JEGYZŐKÖNYV
Készült: Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 7-én
13.00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Az ülés helye: Kultúrotthon helyisége Zalasárszeg, Dózsa tér 6.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: -----Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Lakosság részéről: 7 fő
Nagy Gábor polgármester köszönti a megjelenteket 13.00 órakor és megállapítja, hogy az
ülés határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) fő jelen van, valamint
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek
megfelelően került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv
készül.
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.

Napirendi pontok:
Nyílt ülés:

1./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2./ A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Nagy Gábor polgármester
4./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előadó: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
7./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Nagy Gábor polgármester
8./ Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Nagy Gábor polgármester
9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
10./ Egyebek
A napirendi pontok tárgyalása előtt Horváth István ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a
képviselők, külsős bizottsági tag 2019. november 13-ig eleget tettek. Valamint a
köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezésnek is mindenki eleget tett.
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1./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Nagy Gábor polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Gábor polgármester a rendelet módosítás elfogadását felteszi szavazásra.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019.(XII.10.) önkormányzati rendelete:
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.
(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

2./ A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Nagy Gábor polgármester: a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-től érkezett egy megkeresés a
képviselő-testület felé, amelyet ismertet. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Az előterjesztés és a rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat ennek megfelelően
elkészült.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Gábor polgármester a rendelet módosítás elfogadását felteszi szavazásra.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019.(XII.10.) önkormányzati rendelete:
a hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Nagy Gábor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt.
Javasolja elfogadásra. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
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Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2019. (XII.7.) számú határozata
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakóhely környezeti
állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul
veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
4./ Beszámoló az adóztatásról
Nagy Gábor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt.
Javasolja elfogadásra.
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2019. (XII.7.) számú határozata
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2019. évi
adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Nagy Gábor polgármester: A 2020. évi belső ellenőrzési terv kiküldésre került. Részletesen
ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra.
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2019.(XII.7.) számú határozata:
1. Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2020. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag
elfogadja.
2. Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 1.
napjától a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízza a Numerikus
Szumma Kontroll Kft-t.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal
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6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Nagy Gábor polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső
ellenőrzési terve kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a
jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra.
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2019.(XII.7.) számú határozata:
1. Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.
2. Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
jegyzőt 2020. január 1. napjától a belső ellenőrzési feladatok ellátásával bízza
meg a Numerikus Szumma Kontroll Kft-t.
Felelős: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: azonnal
7./ Rendőrségi beszámoló
Nagy Gábor polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti a
rendőrség 2019. évi munkájáról a beszámolót. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2019. (XII.7.) számú határozata:
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2019. évi rendőrségi munkáról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal
8./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi munkájáról
Nagy Gábor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a beszámoló elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2019.(XII.7.) számú határozata:
Zalasárszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség
Többcélú Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2019. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal
9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Nagy Gábor polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti
azt. (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Zalasárszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2019.(XII.7.) számú határozata:
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Lakossági bejelentések, hozzászólások:
Fischer Judit a lakosság részéről: szó volt az előzőekben az ingatlanok rendbetételéről,
aminek a véleménye szerint az önkormányzat nem tesz eleget. A temető évente egyszer van
lekaszálva, ugyanígy a víztározó is. A temetőben a sírok között nőnek a bodzabokrok. Az
utolsó temetésen nem lehetett rendes búcsúztatót megtartani, mert nem volt arra alkalmas
hely. Az összegereblyézett falevelek nincsenek elhordva, egy kupacban vannak. A „piros
keresztnél” lévő út nagyon szemetes, sok hulladékot odahordtak.
Nagy Gábor polgármester: a temető és a víztározó ötször volt lekaszálva ebben az évben.
Megbízási szerződéssel alkalmaztak egy embert, aki elvégezte ezt a feladatot. A temető
mindenszentekre is rendbe volt téve, a faleveleket elhordták. A Magyar Falu pályázaton egy
fedett ravatalozó tér kialakítására nyertek 100 %-os támogatást.
Fischer Judit a lakosság részéről: megkérdezi, miért nem a régi ravatalozót újítják fel, és
miért csak egy nő közmunkás van foglalkoztatva.
Nagy Gábor polgármester: a régi ravatalozó nagyon kicsi, nem alkalmas a ravatalozásra,
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ezért nem akarták felújítani. Az új épület két oldala téglából lesz felépítve. 6,3 M Ft-ba kerül a
beruházás költsége.
Fischer Judit a lakosság részéről: a régi, nem gondozott sírokkal is kezdeni kellene valamit.
Nagy Gábor polgármester: 4-5 olyan sír van, amelyet már hosszú idők óta nem gondoznak.
Ezeknél meg kell nézni, mikor voltak megváltva, él-e még hozzátartozó, aki tudná gondozni.
Más helyen is elbontják az olyan sírokat, amelyet nem váltanak meg, és nem gondozzák. A
kaszálást is nehezítik ezek a sírok.
Fischer Judit a lakosság részéről: szerinte nem az elbontás lenne a megoldás, mert ott van a
Talabér család síremléke, amit az önkormányzatnak fel kellene újítania, mivel ők voltak
Zalasárszeg alapítói. Tudomása szerint nincs már élő hozzátartozójuk.
Tóth Tiborné alpolgármester: elmondja, hogy vannak élő leszármazottaik, de a sírt nem
gondozzák.
Nagy Gábor polgármester: kéri Fischer Juditot, hogy birtokukban lévő anyagot jutassák el a
részére a Talabér családról, mert az általa ismert források szerint a Bán család volt
Zalasárszeg alapítója.
Fischer Lászlóné a lakosság részéről: az ő hozzátartozóik sírja mellé gödrökbe temették be
a szemetet, miért nincs kijelölve hulladéklerakó hely.
Szabó Istvánné a lakosság részéről: ki kell jelölni egy helyet a temetőben, ahová a szemetet
el lehet hordani.
Fischer Judit a lakosság részéről: a temetőben több márvány sírkövet elloptak, ez ügyben
rendőrségi feljelentés biztos nem lett téve.
Nagy Gábor polgármester: folytatja a feltett kérdések megválaszolását. Egy fő
közfoglalkoztatott alkalmazására kaptak támogatást, egy női dolgozót tudtak felvenni, mivel a
korábbi férfi dolgozók közül egyik nem fogadta el a munkát, másik ápolási díj ellátásban
részesült.
Tóth Ferenc a lakosság részéről: egy fő állandó dolgozó kellene, például falugondnok.
Fischer Judit a lakosság részéről: megkérdezi, hogy a hótólás hogyan lesz megoldva a télen,
egy dolgozó hogyan fogja elvégezni a feladatokat. Többen járnak reggel hatra dolgozni.
Nagy Gábor polgármester: a hótólásra vállalkozóval szerződésük van, a közfoglalkoztatott a
csúszásmentesítéshez a homokot el tudja szórni, a buszmegállóknál és az önkormányzat
épületénél a havat el tudja lapátolni.
Nagy Gábor polgármester: tovább folytatja a korábban feltett kérdések megválaszolását. A
víztározónál a lehordott sarat saját gépeivel ő hordta el, mivel a földtulajdonosok nem
vállalták, hogy a földjükre visszahordják. A víztározó nagyon jó funkcionál, jól megfogja a
termőföldekről lehordott sarat. Ebben az évben ötször lekaszálták. Itt mindig is kérdéses, a
füvet mekkorára hagyják meg, hogy minél jobban megfogja a lehordott sarat. A „piros
keresztnél” lévő út egy része nem Zalasárszeghez tartozik, hanem Kisrécséhez.
Fischer Lászlóné a lakosság részéről: a rendőrségnek kell szólni az odahordott szemét miatt,
borzalmas állapot van ott.
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Tóth Ferenc a lakosság részéről: egy vadkamerát kellene oda feltenni. Azon is jól látszana, ki
viszi oda a szemetét.
Nagy Gábor polgármester: az illegális szemétlerakás országosan mindenhol probléma,
összegyűjtik és elvitetik a lerakott szemetet, de két nap múlva ugyanúgy odahordják az utak
mellé, erdőszélekbe. A szelektív gyűjtőszigethez is mindenféle háztartási hulladékot
odavisznek.
Tóth Ferenc a lakosság részéről: megkérdezi, hogy mikor várható a településen a
szennyvízkezelés megoldása.
Nagy Gábor polgármester: Zalasárszegen csak egyedi szennyvíztisztítás lehetséges. Két
alkalommal nyújtottak be pályázatot, az első nem nyert. A második pályázat nyert, de az
állami támogatást átcsoportosították kétszámjegyű utak felújítására, így tartaléklistára
kerültek. Azóta új pályázati kiírás nem volt, anélkül pedig nem tudják megvalósítani a
szennyvízkezelést.
Fischer Lászlóné a lakosság részéről: pedig nagyon kellene valamilyen megoldás, mivel a
szippantás sokba kerül. Sokan kiengedik a szennyvizet, ami a környezetet szennyezi, és
elszaporodtak a patkányok is.
Fischer Judit a lakosság részéről: a Dózsa tér és a Petőfi utca kereszteződés
balesetveszélyes, nem lehet belátni. Elsőbbségadás kötelező táblát, vagy tükröt kellene
kihelyezni oda.
Fischer Lászlóné a lakosság részéről: a haranglábnál az ereszcsatornából a víz az útra van
kivezetve, hidegben reggelre lefagy, és nagyon csúszik. A harang nem jó időben harangozza
a delet.
Nagy Gábor polgármester: az útkereszteződésnél a tábla vagy tükör kihelyezését, a
haranglábnál a csapadékvíz elvezetést megnézik, illetve a harangot is megnézeti.
Fischer Lászlóné a lakosság részéről: a 7-es út melletti buszvárókhoz nincs kihelyezve
hulladékgyűjtő edény.
Nagy Gábor polgármester: nem is fognak kihelyezni szemeteseket, mivel nagy az átmenő
forgalom, ott dobnák el a hulladékot, amit naponta többször kellene összeszedni. Korábban
mikor voltak edények kitéve, nem győzték takarítani, rendet tartani.
Farkas József a lakosság részéről: a volt bolt épületének eladásából befolyt összeget az
Anna-hegyi út felújítására kellene fordítani.
Nagy Gábor polgármester: az Anna-hegyi út nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem
magánszemélyeké, az önkormányzat így nem tudja felújítani.
Fischer Lászlóné a lakosság részéről: ki kellene sajátítani az utat.

Nagy Gábor polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 13.00 órakor kezdődött és 14.00 órakor ért véget.

7

K.m.f.

Nagy Gábor
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző
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