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Jegyzőkönyv

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. január 12. napján 16,30 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Korcsmár József, Nagyné Pete
Rozália, Pete Istvánné, Németh Ervinné, Sipos Kálmán, Tóbiás Tamás Sándor települési
képviselők.
Igazoltan távol maradt: Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi
főelőadó, Biró Katalin pénzügyi gyakornok, Erdélyi József CKÖ elnöke, Horváth Zsolt ZalaDepo KFT. Hulladékszállítási vezető.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 8 fő megjelent.
Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely javaslat alapján a képviselőtestület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
3. Hulladékszállítási szerződés módosítása
Előadó: Bakos Tibor polgármester
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.
Előadó: Szilvás Istvánné körjegyző
5. Egyebek.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
-

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási társulás társulási megállapodásának és
alapító okiratának elfogadásáról értesítették az érintettet.
Tóth Imréné megbízási szerződése aláírásra került.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolóval.
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2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester átruházott hatáskörében rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
rendszeres szociális segély és közgyógyellátás ügyekben hozott döntést, melyekről az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Bakos Tibor polgármester felkéri Horváth Zsoltot a Zala-Depo KFT. Hulladékgazdálkodási
vezetőjét, hogy részletesebben tájékoztassa a képviselő-testületet a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségeiről.
Horváth Zsolt: Az egész megye összefogott, hiszen uniós pályázatokra van lehetőség a
hulladék elhelyezésére vonatkozóan. 2007. év végére kell mindezt megvalósítani.
Településenként, 1000 fő lakosonként egy szelektív gyűjtő szigetet kell létrehozni.
A
szelektíven begyűjtött hulladékok nagy része megfelelő szintű válogatás után
újrahasznosítható. A Zala- Depo Kft. javaslatot tett a lakossági műanyag hulladék
(ásványvizes, üdítős PET palackok) havi egyszeri gyakorisággal történő szelektív gyűjtésére,
melyhez nagyméretű műanyag zsákot biztosít a Társaság. A heti hulladékszállítási naptól
elkülönülten szállítják el a lakosság által összegyűjtött műanyag palackokat. Ennek az éves
költsége 720 Ft lakásonként, ami beépítésre kerül a hulladékszállítás díjába. Előnye, hogy
több műanyag gyűlik össze és nem telik meg vele az egyéb hulladék szállítására alkalmas
szemetesedény. A kiosztott zsákon kívül később bármilyen áttetsző zsákban is elviszik a
hulladékot. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van pályázatot benyújtani a
zsákokra és komposztáló dobozokra is. A pályázat benyújtásához az önkormányzatnak 20%
önrésszel rendelkeznie kell. A pályázatot február 15. napjáig lehet benyújtani, ehhez a ZalaDepo KFT. A kellő segítséget és támogatást megadja az önkormányzatoknak.
A hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés 4., 7., 9/b. és 10. pontjában foglalt
hulladékszállítási díjtételeket
kívánjuk módosítani csekély mértékben. A díjtételek
módosítását a kiküldött szerződés tartalmazza.
Bakos Tibor polgármester megkérdezi, amennyiben az önkormányzat él a lehetőséggel, 260
házzal számol a társaság? Mivel a kommunális adóból kerül kifizetésre a hulladékszállítás
díja.
Nagyné Pete Rozália megkérdezi, hogy csak a lakott ingatlanok után kell a díjat fizetni?
Horváth Zsolt válaszában elmondja, átlag lakásszámot kérnek, az alapján számláznak. Csak
akkor lehet szüneteltetni a szemétszállítási díjat, ha egyéni számlázás van. Ez Sárhida
esetében nem megoldható. Zalaegerszeg városban van egyéni számlázás.
Gáspár Lászlóné kérdésében arra kér választ, hogy minden műanyag doboz bekerülhet a
zsákba. Gondol a tejes, tejfölös dobozokra is, nemcsak az említettekre.
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Horváth Zsolt tájékoztatja a képviselőket, hogy a gyűjtőzsákban elhelyezhetők a tejtermékek
tárolására alkalmas műanyag poharak, élelmiszer tárolására használt műanyag kannák és
flakonok jól kimosott állapotban valamint a műanyag zacskók, fóliák. Ezek mind
újrahasznosíthatók. A szelektív hulladék gyűjtésére egy válogató csarnok épül, a beruházás
megvalósításához pályázati úton jutottak támogatáshoz. A csarnok fenntartási költségei miatt
emelkedni fog a jövőben a hulladékszállítás díja.
Sipos Kálmán a veszélyes hulladék gyűjtés lebonyolítására kíváncsi.
Horváth Zsolt megemlíti, hogy a Zala-Depo KFT. 2004. évtől rendelkezik a veszélyes
hulladék gyűjtési és szállítási engedéllyel. Igény esetén szerveznek a településre veszélyes
hulladék szállítási akciót, ami elkülönül a heti hulladékszállítástól és a lomtalanítás
időpontjától. Eddig a lomtalanítás alkalmával elszállították a veszélyes hulladékot,
akkumulátort, festéket, lakkot, gyógyszert, fáradt olajat, növényvédő szereket stb, amit külön
megsemmisítő helyre kellett szállítaniuk. Ennek a költségét külön, tételesen számlázzák ki az
önkormányzat felé. Helyi tapasztalat szerzése után esetleg a lakossági díjba beépítik. A
körjegyzőség együttes megrendelése esetén lehetséges a kiszállási költség megosztása és
mennyiségarányos elszámolása.
Gáspár Lászlóné kéréssel fordul a Zala-Depo KFT. Képviselőjéhez, hogy a heti hulladék
szállítás alkalmával a szemetes edényeket ürítés után az úttesten hagyják, akadályozva a
gépjármű közlekedést.
Horváth Zsolt ígéretet tesz arra, hogy a heti szemétszállítás alkalmával a dolgozók nem
hagyják a szemetes edényt az úttesten.
Bakos Tibor polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a hulladékszállítási szerződés
módosítását a szolgáltató által meghatározott díjak alapján fogadja el. A szelektív
hulladékgyűjtésre vonatkozóan a képviselő-testület a következő ülésen döntsön, hogy a
pályázatot február 15-ig a testület be tudja nyújtani.
Több hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért az előterjesztésnek megfelelően a
hulladékszállítási szerződés módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
1/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kommunális
hulladék szállítására a Zala Depo KFT-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosítására vonatkozó –jegyzőkönyvhöz mellékelt –
szerződést elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2006. január 31.
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Felelős: Bakos Tibor polgármester
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
felülvizsgálata.
Előadó: Szilvás Istvánné Körjegyző

kötött

együttműködési

megállapodás

A képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Hozzászólás nem volt.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás –az előterjesztésnek megfelelőmódosításával, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:

2/2006. számú határozat
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Sárhida között a települési önkormányzat és
a kisebbségi önkormányzat együttműködésére vonatkozó megállapodás
–jegyzőkönyvhöz mellékelt- módosítását elfogadja
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: 2006. január 31.
Felelős: Bakos Tibor polgármester

5. Egyebek:
Szilvás Istvánné körjegyző ismerteti a képviselő-testülettel a fiatal házasok első lakáshoz
jutásának támogatásáról szóló rendelet tervezetet. Javasolja a képviselő-testületnek a
fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 2/2000. (II.15.) számú
rendelettel módosított 2/1991. (IV.30.) számú rendelet módosítását oly módon, hogy a
módosított rendelet 3. § (1) bekezdés a.)-b.) pontja esetében 100.000.-Ft a támogatás
mértéke. A rendelet 3. § c.) pontja törlésre kerül, lakás bővítés esetén támogatás nem jár.
A módosított 2/1991. (IV.30.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése „a Körjegyzőség készíti
elő a kérelmeket és javaslattétel céljából az Ügyrendi Bizottság elé terjeszti. A Bizottság a
kérelmeket felülvizsgálja, majd összeállítja a névjegyzék tervezetet, melyet 15 napra
közszemlére kell tenni. Ellene észrevételt lehet tenni.” szövegrész hatályát veszti.
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Sipos Kálmán egyetért a javaslattal.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért a fiatal házasok első lakáshoz
jutásának támogatásáról szóló rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő- testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
1/2006. (I.13.) számú rendelet
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról
szóló módosított 2/1991. (IV.30.) számú rendeletét
módosítja.
Felhatalmazza körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2006.
Felelős: Szilvás Istvánné körjegyző
Bakos Tibor polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18 óra 5 perckor
bezárta.

Kmf.

Bakos Tibor
Polgármester

.

Szilvás Istvánné
körjegyző

