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Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. december 12. napján a
Kultúrotthon épületében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1805 órai kezdéssel megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Bakos Tibor, települési képviselı
- Pete Istvánné, települési képviselı.

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyzı,
Dzsudzsák Ferencné Zalavíz Zrt. képviseletében,
Horváth Zsolt Zala-Depo Kft. képviseletében,
Dabi Imre E.ON Ügyfélszolgálati Kft. képviseletében.
A lakosság részérıl megjelent: 24 fı, Bak-Sárhida községek Körjegyzısége részérıl megjelent 6 fı
köztisztviselı.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, külön köszönti a
közszolgáltató szervezetek megjelent képviselıit. A polgármester megállapítja, hogy a képviselıtestület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési képviselıbıl 3 fı jelen van.
Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel, javaslatot tesz, hogy a meghívóban
kiküldött napirendi pontok szerint történjen az ügyek megtárgyalása. A javaslatokkal a testület
egyetértve egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet
fogadja el:
1. A települési közszolgáltatók tájékoztatói (E.ON Zrt., Zalavíz Zrt., Zaladepo Kft.)
2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évben elért eredményeirıl, a 2012. évi
célkitőzésekrıl.
3. Közérdekő lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Napirendek tárgyalása:

1. A települési közszolgáltatók tájékoztatói (E.ON Ügyfélszolgálati Kft., Zalavíz Zrt.,
Zaladepo Kft.)
Dabi Imre, E.On képviselı: megköszöni, hogy meghívást kapott a lakossági fórumra. Elmondja,
hogy az elmúlt években jelentıs szervezeti változáson átmenve, a településen áram és

gázszolgáltatást végzı DÉDÁSZ, KÖGÁZ és az ország más régióiban egyéb szolgáltató Cégek
összevonásával jött létre az E.ON Zrt. Egy Európai Uniós direktíva értelmében, amely a monopol
cégek szétválasztásáról szólt, 2008-ban ismét átalakult az E.ON. Az egyes szakspecifikus
területeket külön-külön Kft-be szervezte ki a szolgáltató, külön Kft intézi a számlázási, a
karbantartási, ügyfélszolgálati feladatokat. İ, mint a terület felelıse, Nagykanizsai központtal 11
irodáért felel Siófoktól Letenyéig, gáz és áram ügyekben. A legközelebbi, zalaegerszegi és pacsai
irodában is teljes körő szolgáltatással várják a Tisztelt Ügyfeleket. Várja a kérdéseket.
Kóbor József: Felhívja a szolgáltató képviselıjének figyelmét, hogy a hegyen egy oszlop
olymértékben el van korhadva, hogy az már veszélyezteti az İ és más tulajdonosok pincéjét is. Az
elmúlt 2 év során többször bejelentette ezt a hibát, a szolgáltató képviselıje járt is kint a helyszínen,
utoljára 1-1,5 éve, de nem történt érdemi intézkedés. Javasolja a településen lévı villanyoszlopok
általános felülvizsgálatát, mert több esetben is fennállhat az általa jelzett probléma.
Dabi Imre, E.On képviselı: Elkéri a bejelentı telefonszámát, ígéretet tesz a probléma
kivizsgálására.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az E.On számlázási rendszerét illetıen jelzi, hogy a médiákban is
több ízben elhangzott, hogy a végrehajtott egyszerősítések ellenére sem teljesen átlátható a
kibocsátott számla. Többször tanulmányozta a számlákat, hogy kérdés esetén tudjon segíteni
értelmezni a kibocsátott számlát, jobb lenne, ha azok egyszerőbbek lennének. Érdeklıdik, hogy az
E.ON bónusz akciója, amely 1 év kifutással most zárult le, eredményez-e újabb, hasonló jellegő
kedvezményes akciót?
Dabi Imre, E.On képviselı: A bónusz kedvezmény a jólfizetı ügyfeleket preferálta, 10 %-os
mértékő kedvezménnyel. Más jellegő akció várható a jövıben, kedvezmény kártya formájában.
Ezzel a határidıre teljesítı ügyfelek kedvezményesen tudnak majd a szolgáltató által meghatározott
körben vásárolni. Minél régebben fizet pontosan a fogyasztó, annál nagyobb kedvezményre szerez
jogosultságot. Ez csak az áramszámlára érvényes, azokra, akik az egyetemes piacról vételezik az
áramot. Hamarosan várhatják a pontosan teljesítı ügyfelek a kedvezményes vásárlásra jogosító
kupon megérkezését.
Dzsudzsák Ferencné, Zalavíz Zrt. képviselı: A Zalavíz Zrt. tevékenységi körébe tartozik az
ivóvízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés- és kezelés, a folyékony hulladékszállítás, illetve más
településeken a csapadékvíz-csatorna üzemeltetés. Sárhida a déli ágon a zalaegerszegi vízmőtıl
kapja az ivóvizet, illetve a szennyvíz ott került kezelésre. A viziközmő önkormányzati vagyon, a
Zalavíz Zrt csupán üzemeltetıje annak, szerzıdés alapján. A szolgáltatási díjat az üzemeltetı szedi
be a fogyasztóktól, az úgynevezett használati díjjal együtt. A használati díjból kell fedezni a
felújítási, karbantartási feladatokat, javítani az esetleges meghibásodásokat. Az elmúlt idıszakban a
települések többségében átalakult ennek rendszere, vagyonkezelési szerzıdést kötöttek a
Társasággal az Önkormányzatok, Sárhida még nem tartozik ezen települések közé. Az elmúlt
években a szennyvizet érintıen Zalaegerszegen és a hozzá tartozó 41 településen egy nagy
beruházási projekt valósult meg. A szolgáltatási díjakat a szolgáltató javaslata alapján az
Önkormányzat határozza meg. Itt Sárhidán nem fiatal a vízhálózat, sok javítást igényel, sok a
bekötıvezeték csere. De a gerincvezeték is jelentıs fejlesztési igényő. Ezeket a feladatokat közösen
kell az Önkormányzattal megoldani. Elindult egy központi szándék, a viziközmő törvény
megalkotásának formájában, mivel jelenleg áldatlan jogi helyzet nehezíti a szolgáltatók munkáját.
A jogszabály célja az üzemeltetı szervezetek számának csökkentésével átláthatóbbá tenni a
rendszert. Sok az üzemeltetı, országos szinten mintegy 400 db. A jogalkotó szándéka a különféle
díjak egységesítése, melynek várhatóan a hatósági ár szabja meg a kereteket. Még nem tudunk
semmit, mivel az elindult folyamatok sok érdeket érintenek, illetve sértenek.

Mázsa Ferenc, polgármester: a vagyonkezelési szerzıdéssel kapcsolatban elmondja, hogy
megkezdıdtek a tárgyalások, hamarosan a végére érünk, pár hónapon belül megoldjuk. A 2012. évi
szolgáltatási díjakat a testület megvitatta, december 5-i ülésén elfogadta a következı évi
díjtételeket. Az áremelkedés az inflációval megegyezı mértékő. A használati díjak vonatkozásában
Sárhidának voltak elmaradásai az elmúlt években a szennyvíztársulat felé. 500 eFt körül elmaradást
halmozott fel az Önkormányzat, melynek felét átutalta a Társulat felé, a másik fele pedig beépítésre
kerül a 2012. évi szennyvízdíjba. Mindenképpen célszerőnek tartja a legalább az infláció mértékét
elérı díjemelést, nehogy a hatósági árra való áttérés aránytalanul nagy terhet jelenten a lakosságnak.
Pete Ernıné: A Zalavíz dolgozói a házuknál betonozási munkákat végeztek, melynek
eredményeképpen abban bíztak, hogy megszőnik az elviselhetetlen bőz, amely a
szennyvízátemelıtıl jön, de nem így lett.
Dzsudzsák Ferencné, Zalavíz Zrt. képviselı: Ígéretet tesz a probléma kivizsgálására, melynek
eredményérıl a polgármestert tájékoztatni fogja. Kéri, hogy bármilyen lakossági panasz esetén
bizalommal keressék meg a fogyasztók a szolgáltatót.
Mázsa Ferenc, polgármester ígéretet tesz, hogy bármelyik közszolgáltatással kapcsolatban
felmerülı, a lakosság által tett bejelentést írásban továbbítják az illetékes közszolgáltató felé.
Balogh Pál: A településen lévı nyomócsöveknek már duplán is lejárt az élettartama, legalább 25
éve el kellett volna kezdeni az eternit csövek mőanyag csıre való átváltását. Javasolja, hogy az eseti
javításoknál célszerő lenne kicsit nagyobb szakaszt felbontani és legalább ott elkezdeni a
csıcseréket.
Dzsudzsák Ferencné, Zalavíz Zrt. képviselı: Igaz, hogy a településen eternit a nyomóvezeték.
Abban reménykedtek, hogy pályázati forrásból megoldhatóvá válik a hálózatcsere. Sajnos erre
pályázati forrás nem állt rendelkezésre, mert az a szakvélemény kapott zöld utat, hogy az eternit csı
– azbeszttartalma ellenére – nem káros az egészségre. Elmondja, hogy a Kossuth utcán, ahol a
gerinctörés gyakori, általában cserélik a csövet KPE csıre. A Béke utcában nem a gerincvezeték,
hanem bekötı csövek a problémásak. Ezek költségei az önkormányzatot terhelik. Hosszú évek óta
szeretnék elérni, megindítani a folyamatot, legalább megterveztetni a nyomócsövek cseréjét, Ennek
azonban olyan magasak a költségei, hogy azt az önkormányzat nem tudja felvállalni. Jelenleg
egyetlen pályázati forrás sem adott erre. Sajnos a tulajdonos önkormányzatra hárul a javítások
anyagi feltételeinek biztosítása.
Mázsa Ferenc, polgármester: elmondja, hogy a hulladékgazdálkodás törvény tervezete a
Parlament elıtt van. A javaslat tartalmaz egy olyan díjelemet, az igénybevételi járulékot, amely
jelentısen átrendezheti a díjakat. Ha ez a díjelem nem kerül a jogalkotó által elfogadásra, a
hulladékszállítás tekintetében is infláció körüli emelés várható.
Horváth Zsolt Zala-Depo Kft. képviselı: Jó hír, nem kerül jövıre bevezetésre a polgármester Úr
által említett díjtétel, mint lerakási adó. Elmondja, hogy Cégük szilárd hulladék szállításával,
ártalmatlanításával foglalkozik, kommunális, vállalkozási és veszélyes hulladék vonatkozásában is.
A szelektív hulladékgyőjtés egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Ez a győjtési forma
Sárhidán is megoldott, a köznyelvben színes UFÓ-nak hívott edényzet formájában. A jövı tavasszal
elfogadni tervezett, új hulladékgazdálkodási törvény is egyre nagyobb hangsúlyt helyez erre a
formára, megfelelve az Uniós elvárásoknak is. A ZalaDepo Kft. 100 %-ban önkormányzati
tulajdonú társaságként az új jogszabály alapján is elláthatja majd feladatát, mivel a törvényjavaslat
szerint közszolgáltatást csak többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú cég végezhet majd. Az
említett lerakási adó bevezetésével a szelektív győjtést akarja a kormányzat kikényszeríteni. A cé,
hogy kevesebb legyen a kommunális hulladék, hiszen egy kuka ürítésénél akár 80-90,- Ft is lehet ez

a díjtétel. Várhatóan hamarosan bevezetésre kerül ez a díj, de az eredeti terveknél szerényebb
összegben, évrıl-évre növekvı mértékben. Hatékonyabb lehetne a szelektív hulladékgyőjtés, ha
házaknál győjthetnének, mert nem mindenki viszi el a hulladékot a győjtıszigetig. Az a javaslat,
hogy 2 havonta a mőanyag, 2 havonta a papír hulladékot házhoz menı szelektív győjtéssel
szállítaná el a szolgáltató. İk biztosítják a győjtızsákot, de bármilyen áttetszı zsák használható.
Erre vonatkozóan még konkrét idıpont nincs, a Szolgáltató várja az Önkormányzat jelzését a
szolgáltatás indítása tárgyában. Kéri a lakókat, hogy ami nem igazi szemét, azt ne vitessék el a
szolgáltatóval, ne rakják bele a kukába, mert az új díjtétel súlyra fog menni és minden elszállított
falevelet, ágat meg kell majd fizetni az adóban.
Pete Alajos: Neki kéthavonta elég lenne a szállítás, egyedül él, kevés hulladék képzıdik Nála.
Horváth Zsolt Zala-Depo Kft. képviselı: Nem egyedi a jelzett probléma. A jogszabály szerint
mindenkinek kötelezı a közszolgáltatás igénybevétele, de az általánosan használt 120 literes edény
helyett kisebb, 60-70 literes kuka is alkalmazható volna, melynek a díja is kisebb lehetne. Ha a
szelektív győjtést a lakosság komolyan venné, nemcsak az egyszemélyes háztartásoknál lehetne
áttérni a kisebb kukára, amelynek kedvezıbb a díja.
Mázsa Ferenc, polgármester: Megköszöni a szolgáltatók megjelent képviselıinek a kimerítı
tájékoztatást, akik ezt követıen a közmeghallgatásról távoztak.

2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évben elért eredményeirıl, a 2012. évi
célkitőzésekrıl.
Mázsa Ferenc, polgármester: Jelen jegyzıkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
megtartja tájékoztatóját. Az Önkormányzat a 2012. évre olyan költségvetést szeretne elfogadni, ahol
a tartaléknál is értékelhetı összeg szerepel.
Balogh Pál: Köszönetét fejezi ki, hogy elkészült a házuk elıtti híd felújítása, ami 35 éves téma volt.
Javasolja, hogy a hegyi út vízelvezetését is meg kellene oldani. A vízfolyás akadálytalansága
érdekében véleménye szerint a Béke utcán a kıvel kirakott árkok hordaléktól való kitisztítására fel
kellene szólítani a közútkezelıt.
Mázsa Ferenc, polgármester: A jegyzıvel végigjárták a falut, megnézték az ominózus helyet,
vizsgálják annak lehetıségét, hogy a jelzett hegyi út beépíthetı-e a mezıgazdasági utak
rendbetételére kiírt pályázatba.
A beruházások vonatkozásában sajnos viszonylag kis lépésekben tud haladni az Önkormányzat. A
következı években célként fogalmazódott meg a Kultúrház – lehetıségekhez képesti – javítása,
felújítása. Az idei évben a belsı felújításra nyújtottunk be pályázatot, bízunk abban, hogy a külsı
felújításra is lesz pályázat. Szeretné, ha 2 éven belül megújulhatna az épület kívül-belül.
A tavalyi évben kiértékelt lakossági igényfelmérés alapján elsı helyen fogalmazódott meg a
lakosság részérıl a ravatalozó fedett elıtetıvel való ellátása. Az erre a célra benyújtott pályázatunk
eredményes volt, a jövı év tavaszán kezdıdik a beruházás. Második igény a Kossuth utcai járda
felújítása volt, de ezt csak pályázati forrásból lehet megvalósítani.
Sajnos minden beruházás megvalósítása a finanszírozási feltétel megteremtésének függvénye.
Valamennyi pályázat utófinanszírozott, így az önerı elıteremtése mellett a teljes beruházási költség
megelılegezésére hitelt kell felvenni, amelynek kamatterhei jelentkeznek, hiszen egy-egy pályázat
elszámolását követıen még 3-4 hónapot kell várni az elnyert pályázati összeg kiutalására. A jövı
évben pedig várhatóan még jobban beszőkülnek az Önkormányzat hitelfelvételi lehetıségei. A
2012. évre a bolt elıtti tér felújítása is a tervekben szerepelt, de a megvalósítás lehetıségei egyelıre
még nem ismertek.

Jelenleg két fontos törvény tervezetét tárgyalja a Parlament: a köznevelési és az önkormányzati
törvényét. Elviekben a végszavazás december 19-én megtörténik, de mivel ezek kerettörvények
lesznek, a végrehajtási utasítások még egyáltalán nem ismertek, ezért nem tudható, mik lesznek a
konkrét feltételek. Alapvetı, hogy az oktatás állami kezelésbe kerül, az iskolák állami felügyelet,
irányítás alá kerülnek. Az, hogy lesz-e lehetıség és milyen feltételek mellett az önkormányzati
üzemeltetésre, még kérdéses. Az óvoda marad önkormányzati kezelésben, 3 éves kortól kötelezı
jellegő ellátással. Az önkormányzati törvény tervezete szerint 2000 fı alatt nem lehet önálló hivatalt
fenntartani. Ez minket ugyan nem érint a jelenlegi szervezeti formában, mivel Bak-Sárhida esetén
jelenleg 2400 fı a lakosságszám tehát, nincs egyesülési kényszer számunkra. Ugyanakkor
nyitottnak kell lennünk más települések fogadására, baki körjegyzıségi székhellyel. Már a 2012.
évtıl örvendetes változás, hogy Sárhidán állandó ügyfélfogadási helye lesz a baki
Körjegyzıségnek.

3. Közérdekő lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.
Soós József: Tavaly szó volt arról, hogy a kultúrház vezetı kerül kinevezésre, állandó felügyelet
mellett folyamatosan nyitva lesz a Kultúrház. Kérdezi továbbá, hogy csak a polgármester által
említett 1,6 millió Ft iparőzési adó folyik be a településen, akkor a vállalkozók nem fizetnek adót?
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem kell kultúrház vezetı a nyitva tartáshoz. Ide bármikor bárki
jöhet, ha bejelenti igényét. Várja a fiatalokat is, jöjjenek, lehet pingpongozni, vagy a szabadidıt más
módon hasznosan eltölteni.
Bali András, köztisztviselı: Az adózással kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy
Sárhidán 25-30 vállalkozó és 4-5 nagyobb cég fizet iparőzési adót. A polgármester Úr
beszámolójában szereplı tétel csupán az egy adózó felé teljesítendı, adó túlfizetésbıl eredı
visszafizetési kötelezettséget jelentette. Sárhdián hozzávetıleg 10 mFt gépjármő és iparőzési adó
folyik be évente.
Mázsa Ferenc, polgármester: Az adókkal kapcsolatos rossz hír, ha az állam átveszi az oktatási
intézmények üzemeltetését, akor a bevételeket is megkurtítja. Nálunk minimum a mőködési
költségek 50 %-át az Önkormányzat teszi hozzá az intézményi kiadásokhoz. Ha a feladat átvételre
kerül, akkor jelentısebb bevételeket, így a gépjármőadót, iparőzési adó egy részét, illetve a
személyi jövedelemadó egy részét is el fogja vonni az állam.
A 2012. évi egy konzervatív költségvetés kell, legyen, annak figyelembevételével, hogy melyek a
kötelezıen ellátandó és melyek az önként vállalt feladatok. Az önként vállalt feladatok jelentıs
részétıl vissza kell lépni. Magas a településen a szociális ellátások aránya, több mint 10 mFt-tal
terheli ez a költségvetést. Abba az irányba haladunk, hogy az egyes ellátások felülvizsgálatára van
szükség. A testület a szociális ellátásokról szóló rendeletét felülvizsgálva az ellátások egy részének
szőkítésére volt kénytelen – márciusi kifutási idıvel.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 2025
órakor bezárta és a további ügyek megtárgyalására a képviselı-testület a lakossági résztvevık
nélkül nyílt ülés keretében folytatta munkáját.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fı települési
képviselıbıl 3 fı jelen van. Jegyzıkönyvvezetésre Császár László körjegyzıt kéri fel, javaslatot
tesz, hogy a 2012. évi hulladékszállítási díjakról való döntés kerüljön megtárgyalásra. A
javaslatokkal a testület egyetértve egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

1. 2012. évi hulladékszállítási díjak.

Mázsa Ferenc, polgármester: elmondja, hogy a december 5-i ülésen tárgyalta a testület a 2012.
évi hulladékszállítási díjak mértékérıl szóló elıterjesztést (jelen jegyzıkönyv 2. számú
mellékleteként csatolva). Az új információk alapján javasolja, hogy az elıterjesztés szerinti díjat a
testület fogadja el.
A javaslattal egyetértve, Sárhida község Önkormányzati képviselı-testülete egybehangzó 3 igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
73/2011. számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete a kommunális hulladék
elszállítására a Zala-Depo Kft-vel (Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) kötött
közszolgáltatási szerzıdésben szereplı díjakat 2012.január 1-tıl 2012.
december 31-ig a következık szerint módosítja:
- 110-120 literes edényzet ürítési díja: 258,- Ft/alkalom + ÁFA,
- 240 literes edényzet ürítési díja: 515,- Ft/alkalom + ÁFA.
Az éves ISPA díj: 883.124,- Ft + ÁFA, amelyet az önkormányzat
finanszíroz.
A 2012. évi lomtalanítási díj: 3.345,- Ft/m3 + ÁFA. A temetıi konténer
2012. évi díja 4,2 m3-es konténer esetében 14.059,- Ft/ürítés + ÁFA, amely
díjakat az Önkormányzat a 2012. évi költségevetése terhére biztosít.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási
szerzıdés – fentiek szerinti módosításokkal történı – aláírására.
Határidı: 2012. január 10.
Felelıs: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a képviselı-testület ülését
2035 órakor bezárta.

k.m.f.
Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyzı

