JEGYZŐKÖNYV

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2009. DECEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL
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Jegyzőkönyv
a sárhidai Önkormányzati Képviselő-testület 2009. december 14. napján 18 órakor
megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Kultúrház Sárhida
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Gáspár Lászlóné, Mázsa Ferenc, Németh Ervinné,
Pete Istvánné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Gombos Gábor körjegyző, Biró Katalin pénzügyi
munkatárs, Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezető Zala-Depo Kft. Zalaegerszeg
képviseletében, Árkovics Orsolya Zalavíz Zrt. Képviseletében.
Lakosság részéről: 42 fő.
Igazoltan távol vannak: Korcsmár Károly, Szakony Lászlóné települési képviselők.
Bakos Tibor polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 6 fő megjelent. Javaslatot tesz az
ülés napirendjére, majd az ülést megnyitja.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2009. évi munkájának rövid értékelése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester.
2.) 2010. évi hulladékszállítás változásairól tájékoztató
Előadó: Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezető
3.) 2010. évi ivóvíz – és szennyvízdíjakról tájékoztatás
Előadó: Árkovics Orsolya Zalavíz Zrt. képviselője
Napirend tárgyalása:
1.) Az önkormányzat 2009. évi munkájának rövid értékelése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester.
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bakos Tibor polgármester röviden ismerteti az önkormányzat 2009. évi gazdálkodását, a
pénzügyi helyzetet.
Felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Sziráki Istvánné elmondja, hogy a háziorvosi rendelési idő kevés, nincs délután rendelés. A
délutános műszakból hazatérőknek Bakra kell elmenni gyógyszert íratni. Megoldást vár a
felvetésére. A Béka utca elég rossz állapotban van, szükséges lenne néhány helyen az
aszfaltot megjavítani.
Doszpoth Ferenc a lakásfenntartási támogatás lehetőségéről érdeklődik.
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Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Béke utca burkolatát a Közútkezelő Kht-nek
kell karbantartani, az nem az önkormányzat kezelésében van. Korábban jelente a problémát,
eddig még nem került sor a javításokra. A háziorvosi rendelési ideje a helyettesítés miatt
alakult úgy, hogy volt délután is rendelés. A doktornő december 1. napjával újból munkába
állt, a rendelési idő a korábbi időpontokban történik, ugyanúgy, mint a szülési szabadsága
előtt. A háziorvossal kötött megállapodás december 31-én lejár, úgyis tárgyalni kell a
képviselő-testületnek, a felvetést tolmácsolja a háziorvos felé, egyeztetnek ez ügyben.
Dr. Gombos Gábor körjegyző elmondja, hogy az ÁNTSZ felügyeli a rendelési időt.
Mindenképpen tárgyalást igényel a felvetés. A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban
elmondja, hogy a szociális törvény ad lehetőséget erre a támogatási formára. Részletes
tájékoztatást ad a támogatás igényléséről, elbírálásának szempontjairól.

2.) 2010. évi hulladékszállítás változásairól tájékoztató
Előadó: Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezető
Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezető részletesen tájékoztatja a lakosságot a
hulladékszállítás módjáról és feltételeiről. 2010. januártól a hulladékszállítás díját a lakosság
fizeti, a Zala-Depo Kft-vel kötött egyedi szerződés alapján. A hulladékszállítás időpontját az
önkormányzat határozta meg. Továbbra is marad a nyári és a téli hulladékszállítási dőpont.
Pete Alajos megkérdezi, hogy az egyedülálló is annyit díjat fizet, mint ahol családban élnek?
Hajdú László a kommunális adó mértékének csökkentését vetette fel.
Péter Attila a gyűjtőszigetre kihelyezett szelektív gyűjtésre alkalmas konténerek szállítási
gyakoriságát kérdezi.
Tornyos Lajosné megkérdezi, hogy a PET palackos zsákot is elszállítják, hisz a Kossuth
utcai lakók nem hozzák el a gyűjtőszigetre a hulladékot.
Bakos Tibor polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy a kommunális adó mértéke 2010.
évben nem változik, ebből az adóból kerül kifizetésre továbbra is a közvilágítási díj, a
temetői konténer cseréjének díja, stb. Kommunális adóból lakossági hulladékszállítási díjat
fizetni nem lehet. Az egyedülállók esetében a hulladékszállítás díja kevesebb mértékű, a
szolgáltatóval kötött egyéni szerződés alapján történik.
Horváth Zsolt elmondja, hogy a gyűjtőszigeten lévő szelektív gyűjtésre alkalmas edények
cseréje jelenleg alkalomszerűen történik. Most van a felmérés, hogy a jövőben milyen
gyakorisággal szállítják el a hulladékot. A PET palackos zsákok gyűjtése a korábban
kialakított módon történik, havonta egy alkalommal a lakóház elé kitett zsákot elszállítják.
3.) 2010. évi ivóvíz – és szennyvízdíjakról tájékoztatás
Előadó: Árkovics Orsolya Zalavíz Zrt. Képviselője
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Árkovics Orsolya a Zalavíz Zrt. Képviselője röviden tájékoztatta a lakosságot a 2010. évben
bevezetésre kerülő ivóvíz- és csatornadíj mértékéről. A képviselő-testület döntése alapján az
ivóvíz díja 265 Ft/m3, csatornadíj 391 Ft/m3, míg a fizetendő alapdíj 415 Ft.
Bakos Tibor polgármester miután több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a
közmeghallgatást 19,20 órakor bezárta.

Kmf.

Bakos Tibor
Polgármester

Dr. Gombos Gábor
körjegyző

