JEGYZŐKÖNYV
Készült Zalaszentjakab Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. február 13-án
13,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Zalaszentjakab Község Önkormányzati Tanácsterme
Zalaszentjakab Petőfi S. u 33.
Jelen vannak: Molnár József polgármester, Ritecz Péter alpolgármester, Neumajerné Németh
Tímea, Kis-Berkes József, Ruschel József képviselők
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
Molnár József: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 megválasztott képviselő
közül 5 fő jelen van, valamint azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok
előírásainak és az SZMSZ 11.§ /6/ bekezdésének megfelelően – került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Mötv. 52.§ értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. Az
ülést megnyitja.
Napirendi javaslat:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Molnár József polgármester
2/ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Molnár József polgármester
2.1/ Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
2.2/ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Molnár József polgármester
3/ Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
4/ Tájékoztató a vagonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Ügyrendi bizottság elnöke
5/ 2017. évi Közbeszerzési terv elkészítése
Előadó: Molnár József polgármester

6/ Zalaispa Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Molnár József polgármester
7/ Nem közművel összegyűjtött hulladék szolgáltatás biztosítása
Előadó: Molnár József polgármester
8/ Szilárd Hulladékszállítási közszolgáltatás biztosítása - Viridis Pannónia kft.
Előadó: Molnár József polgármester
9/ Polgármester tiszteletdíja
Előadó: Molnár József polgármester
10/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
10/1/ Falugondnok tevékenységével kapcsolatos lakossági bejelentés
10/2/ Szociális ügyek
Molnár József: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
A képviselőtestület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Molnár József: Szavazásra teszi fel az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
1/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
A Polgármester beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.

2/ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Molnár József: Ismerteti az előterjesztést. A 2017. évi költségvetés szerint a településen az
önkormányzat komoly fejlesztéseket tud megvalósítani, melynek alapjai 2016-ban kezdődtek
el. 20.802 eFt pénzmaradvány van, két részből áll össze. A testület megalapozottan és jól
gazdálkodott az elmúlt években és a másik része, hogy kaptunk pénzt 6milliót a kultúrház
felújításhoz és 6,5 az adósságkonszolidációs összeg. Ésszerű és okos felépítése volt az egész
folyamatnak. A település normális ügymenetét is finanszírozni kell, a fejlesztések is
meghatározóak. A sorrendiséget nehéz fenntartani. Kultúrház helyreállításához 6 millió Ft-ot
kaptunk, a becslések alapján meg tudjuk csinálni az egész épület nyílászáró cserjéjét ,26 db
nyílászáró cseréjét, 230x175 cm méretűek. Energiatakarékos előírásoknak megfelelően. A
volt könyvtárszobában fel tudjuk szedni a parkettát, alá kell igazítani az aljzatbetont és újból
lehet burkolni. A fűtéskorszerűsítéshez is hozzákell nyúlni ,a kazán engedi a vizet. Új kazán
vásárlását nem tudjuk, de a kazánt Téten gyártják, a belső kazántest kicserélésre kerülhet,
adagoló puttony is csere, mindez 800 e Ft-ot ölel fel kb. , 2 radiátor kilyukadt, az egyik az
óvoda irodahelyiségben, a másik a valamikori nagy csoportszobában, azokat is cserélni kell.
Ez kb. 6 millió, 6,2 millió Ft. A járda felújítás komoly feladat, erre 6,5 millió Ft van, a 2015.
évi árajánlat alapján 7,700 eFt lett volna. Ha kijön a jó idő, le kell kötni a munkát. Nem biztos
hogy ez a pénz elég lesz. Mivel a munkabérekhez hozzá kellett nyúlni, akkor a vállalkozás
több pénzért vállalja el a munkát. Igy kb. 0,5 millióval emelkedik ez a beruházás.
Vlasicsné Dörgönye Márta: 3 árajánlatot kell beszerezni, ezt a Kbt. előírja akkor is ha nem
éri el a közbeszerzési értékhatárt, 1 millió Ft felett.
Molnár József: 2017-ben kevesebb közmunka létszámmal fogunk dolgozni. Ez minimum 12
fő, hogy az önkormányzat ki tudjon jönni a programból. Minden lehetőségünk megvan arra
hogy tudunk venni nagyobb lóerős 30 LE-s fülkés traktort. A közmunka programokat vissza
akarják szorítani sajnos mivel munkaerőhiány van. Fontos hogy megfelelően gépesítettek
legyünk ezért. Lehet, hogy jövő évben már nem lesz erre lehetőség hogy gépet vásároljunk.
Meghatározó komoly műszaki fejlesztéseket kell csinálni a településen, előre látva a
következő évekre is.
A közmunka programhoz még hozzáfűzi, hogy minimum 12fő, jövő hét második felére
egyeztessünk napot, akik az önkormányzatnál alkalmazva lesznek, tudjunk velük egyeztetni
akkor. A 12 fő tud annyi pénz hozni, hogy komoly fejlesztések lehessenek, hogy kikkel
végezzük el és mivel, ahhoz egy nap kell, hogy megbeszélést folytassunk. A mezőgazdasági
program keretében továbbra is megtartjuk azokat a fajokat, de mindezt kisebb mennyiségben,
pl. krumpli, paprika, paradicsom, mivel a paradicsom és paprika eladható, de a krumpli
nehezen értékesíthető. A tárolásnak nincs értelme. A virágokat el tudtuk volna adni ha több
lett volna tavaly, most kiesnek a kannavirágok belőle, 3-3.500 tőt jelent, ha szépen van
parkosítva, kb. 5-600 eFt-ot ki tudunk gazdálkodni ebből a programból.
A pénzeszköz átadásokat ha figyelembe vesszük három komoly dolog van. Óvoda
működtetéséhez, fenntartásához hozzájárulás, a jegyzőség működéséhez is hozzá kell járulni
és van még a Roma kisebbség. Az épületet rendbe kell tenni, állagmegőrzést kell végezni
rajta, a Roma önkormányzatnak biztosítjuk a feltételeket. Forintálisan nem tudunk nekik
ígérni hozzájárulást. Oda kell adni más alapú szerződéssel hogy a jó gazda gondosságával
gondoskodjanak az állagmegőrzéséről az épületnek.

Neumajerné Németh Tímea: A pénzt az épület felújításában kapják meg, nem készpénzt
fognak kapni.
Molnár József: Kézbe kell venni a dolgokat, a gyűlést a hivatali épületben is meg lehet
tartani. Nem hagyhatjuk, hogy az általuk használt épület tönkremenjen.
2017. évi költségvetés, alapfeltételek biztosíthatók, beruházáshoz megvan a pénzeszköz, a
mezőgazdasági közmunka keretében komoly dolgok valósíthatók meg, gépberuházás, apróbb
eszközök. A közmunkások sorsáról jövő héten egyeztetés szükséges. A pénzeszköz
átadásokról – óvodába 12 gyerek jár, annak a hozzájárulása 1,3 millió Ft, a jegyzőséghez 573
eFt-ot kellene fizetnünk. Én azt javaslom, hogy igen, a jegyzőség dolgozóinak a munkabérét
pozitív értelembe kell kezelni, hogy a többi közigazgatási szféráéban dolgozókéhoz hasonlóan
emelkedjen, kell támogatni. De lakosságarányosan minden település. A másik
önkormányzatok is nyúljanak bele a zsebükbe. Mi vagyunk a legszegényebbek, de
amennyiben a többi önkormányzat is hozzájárul, abba a pillanatban Zalaszentjakab is
hozzáárul lakosságarányosan.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Zalaszentjakab az utolsó, aki döntésre vár, Pat nem járul hozzá,
a többi település igen.
Molnár József: Zalaszentjakab lakosságarányosan támogatja, hogy a bérkorrekciót meg
lehessen tenni, a költségvetésben el van különítve az összeg, ha minden település hozzájárul
akkor Zalaszentjakab is, de amíg nincs egyenlő teherviselés, addig Zalaszentjakab sem fog
fizetni.
Neumajerné Németh Tímea: Véleménye, hogy a közösségnek a terheket közösen kell
viselni.
Ruschel József: Azért ütközik ez ki mert az elején amikor indult a közuüös hivatal nem
kellett hozzájárulni.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Mindig is hozzá kellett járulni.
Molnár József: Az 573 e Ft legyen készen, de elvárható hogy a többi település is járuljon
hozzá a dolgozók bérének növekedéséhez.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Akkor nem lesz január 1-jével béremelés az önkormányzatnál
ha minden önkormányzat nem járul hozzá. Teljesen degradálja a dolgozók munkáját ez. A 30
eFt-os béremelést azért fogadták el, hogy az embereket meg lehessen tartani. Minden
környezetben lévő hivatalban van béremelés.
Molnár József: Mi fizetni akarunk, de a másik település is fizessen. Az nem megy hogy
három település fizet a négyből, egy nem fizet.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A köztisztviselők bére nagyon alacsony, vannak akik
minimálbérért dolgoznak. Több lesz a dajka fizetése mint egy köztisztviselőé.
Molnár József: A Patiak is járuljanak hozzá a jegyzőség működtetéséhez. Zalaszentjakab
egyetért vele hogy legyen béremelés.

Vlasicsné Dörgönye Márta: A dolgozók így el fognak menni ha nem lesz béremelés.
Ruschel József: A falugondnoki szolgálat költségeiről szól, hogy emelkedett meg? A 9. sz.
táblázatban.
Molnár József: A munkaügyi perhez lettek a költségek odaszámolva.
Vlasicsné Dörgönye Márta: 2,5 millióból nem jön ki a falugondnoki szolgálat.
Molnár József: Máshova nem írhattuk be. Ez lesz az utolsó ilyen év, hogy kapnak az
önkormányzatok, élni kell a lehetőséggel.
Visszatérve a költségvetésben szereplő jegyzőség működéséhez való hozzájáruláshoz,
mindent el kell követni hogy lakosságarányosan minden település járuljon hozzá a
működtetéshez. Egyenlő teherviselés legyen.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

ZALASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
/rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

2.1/ Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: A határozati javaslat kiegészül azzal, hogy az önkormányzat
572 eFt-ot ad hozzá azzal hogy a közös teherviselés valamennyi település részéről biztosit ott
legyen.
Molnár József: Egyetért az elhangzottakat. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

2/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
– mint fenntartó – a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
1.) A 2017. évi költségvetési évben a Galamboki Közös
Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 43.112.514 forint;
melyből
aa) Intézmény finanszírozás
ab) pénzmaradvány
ac) működési bevétel

39.415.506 forint
3.667.008 forint
30.000 forint

b) kiadási főösszege: 43.112.514 forint,
melyből
ba) személyi juttatások:

31.704.440 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 7.094.615 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 4.313.450 forint,
2.) A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli
cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000 forint összegben
határozzák meg.
3.)
A képviselő-testületek megbízzák Galambok Község
Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének
Galambok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe
való beépítéséről gondoskodjon.
4.) A Képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket, hogy
gondoskodjanak a Közös Hivatal finanszírozásának Galambok
Község Önkormányzata, Pat Községi Önkormányzat, Sand
Község Önkormányzat, Zalaszentjakab Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésébe való beépítéséről, azzal, hogy
Zalaszentjakab Község Önkormányzata 572 eFt-ot biztosít
lakosságarányosan, azzal a feltételellel, hogy a közös
teherviselés valamennyi település részéről biztosit ott legyen.
5.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a
költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Bertók Ferenc polgármester, Bata Zoltán polgármester,
Hábli Nándor polgármester, Molnár József polgármester
Végrehajtásért felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta

2.2/ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Molnár József: Szavazásra teszi fel az előterjesztésnek megfelelően.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
3/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A.§, a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár József polgármester
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3/ Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. tevékenységéről beszámoló
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Molnár József: Kéri jegyző asszonyt, hogy adjon szóbeli tájékoztatást is az írásban kiküldött
anyaghoz. Véleménye szerint sokat dolgoznak a hivatali dolgozók.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismerteti az előterjesztést. Legfontosabb feladat, hogy
színvonalas és hatékony munkavégzés legyen a hivatalban. 2017. az ASP éve, amely sok
plusz feladatot ró az önkormányzatra, újabb kihívás elé állítja valamennyi hivatali dolgozót.

Molnár József: Szavazásra teszi fel a beszámolót.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
4/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
1.A Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal tevékenységéről évente - a
tárgyévet követően - tájékoztassa a képviselőtestület.
Határidő: 2018. februári soros ülés
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző

4/ Tájékoztató a vagonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Ruschel József Ügyrendi bizottság elnöke
Ruschel József ügyrendi bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy
valamennyi önkormányzati képviselő határidőben leadta a vagyonnyilatkozatát.
Molnár József: szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
5/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
Az ügyrendi bizottságnak a képviselői vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség
teljesítéséről
szóló
tájékoztatóját
az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

5/ 2017. évi Közbeszerzési terv elkészítése
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Molnár József: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
6/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
a) elfogadja az alábbi, 2017. évre szóló közbeszerzési tervet
2017. évi
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV
a közbeszerzésről szóló 211. évi CVIII. törvény (Kbt) 33.§-a alapján
Ajánlatkérő:
Zalaszentjakab Község Önkormányzata
8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor u. 33. Tel.: 93/367-001, Fax.: 93/358-372
Közbeszerzés tárgya

Becsült érték
e ft (nettó)

Választott
eljárás

Megvalósítás
határideje

a.) építési beruházás

-

-

-

b.) árubeszerzés

-

-

-

c.) szolgáltatás megrendelése

-

-

-

b) felhatalmazza a polgármestert az évközben szükségessé váló módosítások átvezetésére.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Molnár József polgármester
6/ Zalaispa Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Molnár József: Lejárt a szerződésünk, de új még nincs kötve. Van egy lejárt szerződés, újat
még nem irtunk alá, akkor mire köteleznek bennünket?
Vlasicsné Dörgönye Márta: Van egy fenntartási időszak, a Keop-os részbe nem léptünk
bele. Egy olyan megállapodást terjesztettek elénk ami a Keop-os programról is szól, de ebbe

nem akarunk belépni. A kilépési szabályok is elég szigorúak. A melléklet nem tartalmazza a
jogainkat és kötelezettségeinket. Az összes mellékletet küldjék meg kiegészítve.
Ruschel József: Át kell nézetni jogásszal a szerződést.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ez nem jogi kérdés. A szerződés nem szűnt meg, csak nem írtuk
alá a módosítást, nem fogadjuk el egyelőre, kérünk újabb tájékoztatást a módosításra
vonatkozóan.
Molnár József: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
7/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
A Társulási megállapodás módosítása ügyében jelen ülésen nem
hoz döntést, mivel a megküldött dokumentáció nem tartalmaz
elegendő információt.
Ezért kéri a Társulási Tanácsot, hogy adjon részletes
tájékoztatást a módosításra , valamint a Társulási megállapodás
teljes tartalmára vonatkozóan.
Határidő: azonnal.
Felelős: Molnár József polgármester

7/ Nem közművel összegyűjtött hulladék szolgáltatás biztosítása
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a testületet, hogy rezsicsökkentéssel bruttó 3.530,Ft/m3. Javasolja hogy határozatlan időre legyen megkötve, az előterjesztéstől eltérően.
Molnár József: Szavazásra teszi, hogy a Polainéval megkössük a szerződést, 3.530,- Ft/3
áron, határozatlan időre, 2017. február 15-től.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

ZALASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
2/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
/rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
8/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab
testülete:

Község

Önkormányzata

Képviselő-

Az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésre vonatkozó Polainé Marek Valéria vállalkozó
(székhelye 8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 1. adószáma:
mint közszolgáltatóval kötendő szerződést, 3.530,- Ft/3
áron, határozatlan időre, 2017. február 15-től.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár József polgármester

8/ Szilárd Hulladékszállítási közszolgáltatás biztosítása - Viridis Pannónia kft.
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Molnár József: A közszolgáltatónak edényeket kell biztosítani, ezt a törvény kimondja. 120
l-esek annak kiosztva, a népesség nyilvántartóból meg lehet állapítani, hogy ingatlanonként
hányan laknak, ahol egy ember szerepel, az automatikusan kapjon 60 l-eset és ne kelljen érte
fizetni, cseréljék le, ahol ketten laknak azok 80 l-eset kapjanak a 120 l-es helyett, két fő felett
pedig maradjon meg a 120 l-es, arányában ahogy a tároló edény méretek változnak, 60 l-es
térítési díj lemegy 50 %-ra, a 80 l-esnél pedig 1/3-dal csökken a térítési díj.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A darabszámot kell hogy lássuk.
Molnár József: Az edények ne legyenek megvásárolva, hanem cserélve legyenek, ez legyen
a szerződésbe. A 120 l-es, 80 l-es, és 60 l-esek legyenek, és ne vegye meg a tulajdonos. Még
nincs új szerződés megkötve, bízom benne, hogy a képviselőtestület támogatja hogy a

szerződés így kerüljön megkötésre. Az önkormányzat koordinálja és a kötelező feladat ellátás
keretében szervezi az ügyet.
Ruschel József: A kukáért nem kell fizetni reméli.
Molnár József: Nem, edénycserék lesznek, a népesség nyilvántartó adatai alapján látni lehet
hogy melyik háztartásban hány fő lakik.
Kis-Berkes József: Ürítési díjak hogy vannak?
Vlasicsné Dörgönye Márta: NHKV Zrt. állapítja meg a díjakat.
Molnár József: A díjak Pestre mennek és visszaosztásra kerül a szolgáltatókhoz.
Akinél megvan a jogosultság ott lehet cserélni.
Ruschel József: Ha növekszik a család létszám akkor visszafelé is lehessen a kukákat
nagyobbra cserélni.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Egyéni közszolgáltatási szerződés kötésre kerül sor a
közszolgáltatóval, ebben az esetben. Ez nem lesz probléma.
Molnár József: Szavazásra teszi fel az elhangzott módosítással a szerződés megkötésére
vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
9/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
A Szilárd Hulladékszállítási közszolgáltatás biztosítása
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a Viridis- Pannónia
Hulladékgazdákodási
Közszolgáltató
Nonprofit
Kft
Nagykanizsa, Vár u. 5. szám alatti szolgáltatóval 2017. március
1. napjától 2027. február 28. napjáig terjedő határozott időre
vonatkozóan az előterjesztés melléklete szerint elfogadja azzal a
feltételellel, hogy az edénycsere lebonyolítását az alábbiak
szerint tartja szükségesnek megtenni:
A népesség nyilvántartás alapján megállapítható, az
ingatlanokban élő ember száma, ahol egy fő
él, az
automatikusan kapjon 60 l-eset és ne kelljen érte fizetni, a
szolgáltató térítés mentesen cseréljék le az edényeket.
Ahol ketten laknak azok 80 l-eset kapjanak a 120 l-es helyett
térítés mentesen, két fő felett pedig maradjon meg a 120 l-es.
A tároló edények méretének arányában
csökken a
közszolgáltatási díj összege.

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő. azonnal.
Felelős: Molnár József polgármester
9/ Polgármester tiszteletdíja
Előadó: Molnár József polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: Márti: Ismerteti az előterjesztést.
Molnár József: Bejelenti személyes érintettségét, és átadja az ülés vezetését az
alpolgármesternek, Ritecz Péternek.
Ritecz Péter: Szavazásra teszi fel a polgármester szavazásból kizárását.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
10/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
A polgármestert személyes érintettség címén a szavazásból
kizárja.

Ritecz Péter: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, a polgármester illetményére
vonatkozóan, az előterjesztés szerint.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
11/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. Az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdésében biztosított
jogkörében Molnár József társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját bruttó 149.576,- Ft/hó összegben

Költségtérítését: az illetmény 15 % - azaz 22.436,4 Ft/hó
összegben állapítja meg.
A megállapított illetménynek megfelelően az
elkészítésére a szükséges intézkedést meg kell tenni.

okirat

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
10/ Egyéb ügyek
10/1/ Falugondnok tevékenységével kapcsolatos lakossági bejelentés
10/2/ Szociális ügyek
Molnár József: Javasolja, hogy az ülést zárt ülés keretében folytassák. A 10/1/. sz. és 10/2/.
számú napirend megtárgyalására, személyi ügyre tekintettel, zárt ülést kell tartani.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

12/2017. (II.13.) számú határozat
Zalaszentjakab Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el az
Mötv. 46.§ (2) bekezdés b./ pontjában foglaltakra, személyügyi
kérdésekre való tekintettel:
10/1/ Falugondnok tevékenységével kapcsolatos lakossági
bejelentés
10/2/ Szociális ügyek
című napirendek megtárgyalására.

Molnár József: Bejelenti, hogy a képviselőtestület a 12/2017. (II.13.) számú határozatban
foglaltak alapján zárt ülés keretében folytatja tovább a munkáját.

Kmft.

Molnár József
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Jegyző

