet.
Személyesen
megkerestük
Zalakaros
polgármesterét,
ugyanúgy
a
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nagyrécseiét is, próbáltunk puhatolózni, ki mint fogadna bennünket.
Zalakaros február 29.-én meghozta döntését, amelyet március végén
kaptunk meg, hogy elutasították a kérelmünket, oda nem fogadnak miháldi
gyerekeket. Szűkült a kör Nagykanizsára és Nagyrécsére. A szülői
értekezletre meghívtuk az érintett kompetens személyeket, tele volt az ebédlő
gyakorlatilag, mindenről tájékoztatva lettek a szülők, illetve kifejtették a
véleményüket arról jó másfél óra után, hogy maradjon-e az iskola az
alapítványnál vagy ne maradjon, és gyakorlatilag minden szülő keze a
magasban volt arra, hogy ne maradjon az iskola alapítványi keretek között
2012. szeptember 1-jétől. A 34 felsősből 8 kivételével, 26-an a nagyrécsei
iskolába iratkoztak be, a 8 közül 2 miháldi, és 6 sandi gyermek. Tud egy
olyan sandi határozatról, hogy akik Nagykanizsára íratják be szülők a
gyermekeiket, azokat támogatják útiköltség vonatkozásában, akik nem oda,
hanem pl. Nagyrécsére, azokat nem. Erről a sandi szülők tájékoztatták, és
felhívják sandi szülők és kérdeznek, érdeklődnek folyamatosan. Csak a felső
tagozatról van szó, az alsó tagozat az marad. A teljesség igénye miatt el
szeretné mondani, hogy annak köszönhetően, hogy volt alapítvány, lehetett
az iskola 8.osztályos Miháld településen, mivel sokszor szidunk ezt-azt,
mutogatunk erre-arra, alapítvány nélkül nem maradhatott volna itt a teljes
iskola, mert rájuk nem vonatkozik a létszámhatár. Ha akkor nem kötnek
szerződést az alapítvánnyal, már akkor el kellett volna vinni a felső tagozatot.
Felkéri az igazgatónőt, hogy pár mondattal egészítse ki az iskolával
kapcsolatos beszámolóját.
Ráczné Major Margit tagintézmény-vezető: Az alapítvánnyal fennálló
pénzügyi-finanszírozási vitától függetlenül lépnie kellett volna az
önkormányzatnak, hiszen már biztosan mindenki értesült arról, hogy 2013.
január 1-jétől életbe lép az új köznevelési törvény, amely kimondja, hogy
2013. szeptember 1.-jétől csak azok az iskolák maradhatnak önállóan, ahol
osztályonként a 14-es létszám megvan. Ezzel a kisiskolák sorsát eldöntötték
önkormányzattól, alapítványtól, mindenkitől függetlenül. Ennek a feltételnek
a környéken Zalakomár felel meg, Zalakarosról azért nem beszél, mert ő
kiesett, Nagyrécse borotvaélen táncolt, azért is voltak ők ennyire készségesek
a fogadáskor, hiszen nekik a létszámot fel kellett táncolni a 130 főről. Amiért
ők belenyugodtak ebbe a lépésbe, nem nagyon szívesen, de az, hogy nem
kerülnek az utcára a pedagógusok, és azok a pedagógusok, akik már cirka
30 éve tanítanak a miháldi iskolában. A gyermekeknek is előnyösebb a
nagyrécsei iskola, mint a nagykanizsai, hiszen oda biztosan nem kerültek
volna át a pedagógusok sem, de nem kell egy 4-500 fős nagy iskolában, több
órát a buszra várni, a városban kajtatni, mert Nagyrécsére pedagógus
kísérettel az iskola előtt szállnak le-föl a gyerekek. Persze arról beszél, ha
majd a megállapodás létrejön a két intézmény között. Azt is elmondja, hogy
az is benne van a törvényben, hogy az alsó tagozatos iskolákat is az állam
fogja átvenni 2013. szeptember 1.-jétől, ezzel kevesebb teher hárul majd az
önkormányzatokra, így legalább az az esély megmarad, hogy itt az alsó
tagozat tovább működhet. Mondhatná az a szülő, ha eljött volna, hogy akkor
az elsősök miért nem. Ennek az a magyarázata, hogy összesen három gyerek
iratkozott be az első osztályba, semmiképp nem lehet három gyerekkel önálló
osztályt indítani, vagy az lett volna az egyik megoldás, hogy a második
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osztállyal teljes körűen összevonni, de ezzel szemben a nagyrécsei kolléga azt
mondta, hogy nekik olyan az első osztályuk összetétele, hogy ott a három
gyereknek mindenképpen helye van, így abban az osztályban csak elsősök
tanulnának együtt. Ennyivel szerette volna kiegészíteni a beszámolót.
Gerő Sándor polgármester: Annyival fogja kiegészíteni, visszatérve a 2011es évre, hogy a Táncsics utca lakói kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz, hogy valamilyen úton módon, próbáljunk meg az út
javításában részt vállalni. Ezzel a tavalyi évben azért nem tudtunk
foglalkozni, mivel gyakorlatilag egy útszakasz felújítása testvérek között is
több millió, erre nem volt módjuk, kapacitásuk. Azért mondja a Táncsics
utcát, mert beérkeznek ilyen lakossági kérelmek, nincs ledarálva, hanem
foglalkozva van vele, újból és újból elővesszük. Őszi időszakra ígérte a
felújítást, mert számítottak arra, hogy addigra már lesz mart aszfalt, illetve
folyamatosan gondolkodtunk az év közben is, hogy milyen felújításra tudunk
belevágni, de akkor nem tudjuk, hogy alakulnak év közben a kiadásaink. A
hetekben kaptuk meg az információt, hogy meg van a mart aszfalt egy lerakó
telepen, elmentünk képviselő-társammal, beszéltünk fuvarossal, aki elhozta
volna, tehát tárgyalási szinten voltunk mindenkivel, közben belépett egy
ügyvezető a képbe, aki útfelújításokkal foglalkozik, és gyakorlatilag
lebeszéltek bennünket róla, ugyanis ez a mart aszfalt nem az a pépes
aszfalt, amelyet leraknak x cm vastagon és a meleg hatására összeáll, és
nyugodtan járható. Ez egy nagyon darabos, száraz anyag volt, amit teljesen
felesleges lett volna elhozni több százezer forintért, mert az autók kb. 2 nap
múlva teljesen kimarták volna. Gondolkodtak abban is, hogy a temető
bejáratához a mart aszfalt lerakják a földutakba, de arról is lebeszéltek
bennünket a szakemberek. Jelen pillanatban van egy olyan elképzelésünk,
hogy ezzel a fehér kaviccsal lehet esetleg orvosolni a helyzetet ott a Táncsics
utcában, illetve a kátyús, veszélyesebb gödröket azzal a zsákos betonnal
betömnénk, ezzel próbálnánk a kérést egyelőre támogatni, amire van
keretünk. Pályázatok sajnos ilyen célokra nem állnak rendelkezésre.
A falunapot már említette korábban, jelenleg egy 6-8 fős előkészítő csapat
foglalkozik a szervezéssel, akikkel tud együtt dolgozni, előre is köszöni a
segítséget, amiben tudtak eddig támogatni, ötletekben, egyebekben. Amint
kész lesz egy program, nemcsak interneten, de egyéb módon is értesítve lesz
a lakosság külön, milyen programok, hol, mik várhatóak.
Az eddig elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek, kérdése, kérése,
javaslata.
Amennyiben nincsen, köszöni, hogy meghallgatták, és áttérnek a szennyvíz
kérdésére.

b.) Miháld Község szennyvízkezelésének megoldása, a
közműberuházás
megvalósításához
pályázati
lehetőség
igénybevétele, ehhez a lakosság támogató nyilatkozatának
szükségessége
Gerő Sándor polgármester: Ő elmondja a szennyvízzel kapcsolatosan,
amely információk birtokában van, természetesen a döntés a településé lesz,
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hogy hogyan és milyen irányba fog elmozdulni, ő ennél többet jelen
pillanatban nem tud elmondani, azért is köszöni, hogy most itt vannak.
Tudjuk, hogy a pályázatíró nem tudott eljönni a ma estére. Olyan kérdések
merültek fel a napokban, hogy szennyvízművet ki működtethet, települési
önkormányzat működtethet-e, ha igen, hogyan, csak a Vízmű működtethetie, ha nem, mik a feltételei. Milyen előírások van erre? Ezért is köszöni Marics
Úrnak, hogy itt van, és ezeket elmondhatja. A másik a Fundamentával
kapcsolatos, hogy már korábban a szennyvíz beruházás kapcsán volt erről
szó, és akkor nem történt más, Vízi közmű Társulat nem jött létre, hanem
gyakorlatig a Fundamenta megszállta a települést és megkötötte az
emberekkel a szerződéseket. Itt közben mondja a jegyző asszony, hogy még
tervek is készültek, és be lett adva egy pályázat, még jó, hogy ezt mondta,
mert Szabadics Zoltán úrral többször találkozott az elmúlt hónapokban, és
igaz ugyan, hogy a terv elkészült, de senki nem fizette ki. Azt mondta, hogy
ebből nincs harag, ugyanúgy tudtunk vele kommunikálni, de a lényeg, hogy
a nem 5 forintos tervet akkor nem fizette ki senki.
A szennyvíz pályázat benyújtási határideje 2012.május 02. Nagyon rövid idő
van és óriási a felelősség, a napokban el kell dönteni, hogy indulunk-e, és ha
úgy dönt a falu, hogy szeretné, akkor napokon belül kell a szükséges
adatokat megadni a pályázatíró csapatnak, mert ellenkező esetben nem
fogjuk tudni beadni. Most a legszükségesebbekről beszélnénk, mert vannak
olyan dokumentumok, amelyek hiánypótlás keretében is beadhatók. Ez a
beruházás egy 400 milliós építési munkát jelentene, ez 90 %-os támogatás és
10 %-ot jelentene, amit a községnek önerőt fel kellene mutatnia. Ha 350
ingatlannal számolunk, akkor 67 %-a, 233 ingatlannak igent kell mondani a
Vízi közmű Társulat létrehozására, különben gyakorlatilag nem tudjuk azt
megvalósítani, nem indulhat a pályázat. Amit mond, az egy hozzávetőleges
adat, kalkuláció, ingatlanonként hozzávetőlegesen 200.000,- Ft-tal kellene a
tulajdonosoknak hozzájárulni. Minél többen csatlakoznak, annak arányában
csökken a hozzájárulás összege természetesen. A Fundamentával
kapcsolatosan: tehát ha valaki megköti a Fundamentát, ez havi 2.000,- Ft
költséget jelentene a futamidő végéig. A Fundamenta pedig biztosítaná az
önerőt. A hitelt tehát nem az önkormányzat veszi fel, hanem a Vízi közmű
Társulat, a lakosságon, a Fundamentán keresztül, amelynek fedezetéül a
havi befizetések szolgálnának. Magát a díjat a bejövő vízmennyiség határozná
meg, több kérdés elhangzott, pl. hogy hány óra lenne. Egy óra lenne.
Tudomásunk szerint, ha már készen van a rendszer, de ha egy óra van,
akkor a polgár kerti öntözésre létesíthetne egy külön kerti csapot, amelyet
külön órával mérhet, után nem kellene szennyvízdíjat fizetni.
Amennyiben elkészült a csatornarendszer, és aki tudott, rákötött, közben
mondja jegyző asszony, hogy idéntől mindenkinek kötelező, tehát így
változnak a jogszabályok, akkor a polgárnak a következőket kell fizetnie, egy
szomszédos településen kiadott, lakossághoz megküldött levél alapján. A
talajterhelési díj, aki tehát nem köt a rendszerre, egységesen 1200 Ft/m3
díjat fizet, a felhasznált díjon felül pluszban. Nem titok, zalakomári adatok
ezek, amelyek teljesen nyilvánosak, de összehasonlítási alapnak is jók, itt az
van, hogy a csatornadíj ÁFÁ-san 386 Ft/m3. Tehát, aki nem köt rá,
gyakorlatilag 4-szer több díjat fizet, tízezres nagyságdíjjal többet, mint aki
rákötött a csatornahálózatra. Ha a minimális rákötés megvalósulna, akkor
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egy rövid kalkulációt szeretne elmondani, számoljunk egy 400 Ft-os vízdíjjal,
ez utána minden bizonnyal a duplájára fog nőni. Ha nézünk egy 7-8 m3
fogyasztást egy hónapban, akkor 65-6 ezer forint, plusz a Fundamenta havi
2000,- Ft-os díja, ez összességében 8 ezer forintot jelent havonta. Kinek,
milyen kiadása lenne még ehhez kapcsolódóan? A rákötés díja még, a
csonktól a szennyvíz aknáig, ez mindenkinek egyedi, attól függően, hol
található a telkén belül az akna. Mibe kerül az önkormányzatnak? Először is
az engedélyeztetés díja, megközelítőleg 250.000,- Ft, amelyet annak
érdekében köteles megfizetni, azt nem lehet megkerülni. Aztán ha beindul a
gépezet, folyamatosan lesznek kiadásaink, például a közutakhoz a tulajdoni
lapok biztosítása, a közmű egyeztetések díjai, négy vár ránk, amelynek díja
100-150 ezer körül mozog, illetve azt nem lehet csinálni, hogy rábökök egy
munkatársra , hogy ezt te mától fogod csinálni, ezt nem lehet, képtelenség,
ember nem fogja tudni ezt megcsinálni, kb. 6 hónapra fel kell vennünk egy
embert, aki 6-8-10 órában csak ezzel foglalkozik, és intézi az ügyeket. Ez egy
ekkora településnél elkerülhetetlen. A pályázat így 1-1,5 millió forintjába
kerül az önkormányzatnak, a többi, mint a megvalósíthatósági tanulmány, a
szennyvízkezelési program, pályázatírás, stb. az önkormányzatot nem terheli,
ez a pályázatban költségként elszámolható.
Szegedi Bernadett körjegyző: Akkor, ha annyit nyer a pályázat, amennyire
beadjuk. Tehát ha 400 milliónál kevesebbet, akkor baj van, meggondolandó
a továbbfolytatás, mert csődbe mehet a falu.
Márfi Szilárd képviselő: Ha kevesebbet nyer, akkor nem indítjuk a
pályázatot el.
Gerő Sándor polgármester: Arra az esetre, ha valamilyen engedélyeztetési
eljárás nem sikerül, a projekt visszamondása csak az első szakaszban
képzelhető el, erre garanciát adtak a pályázatírók. Tehát kockázata a falunak
csak a 250.000,- Ft lenne. Amin áll vagy bukik a dolog, hogy a település ezt
hogyan véleményezi, akarja, nem akarja, mert ha a minimális létszám nem
jön össze, akkor nem tudjuk benyújtani a pályázatot. Kapott az elmúlt 1-2
hétben már kérdéseket, hogy szükséges-e a gerincvezeték kiépítése, vagy
lehet –e más szennyvíztisztítási módozatokat találni, önálló tartályokat
kialakítani, erre meg is kapta a választ már, azaz Miháld a sérülékeny
vízbázis miatt pályázatban ezt nem fogja tudni érvényesíteni. A másik, hogy
jogi problémák merülhetnek fel az egyedi szennyvíztisztítás esetén, ugyanis
az önkormányzat nyújtja be a pályázatot, ő fizeti be az engedélyeztetési
költségeket, az önkormányzat tulajdona lesz ez a tisztító berendezés,
ugyanakkor ezek a berendezések a magánterületeken állnak, ezzel
kapcsolatos karbantartásokat időközönként el kell végezni, és nem engedik
be az erre hivatalos személyeket magához a víztisztítóhoz. A projektünk egy
eleve iszapos megoldás, bio-rendszerű, nincsenek keverő lapátok, szivattyú,
kb egy 60 m3 tisztító berendezés lenne. Ilyenek működnek Hercegszántón a
VPOP-nak, Kunszentmártonban, ez egy sajtgyáron belül van, gyakorlatilag
egy élelmiszer üzleten belül működik ez a víztisztító hálózat, és az
előírásoknak megfelel, tehát biztonságos is. Gyakorlatilag én ennyi
információt tudtam önöknek elmondani, amiről tudomásunk van, innentől
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vitára bocsátja a dolgot.
Müller Józsefné miháldi lakos: Kérdezné, hogy telek után is fizetni kell-e,
mert a 80-as években rábeszéltek, hogy vezessen be a vizet, most meg
fizetheti az emelt díjat.
Szegedi Bernadett körjegyző: Ezt a Vízi Közmű Társulat dönti el, hogy
érdekeltségi egységnek mit von be a pályázatba, Paton mindent telket
bevontak, ahova víz be van vezetve.
Vig Zsolt alpolgármester: Erre azért van szükség, mert oda, ha valaki
építményt, házat emel, kell neki lehetőség, ahonnan a rákötést megoldja,
mert utána az út le lesz fedve, nagy költség lenne az, hogy azt újra feltúrják,
a rendszert 1-2 napra leállítsák, hogy oda egy új csatlakozást megoldjanak.
Ez később nagyobb probléma. Ez a gyakorlat egyébként.
Müller Józsefné miháldi lakos : Őt még egy ilyenre nem szedik rá az biztos.
Papp Jenő miháldi lakos: A polgármester úr nem beszélt a talajterhelési
díjról.
Gerő Sándor polgármester: De beszélt róla, mondta az összeget is, csak
akkor a termet Jenő elhagyta., illetve az egyéb törvényi szabályozásokról is,
akkor még egyszer elmondja, a díj 1200,- Ft/m3.
Szarka Sándor miháldi lakos: Ehhez az egész beruházáshoz kapcsolódóan
szeretne annyit hozzáfűzni, hogy 2012-t írunk, örülni kell, ha ilyen
megvalósul, szinte minden lakásnál, ő ezt örömmel veszi. Azt emelné ki még,
amely miatt szinte kampányszerűen meg kell fertőzni a miháldi embereket,
egyrészt erre szükség van azért, mert 90 %-os támogatást jelent a pályázat,
ez akkora támogatás, hogy mindenképp ki kell használni, a másik, hogy 20
éven belül Miháldon nem lesz szennyvíz, ha most nem valósul meg. Ez olyan
lehetőség, hiszen kifogynak ezek a pályázatok, utolsó kör bonyolódik,
Kanizsa környékén, Zalakaros környékén, már mindenhol megvalósul, ahol
törekvés van erre. HA Miháld ezt nem teszi meg a 90 % állami támogatás
adta lehetőséget nem használja ki, olyan vakvágányra kerül, amiből nem
vezet előre út, csak azon az úton megyünk tovább, amely 20-30 év munkája
alapján tettük eddig is, amit látunk, hogy megy az iskola, szűkülnek a
lehetőségek, és a kassza meg üres. Mindent meg kell tenni azért, hogy az a
233 fogyasztó rendelkezésre álljon, ha az önkormányzati szerepvállalás
anyagilag nem valósulhat meg, de abban igen, hogy propagálja ezt a
beruházást és kiáll mellette, minden részletben tájékoztatást ad a
lakosoknak, semmit nem kell elhallgatni, a teljes költségeket világosan
felvezetve, beleértve azokat az embereket is, akik most nincsenek itt.
Szükség van a 233 fogyasztási helyre, meg kell győzni az embereket, ebben
vállaljon szerepet az önkormányzat, mert ha ez most nem valósul meg, talán
soha nem fog. Köszöni, hogy meghallgatták.
Papp Jenő miháldi lakos: A kampányszerűség valósuljon meg abban, hogy
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az egyedi szennyvízberuházásról is adjanak tájékoztatást, annak mi lenne a
költsége, ebben a pályázati formában megvalósítható-e, illetve minden ezzel
kapcsolatos információ hangozzon el.
Márfi Szilárd képviselő: Jenő hiszen most hangzott el, hogy ilyet ki lehet
építeni, ebben a pályázati konstrukcióban megvalósítható.
Gerő Sándor polgármester: A jogszabályok nem engedik meg, mert
sérülékeny vízbázison fekszik a település.
Papp Jenő miháldi lakos: Ezt nem érti, miért nem engedik, hiszen van
számos közeli település, ahol ilyen valósult meg, körbe kell járni, érdeklődni,
informálódni, egyik településen megengedi, a másikon nem?
Vig Zsolt alpolgármester: Amikor először ezek az urak lejöttek, és
tájékoztatták őket, akkor ők megkérdezték őket, hogy hogyan nézne ki ez az
egyedi szennyvíztisztítás. Ők akkor azt mondták, ők ezt az esetek 99 %-ában
egyáltalán nem javasolják, ők ezt tapasztalatból mondták.
Papp Jenő miháldi lakos: Mert anyagilag nem érdekeltek benne.
Vig Zsolt alpolgármester: Nem erről van szó.
Papp Vivien miháldi lakos: Közben megkérdezi, hogy tényleg olyan létezik,
ha valaki nem tudja megfizetni a hozzájárulást, elviszik a házát a feje fölül?
Vig Zsolt alpolgármester: Ők ilyet nem terveznek, nem tudja, biztos lesz
olyan, aki majd nem tud fizetni.
Szegedi Bernadett körjegyző: Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára
behajtandó köztartozás, ez azt jelenti, hogy nyugdíjra, munkabérre történik a
letiltás, ha ez nem vezet eredményre, ingó-és ingatlan végrehajtás, jelzálog
alapítás következik.
Vig Zsolt alpolgármester: Ezért kerestek olyan megoldást, hogy mi az a
legkisebb teher, amely a lakosokat a legkevésbé terheli, ez a Fundamentás
havi befizetés, a havi 1-2 ezer forintos hozzájárulás, mert senkinek nem
érdeke a legvégső megoldás. Ennél kevesebből nem lehet megvalósítani, azért
kell a falu véleményét kikérni, meg rávenni azt a 233 fogyasztót, hogy ehhez
kifejezze jóváhagyó nyilatkozatát, mert akkor lesz meg az önrész. Biztos lesz
olyan család, fogyasztó, aki ezt ellenzi, nem azért mert azt nem akarja,
hanem azért mert úgy látja, hogy ezt anyagilag nem fogja bírni, biztos lesz
ilyen, meg biztos nem kevés számban, de a jövőre kell gondolni, és ahogy
elhangzott már, ha ezt az utolsók közti lehetőséget kihagyjuk, az életbe itt
már nem lesz semmi, és a lejtő elindul, nincs amibe megkapaszkodjunk.
Papp Jenő miháldi lakos: Ő nem azt mondja, hogy ne legyen, hanem
tegyük mérlegre a két konstrukciót, a mérleg egyik serpenyőjébe a
hagyományost, a másikba pedig az egyedi kiépítést, és az mit jelent nekünk.
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Vig Zsolt alpolgármester: Ezt is meg lehet csinálni, de úgy tudja, ebbe a
pályázatba nem lehet az egyedit berakni. Biztos, hogy van olyan, amibe
engedik, de az nem 90 %-os támogatottságú. Nem ő dobja ki a pályázatokat,
és nem ő, illetve a testület akarja eldöntetni, hogy mi legyen. Azért hívták
össze a falugyűlést, hogy első kézből értesítsék az embereket, arról, amit ők
is tudnak erről, azért kerestek meg szakembereket, akik ebben jártasabbak,
sokkal többet tudnak, ezt csinálják, és kérdezték meg őket, hogy mi legyen
az egyedivel, ők azt mondták, hogy hosszú távon és a tervezésben is az a
jobb, amit elmondtak, nem az egyedi. Ő most arra nem tud válaszolni, és
biztos senki nem emlékszik arra közülük, hogy most melyik mennyibe kerül
anyagilag.
Papp Jenő miháldi lakos: De az egyedi esetében tudok vele locsolni, ki
tudom vinni a szántóföldemre, a másik meg nincs hasznosítva, csak kifolyik
majd valahova.
Vig Zsolt alpolgármester: De még egyszer, úgy tudja, hogy ez egyedi, ezen
pályázaton belül nem megvalósítható.
Gerő Sándor polgármester: Mindjárt mehet körbe a lehetőség, de
ismételten elmondja, hogy 350 ingatlanról beszélünk Miháld esetében, és 70
ingatlan esetében van szippantás körülbelül, közel egy millió forintot kell
berakni ahhoz az önkormányzatnak, hogy a szippantást tudja működtetni,
de hol van a többi ember, aki nem szippant, mert az már évek óta nem
szippanthat. Az egy dolog, hogy biztos elszikkad, de olyan információi
vannak, és nem a saját zsebe ellensége, hogy 2015. után ellenőrizni fogják a
szikkasztók állapotát, kialakítását, engedélyét, ahogy az a jogszabályokban le
van írva.
Józsi Mihály miháldi lakos: Ő megállapításokban a Szarka Sándor mellé
kíván csatlakozni, azon túl el kívánja mondani, hogy ez 10 éven belül
kötelező lesz, és akkor nem ennyiért fogják kiépíteni, hanem sokkal
drágábba fog kerülni.
Könczöl Csaba miháldi lakos: Szeretne egy-két dologhoz hozzá szólni,
ahhoz is, amit Jenő elmondott. Ha jól értette, a 233 fogyasztónak össze kell
jönni a Vízi közmű Társulat létrehozásához, hogy biztosítsa az önerőt.
Anélkül még beadhatjuk a pályázatot?
Márfi Szilárd képviselő: Igen beadhatjuk.
Szarka Sándor miháldi lakos: A pénz a kérdés, mert a Társulat kialakítása
ahhoz kell, hogy az önerő, a 46 millió forint rendelkezésre álljon. De ezt
összedobhatja két ember is.
Szegedi Bernadett körjegyző: Ebben az esetben nem szükséges a Társulat
létrehozása.
Szarka Sándor miháldi lakos: Nem feltétele, de nem logikus.
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Márfi szilárd képviselő: Így van, de az önkormányzat nem vállalhatja fel
azt, hogy bead egy olyan pályázatot, amelyhez nincs önerő, utána a lakosok
nem kötnek rá.
Szarka Sándor miháldi lakos: Azt szeretné elmondani, hogy lépjünk a józan
gondolkodás útjára, egy önkormányzatnak felelőssége, nem lehet más
döntése, mint ennek megvalósítására való törekvés. Ha a pályázat be van
adva, közben dolgozni kell, úgy gondolja, hogy durván a 200 fő összehozható.
Tenni kell azért, hogy a pályázat elinduljon, és vele párhuzamosan el kell
indítani ezt a szervezést. Fel kell most ezt vállalni, el kell indulni a
képviselőknek házról házra, törekedni kell ennek megoldására. Az egyedihez
röviden annyit Jenőhöz szólva, hogy kiviszed a kertedbe locsolásra, addig az
rendben van, de bizonyos dolgokat nem engedhetsz bele, pl. vízkőoldót, így
vakvágányt jelenthet ez a megoldás.
Papp Jenő miháldi lakos: Angliában már vízkorlátozást vezettek be.
Szarka Sándor miháldi lakos: De ők Miháldon vannak.
Papp Vivien miháldi lakos: Miháldon nagyon sok a szegény ember.
Szarka Sándor miháldi lakos: Ha most ezt megvalósítjuk, többet fog érni az
ingatlanuk 200 ezer forinttal, ha nem, akkor a telkünk jóval kevesebbet fog
érni, mint 200 ezer forint.
Papp Vivien miháldi lakos: És ha nem akarja eladni?
Szarka Sándor miháldi lakos: Egy dolgot szeretne kérni és többet nem
kíván szólni. Mindenki mozduljon meg, győzzük meg az embereket, de
hangulatkeltés ne legyen, mert az rossz irányba vezet.
Gerő Sándor polgármester: Van
elhelyezéshez hozzá kíván szólni.

valaki,

aki

a

tartályos

szennyvíz

Mándó Tamás miháldi lakos: Ugyanúgy elérhető a pályázat keretében a
tartályos szikkasztás, de az a probléma, hogy Miháld érzékeny vízbázisú
területen fekszik, és nem engedhető ennek kialakítása, tehát a Vízügyi
Igazgatóság ehhez nem fogja az engedélyeket kiadni.
Papp Jenő miháldi lakos: Mit jelent az, hogy érzékeny vízbázisú terület,
mondja meg már valaki.
Takács János miháldi lakos: Ennek már hosszú előkészítő munkája volt,
10-12 évvel ezelőtt, és akkor azt szerették volna, ha beleférnek abba a
rendszerbe, amibe belefért Nagyrada és belefért Garabonc is. Miháld azt
tökéletesen megcsinálhatta volna és ingyenbe került volna, mondhatunk
bármit, de akkor Manninger Jenő nem tett be bennünket az érzékeny
vízbázisba. Akkor ez nagyon furcsa dolog volt. Persze ő is azon van, hogy
csináljuk meg, tegyünk érte, ezzel előre tudnánk lépni, de ma az emberek
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nem úgy állnak anyagilag, mint 10-12 évvel ezelőtt, és kérdés az, hogy 446
millióról van szó, és ma a nagy európai tárgyalások közepén, mi az, amit
majd az Európai Unió lefinanszíroz, mit fogok kapni. És ha majd beadjuk a
pályázatot, és ha majd nem lesz, akkor mi lesz? Olyan kérdések, amit nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Beszéltünk itt a tartályos szikkasztásról,
kérdezzétek meg, lehet-e, mennyibe kerül majd, hallottuk jó és rossz oldalát
is. Nézzük meg hol van ilyen, tájékozódjunk, a testületnek ez nagy feladata
lesz, de szülessen ilyen döntés, az idő rövidsége miatt, végig kell rohanni
mindent, majd a falut, ki akarja, nem akarja, megcsinálni hozzá a
szórólapokat, tájékoztatni őket mindenről, aki akarja, írja alá a
szándéknyilatkozatot, és akkor látjuk, hogy a szám 233, vagy éppen 150, és
akkor látjuk már, merre kell mennünk, hogy mit kell csinálnunk. Ő abban
gondolkodna, amit a Szilárd is mondott, ha nem jön össze a 233 fogyasztó,
utána az önkormányzatnak rizikós lenne ebbe belemenni. Menjünk és
csináljunk, és meg kell keresni a Manninger urat, ha korábban nem segített,
most álljon a sarkára és segítsen.
Könczöl Csaba miháldi lakos: Az idő rövidsége azt sugallja, hogy
mindenképp most el kell indulni, és nemcsak a testületnek, hanem azoknak
is, akiknek az a véleménye, hogy közös érdekünk, hogy a szennyvízhálózat
megvalósuljon. Ő is felvállalja a segítségét, végig járja az utcák egy részét, ha
elkészül a szándéknyilatkozat, rögtön neki áll, másik is ezt megteheti, úgy
gondolja, mert a határidő nagyon szoros. Bár szerencsésebb lett volna, ha
előbb kerül sor erre a falugyűlésre, több információ állt volna rendelkezésre,
jobban lehetett volna informálódni. Megnyitotta a pályázatot, Jenőnek már
mondta, hogy az egyedi tartályos tisztítás megvalósítható ezen pályázat
keretében, de csak ott, ahol azt jogszabály nem tiltja, ez pedig az érzékeny
vízbázísú területek. Van egy táblázat is arra vonatkozóan, hogy melyik
formánál mennyi a bekötések aránya, illetve mennyi az éves fenntartási
költsége m3-enként. Ezt is szívesen rendelkezésre bocsátja egy rövid
tájékoztató készítéséhez és megmondja, hol található. Még azt szerette volna
megkérdezni, ha sikerül ez a pályázat és a rendszer létrejönne, ehhez a 400
millió támogatás elegendő-e.
Gerő Sándor polgármester: Többszöri egyeztetés volt már, és mindig az
hangzott el, hogy elegendő. Többször hallotta már, és ő is úgy nyitott, hogy
milyen rövid a határidő, gyakorlatilag, most kapott, szerdán reggel anyagot.
Amit most Önöknek is el tudott mondani.
Szépfalusi Márta miháldi lakos: Hallottuk a rendszer előnyét, hátrányát,
sok család tisztában lehet vele, ha most 8 ezer forint volt a vízdíj, a
beruházás után durván a duplája lesz majd. Elhangzott itt különféle verzió, ő
rendelkezik egy neves somogy megyei doktor telefonszámával, reméli ez is
alkalmas
megoldás
lehet,
sokkal
olcsóbb,
mint
a
tervezett
szennyvízberuházás, ő kifejlesztett egy olyan eljárást, amely során olyan
minőségű öntözővizet kapnak, amely mindenkinek megfelelő. Ezt a
megoldást is végig lehet gondolni esetleg. Ezt a telefonszámot, ha kell, akkor
rendelkezésre bocsátja.
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Zelmanivics Zoltán miháldi lakos: Ez a 400 millió forint fix pénz, vagy csak
ígéret?
Gerő Sándor polgármester: Ez a nyertes pályázat során elnyerhető
maximális támogatás. Mint korábban említette, az induláskor az
önkormányzat 250.000,- Ft-ot tesz be az engedélyeztetési eljárásban, a tervet
a pályázatíró fizeti, itt a lakosságnak ebben a szakaszban nincs veszíteni
valója, és itt hamar kiderül, hogy áll vagy bukik a dolog. Ha nem nyerjük
meg a 400 milliót, akkor nem indulhat a dolog, ez a sikeres beruházás
alapja, hogy azt el kell nyerjük.
Tánczos László miháldi lakos: Azt lehet tudni, mennyi lesz az embereknek
a rákötés, a hozzájáruláson felül?
Vig Zsolt alpolgármester: Azt azért nem lehet tudni, mert az házanként
egyedi, ezt nem lehet bele venni a pályázatba sem, van ahol 2 méter csőt kell
lefektetni, lehet, valahol meg kell kerülni a házat majd. Ez plusz költséget
jelent majd az ingatlanoknál. De ez minden közműnél így van. Annyit talán
tudunk majd segíteni, hogy összeállítunk egy csapatot, aki kiássa az
udvarokat, mert pénzünk, az nem lesz rá, biztos. De ez csapatmunka, a
sikeres összefogásé, és ez tudjuk, hogy szokott Miháldon lenni, hogy a végén
mindig marad 5 ember. De nem várhatjuk, hogy az öregek, betegek ássanak,
egy szakember irányításával a közcélú embereket majd oda lehet állítani,
ahol rászorultságot látnak, ennyi felajánlás elhangozhat az önkormányzat
részéről.
Tánczos László miháldi lakos: A faluban nagyon magas az idősek aránya,
akik ennél fogva is nem lesznek érdekeltek a szennyvíz beruházásban. A
másik része meg a falunak szociális segélyezett. Tehát nagyon sok az idős és
szegény ember a faluban, így kevés az esély, hogy összejön a szükséges
létszám.
Vig Zsolt alpolgármester: Szerinte erről az önkormányzat, meg az itt
jelenlévők sem tehetnek, hogy itt, illetve a környező faluban olyan sok a
szegény ember, viszont a másik, amit Jószi Mihály is elmondott, hogy a
környezetvédelmi szabályok szigorodnak, és biztos, hogy 10 éven belül nem
létezhetünk e nélkül, de akkor már jóval drágábbért tudunk majd az
előírásoknak megfelelni. Minél később állunk neki, annál nehezebb lesz, és
ha meg sem próbáljuk, akkor megint az a vád ér bennünket, hogy megint
nem csináltunk semmit. Igen is csinálni kell, menni kell utána, meg kell
kérdezni az embereket. Ez nem lelkesedés, hanem már előre menekülés.
Tánczos László miháldi lakos: Ő ezt mind érti. De azt is látni kell, ami
várható, vagy ami van, az iskola elmegy, a fiataloknak nincs munkahelye,
elmennek innen, ha nincs munkahely, nincs pénz, így elsődleges lenne a
munkahelyek teremtése, aztán az ilyen beruházások indítása. Ha 30-40 %-ot
sikerül a pályázatba bevonni, és a beruházás megvalósul, a többi embert
olyan költségekbe kényszerítjük bele, hogy annak jó vége nem lesz. Az adót
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ráterheljük majd a lakására, mert nem tudja fizetni, a végén még a házát is
elveszíti, ezt nagyon át kellene gondolni.
Papp Jenő miháldi lakos: Rendben van, ő is azt mondja, hogy haladjunk,
de az emberek torkán ezt nem lehet 2 hét alatt lenyomni. Lehet, hogy most
meggyőzzük a Mari nénit, meg a másikat, de hosszabb távon kellene
gondolkodni.
Halász Lajos miháldi lakos: Az ő utcájukban ő is elvállalja….de talán jobb
lett volna, ha csak szennyvíz ügyben hívnak össze falugyűlést, és sokkal
korábban.
Konda Ferenc miháldi lakos: Olyan kérdések vannak nyitva, hogy milyen
lesz a telep, hol lesz, nem kaptak erről semmi tájékoztatást.
Gerő Sándor polgármester: Sajnos ma sem jött el a pályázatíró, de annyit el
tud mondani, hogy a telep a Farkas Laciék telke mögött lesz, tehát a
szennyvíztisztító berendezés, és már tavaly novemberben történtek
tárgyalások a szennyvízberuházással kapcsolatban, de ezt az anyagot csak a
tegnapi nap kapta meg, előtte érdeklődtek, informálódtak, helyszínt jártak
be, de azt amiről most tudta tájékoztatni a lakosságot, azt csak tegnap
délelőtt.
Maricsné Zámbó Margit miháldi lakos: Az induláskor közel 150 ember
nyilatkozott a Fundamentára, tudja, hogy azóta már jó pár ember kivette, de
száz még biztosan van, és ők biztos nem fogják azt mondani, hogy nem.
Márfi Szilárd képviselő: Igazából ő csak annyit szeretne mondani, hogy
nem volt túl népszerű a testületben azzal a véleményével, hogy nem az a
kérdés, hogy legyen vagy ne legyen szennyvíz, az aki Miháldon lakik, igen is
be kell vállalnia, valahogy elő kell teremteni rá a pénzt, ezt meg kell valahogy
oldania. Jenő mondta, hogy van ez az egyedi szennyvíztartályos tisztítás,
havonta csak 170,- Ft a villanyköltsége, lehet, hogy jövőre több lesz már,
majd kivetnek rá biztos valamilyen adót is, mert nem gyűjtött szennyvíz, stb.
Szerinte ez nem járható út, mert egy faluról van szó, nem egyes emberekről.
Szarka Sándor miháldi lakos: Egy biztos, hogy hirtelen jött, de kettő hét
múlva sem tudunk többet megtudni erről a pályázatról, mint most, ezt a két
hetet ki kell használni, csinálni kell, mert többet nem lesz lehetőségünk 90
%-os támogatásra pályázni.
Papp János miháldi lakos: Igen, de két hét múlva pont ti lesztek azok az
emberek, hogy ne csináljuk, mert van más megoldás is.
Márfi Szilárd képviselő: Akkor maradjunk annyiban, hogy a jelenlegi
ismereteink alapján nincs más megoldás, nincs más választási lehetőségünk,
akik eddig szippantottak, azoknak ez nem lesz megterhelő, de azt az utat
nem követhetük tovább, hogy mindenki oda eregeti, ahova tudja, mert akkor

27
tényleg el kell költözni innen. Volt olyan település, aki ebbe belebukott, de
csak azért, mert maga vállalta fel, a lakosok megtehették azt, hogy nem
kötöttek rá. Mi ezt el szeretnénk kerülni, ezért is támogatjuk, hogy a Társulat
jöjjön létre, aki a falu lakosságából áll.
Papp Jenő miháldi lakos: De miért ezt erőltetjük.
Márfi Szilárd képviselő: Nem mi erőltetjük, hanem a jogszabályok. Voltak
itt tervezők, ők is ugyanezt mondták.
Gerő Sándor polgármester: Látnunk kell azt, hogy a jelenlegi szippantási
árak nem tarthatóak a 450-500 Ft-os gázolaj árakkal. Májustól mindenképp
módosítani kell, mert a pati telep bezár, változnak a kondíciók. Maga a
szippantás sem járható út sokáig. Az önkormányzatnak biztosítani kell a
szennyvíz elhelyezést, és az lesz a megoldás, hogy jön a Talajerő 18-20.000,Ft-ért, mint legutóbb Szentjakabra? Ezeket is át kell gondolni.
Könczöl Csaba miháldi lakos: Véleménye szerint zárjuk le a vitát már azzal,
hogy ha elkészül egy felmérés, amely bizonyítja Miháldon, hogy hány ember
az, aki vállalja a 200.000,- Ft érdekeltségi hozzájárulás és rákötés egyéb
költségeit, és tudjuk már mennyi az a létszám, és látja az önkormányzat,
hogy ez nincs 233 fő, és ha az önkormányzat nem akar úgy járni, mint
Nemesdéd, mert a hitelfelvételnél csődbe is mehet, akkor ezt a
szennyvízberuházást nem tudjuk megvalósítani. Úgy gondolja, ez az
egésznek a lényege. Ha van, akkor meg neki kell állni, meg kell csinálni.
Mándó Tamás miháldi lakos: Mi van akkor, ha minden marad a régiben?
Készülnek a környezetvédelmi jogszabályok komoly szigorú módosításai, ezt
meg lehet tekinteni az interneten is, a zárt szikkasztó követelményeivel,
szankció rendszerével, javasolja ennek áttanulmányozását.
Gerő Sándor polgármester: Kinek van még kérdése, véleménye? Ha nincs,
akkor azt kell mondja, hogy a testületnek nincs más és nem lehet más
dolga, mint a lakosságot megkérdezni, mert ez nem egy olyan kaliberű
kérdés, mint egy kamera pályázat, itt amit tud az önkormányzat, arról
tájékoztatni kell a lakosságot, el kell menni az emberekhez. Holnap elkészül
egy nyilatkozat tájékoztatással, és minden postaládába bedobjuk és szerda
körül újra falugyűlést hívunk össze, hogy lássuk,ki merre, hogy állnak a
dolgok.
Szegedi Bernadett körjegyző: Ne a postaládába, csak személyesen, megy az
idő.
Könczöl Csaba miháldi lakos: Nem kell falugyűlés, nincs értelme, hanem
menni kell, csinálni kell, minél előbb.
A képviselő-testület egyhangúlag-határozathozatal nélkül- elfogadja Könczöl
Csaba és Szarka Sándor segítő közreműködését a Miháldi Vízi Közmű
Társulat előkészítésében és megalakításában.
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Gerő Sándor polgármester: Megkérdezi, kinek van még kérdése, javaslata,
hozzászólása.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslat, a falugyűlést bezárja.
Mivel nem hangzott el további hozzászólás, javaslat, a polgármester a
a részvételét, segítő
falugyűlést bezárta, mindenkinek megköszönve
támogatását.
A képviselő-testület nyilvános ülése 17.30.órakor kezdődött és 20.55.perckor
fejeződött be.

Gerő Sándor
Polgármester

Szegedi Bernadett
körjegyző
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MEGHÍVÓ
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
április 12-én 17.30-kor FALUGYŰLÉST tart a miháldi
Művelődési Házban (8825 Miháld, Fő út 8.), amelynek
témája: tájékoztatás az elmúlt egy év munkájáról, valamint a
községben megvalósításra váró szennyvízberuházással
kapcsolatos kérdések, javaslatok megválaszolása és
megvitatása, a lakosság véleményének megismerése.
A falugyűlés összehívására az SzMSz. 31.§ (1) bekezdése alapján
kerül sor:
31.§ (1) Falugyűlést kell összehívni a következő gazdasági év
költségvetésének elkészítésékor, illetve a képviselő-testület döntése
alapján a falu lakosságának többségét érintő döntés meghozatala
előtt.
Tisztelettel

meghívjuk

és

várjuk

Önt

a

falugyűlésre.

Miháld, 2012. április 05.
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polgármester

