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A közmeghallgatáson a lakosság részéről 5 fő állampolgár jelent meg (csatolt jelenléti ív.)
Horváth Ottó polgármester köszöntötte a megjelent állampolgárokat, ezt követően pedig a
közmeghallgatást megnyitotta.
A jegyzőkönyv vezetésére Némethné Varga Anitát a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőjét kérte fel.
Horváth Ottó: Köszöntöm az érdeklődő állampolgárokat a közmeghallgatás alkalmával. Az
önkormányzati törvény előírja, hogy közmeghallgatást kell tartani, ahol az állampolgárok mondhatják
el véleményeiket.
Az év folyamán igyekeztünk minden olyan pályázati lehetőséget kihasználni, jól gazdálkodni, amely
anyagi lehetőségek rendelkezésre álltak. Egészségügy terén mindenki előtt ismert, hogy bedűltünk
egy pillanat alatt. Sikerült átmeneti megoldást találnunk. Szeretném megköszönni jegyző asszonynak
és a kollégáknak azt a papírmunkát, amit a napok folyamán végeztek.
Volt néhány sikeres pályázatunk. Legnagyobb beruházásunk a Dankó úti gát volt.
Autóbusz várókat, esőbeállókat részben anyagvásárlással, illetve Bazsika Ferenc és Sohár Gábor
segédletével sikerült megoldanunk.
Dankó úton minimális aszfaltozás még szükséges, a teljes aszfaltozást viszont nem tudjuk megoldani,
legalábbis belátható időn belül.
A 86-os főút vonatkozásában gondot jelent a járda, reméljük a hídra is sor kerül, mert már most
problémák vannak a burkolatával, pedig még az út hivatalos átadása meg sem történt.
A falugondnoki autóra szeretnénk pályázatot benyújtani, a cseréje nagyon esedékes lenne. 10 M Ft
nagyságrendű, az ÁFA-t hozzá kell tenni.
Karácsony előtt lakossági fórum keretében nagyobb körben, névre szóló meghívóval szeretnénk
találkozni a település lakóival.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani.
Bagó Róbert: Édesapám ma délelőtt elvolt az orvoshoz gyógyszert íratni, sem orvos nem volt, sem
asszisztens. Állítólag osztottak ki papírt, nálunk semmilyen papír nem volt.
Bazsika Ferenc: Orvos nem is lehetett, mert délután volt rendelés. Nem osztottak minden házhoz.
Horváth Ottó: Helyettesítő háziorvossal látjuk el a feladatot. Minden nap van rendelés, kivétel a
pénteki nap. Valóban nem értesítettünk ki minden házat, de több helyre kitettük a faluban, illetve a
rendelőben is. Emberünk sincs, akit minden héten három alkalommal végig tudnánk futtatni a
településen. Az asszisztencia biztosított, Ő 8 órától 16 óráig a rendelőben van, és elérhető. Sajnálom,
hogy nem volt orvos, de délután biztos volt.
Horváth Csaba: Régen úgy működött a rendszer, hogy az asszisztencia ott volt mindig. Pl. akinek
gyógyszert kellett íratni, megírta a receptet és nem kellett megvárni az orvost.
Horváth Ottó: Biztos, hogy ott van mindig, kivétel vérvétel ideje. Ez egy pluszszolgáltatás, ami nem
lenne kötelező. Én lennék a legboldogabb, ha itt nyolcórás orvos lenne.
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Hácskóné Kovács Tímea: Az asszisztencia 8 órától 16 óráig foglalkoztatva van. Természetesen
olyan lehet, hogy jelen helyzetben neki el kell azért mennie, hogy a gyógyszerkészlet feltöltésre
kerüljön. Máskor nem tudja megtenni, mert a boltok bezárnak. Abban biztos vagyok, hogy ezen időn
kívül, mivel Ő önkormányzati alkalmazott, ezért ott van, és rendelkezésre is áll. Hétfőtől csütörtökig
naponta azért rendelés van. A doktornő pedig készenlétet tart, telefonon elérhető 8 órától 16 óráig.
Biztos vagyok abban, ha azon a két órán kívül van arra lehetősége, hogy autóba üljön és elmenjen a
becsvölgyei háziorvosi rendelőbe, a doktornő ott is el fogja látni, hiszen 8-16 óráig készenlétet tart.
Horváth Csaba: A Dankó utcában a kivágott kátyúkat mikor tudják megcsinálni?
Horváth Ottó: Abban a pillanatban, amikor az aszfaltkeverőt üzembe fogják helyezni, jönni fognak és
befejezik. 500.000 Ft-os vis maior támogatást kaptunk rá.
Berkes József: Akut probléma a gond. Valamikor az előző önkormányzati ciklus idején vetettem fel
először, hogy az állataim eső esetén vízben állnak. Nem akarok jelentgetni, egyeztettünk a helyszínen
is, megnéztük Ottóval is, hogy azt az átereszt meg kell csinálni, mert nem folyik le tőlünk a víz. Annak
ellenére, hogy járt itt többször gép. Nyomatékosan és újra kérem, hogy valami megoldás legyen ebből.
Az előzőidőszakban szivattyúval nyomtam ki az udvaromból, a kertemből a vizet, mert nem ment le.
A másik dolog, amit szeretnék kérdezni, az az, hogy a külső önkormányzatok milyen lendülettel
vesznek részt a csúcsosodó problémák megoldásában. Én úgy érzem, hogy a zalabaksai
önkormányzatnak, hivatalnak és a kinti önkormányzatoknak is túlzott nagy feladata van olyan
dolgokban, ami elvileg közös kellene, hogy legyen. A napi rengeteg munka miatt valahogy nem jut idő
rá. Én nagyon fájónak veszem, hogy a külső községekben ez létesül, az létesül. Sok pályázatot
nyertek a lakossággal együttműködve. Gyönyörű szép feladatokat oldanak meg. Nálunk ez
valahogyan nem jön össze, vagy nincs rá igény, nem tudom. A fásultságról nekem is van
véleményem. Teljesen mindegy az, hogy az egyházközösség tervez vagy csinál valamilyen munkát,
vagy a mi egyesületünk. Az a húsz ember az ott van, vagy a másik esetben négy-öt, a többit pedig
nem érdekli. A felrázását talán még nem késő, el kellene kezdeni ennek a falunak. Ha nincs rá igény,
akkor meg nem tudunk foglalkozni úgysem. Nem akarok én kötekedni, nem azért mondom, csak
legyen valamiről szó is.
Az orvossal kapcsolatban csak annyit, hogy a doktornő nagyon aranyos, de úgy vettem észre, a
minap el voltam én is gyógyszert felíratni, hogy Ő új szeleket akar fújni és újrakezdeni az egész
rendszert. Neki sem fog ez menni, el fog havazni ebben a dologban. Gyógyszerírásoknál nem kellene
ahhoz ragaszkodni, hogy csak Ő írhatja meg a receptet. Meg akarja nézni, kinek írja fel. Nem azt
mondom, hogy intézkedni kellene ebben az ügyben, ez is lassítja a dolgokat. Dolgozzatok szépen.
Horváth Ottó: Az áteresz kapcsán, ahogy néztük is, el van maradva. Ezzel valóban tartozok, szó is
volt róla, hogy megoldást találunk rá.
A zalabaksai problémák megoldásában milyen mértékben vesznek részt: abban a mértékben vesznek
részt, hogy a közös dolgainkhoz be kell fizetni, ennyi. Időnként van, amikor nekünk kell hálásnak lenni,
ha nagyon őszinték akarunk lenni, hogy kegyeskednek egy platformon lenni velünk. Nagyon szépen
óvoda, illetve iskola fronton ki vannak vonulva. Azt is megkockáztatom, hogy hivatal szintjén is, holott
ugyanazt a feladatot végzik, mint Zalabaksának, csak kisebb számokkal. Ez valahol nagyon-nagyon
deformálódott, viszont nekünk úgy gondolom, kötelességünk bizonyos dolgokat felvállalni.
Abba én nem szeretnék beleszólni, hogy az orvos mit ír fel, a szakmai felelőssége az övé. Amit mi
most próbálunk rendbe tenni minden téren, hogy kiépíteni a kórház felé is azt a rendszert, hogy
mindent le tudjanak kérni. Eddig ez nem volt meg, de most szeretnénk megoldani.
Azt pedig sem tőlem, sem a képviselő-testület tagjaitól, sem a hivatal dolgozóitól nem várható el,
lasszóval nem fogok odavinni senkit. Nektek is, nekünk is voltak próbálkozásaink, valóban az a húsz
ember van ott. Zalabaksa soha nem volt az a település, hogy egy emberként odaálltak, kiálltak volna.
Végig lehet menni a településen lakóházanként, iszonyúan sok sérült és elöregedett család van. Nem
is lehet várni mást. Mindenkinek más az érdeklődési köre. Te sem, én sem kaptam érte dicséretet,
pedig azért időnként jólesne, irónia az van.
Berkes József: Belülről azért különösebb probléma nincs, szembenállás nincs a cégen belül. Inkább
fáradtak az emberek. Ezt a válságos időszakot megpróbáljuk kezelni, de arról a dologról már
lemondtunk, hogy mi a falunak dolgozunk. Ennek nincs semmi értelme. Eddig minden
rendezvényünket nyilvánosan kezeltünk. Nem akarok dicsekedni vele, de nulla eredménnyel sikerült
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össze abszorbeálni. Aztán úgy döntöttünk, hogy magunk szórakoztatására tesszük. Ez is komoly
probléma itt a településen.
Horváth Ottó: A lehetőséget mindenki megkapta. Korábban én is lelkiismereti kérdést csináltam
mindenből. Rá kellett jönnöm, hogy nincs értelme, mert mindenkivel nem lehet jót tenni. Akivel jót
akarsz tenni, még az is ellensége saját magának.
Molnár Tibor Zoltán: Én is hozzászólnék annyit, te is csinálod a magadét, én is csinálom a magamét.
Ha megnézed a saját csapatod korösszetételét, én pedig az enyémét, akkor a tiéd az idősebb
korosztály, akik nosztalgiáznak. Egyébként bármit csinálsz, ha a csapatodon kívül még egy 15 embert
meg tudsz mozgatni, aztán többet nem, mert nem érdekli. Én ugyanígy vagyok a futballal. A fiatalok
fociznak, csinálják a maguk dolgát, nyilván őket is mozgatni kell. Őket is nehéz minden tavasszal
kirugdalni a barlangjukból. A csapat emberei, illetve akik a meccsekre kijárnak, azok vannak nálunk is
ott. Aztán ennyi. Te csinálhatsz itt bármit, a Livi a tónál strandfocit, horgászversenyt, a zalabaksai
embert nem érdekli semmi. Pontosabban egy dolog érdekli az, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy
nekem, vagy neked valamit felróhat, akkor azt mondja, hogy miért nincs ebben a faluban semmi. Ha
valami akarsz csinálni, akkor nem érdekli, nem jön el. Amúgy meg nincs semmi. A középkorosztállyal
van a probléma, lehet, hogy amit Ottó is mondott, hogy a szociális vagy egyéb probléma is. Nyilván
lehet az is. Ők azok, akik igényelnék, ha nincs semmi, akkor miért nincs, ha pedig van, akkor meg
nem kell. Egyformán éljük meg.
Horváth Ottó: Itt volt például a polgári védelmi gyakorlat. Én ezt nagyon borzalmasan éltem meg. Az
idősebbek helyére fiatalabb korosztályt szerveztünk. Nem arról szól, hogy ebbe bele kell szakadni,
hanem egy jó brahi aznapra. Felelősségre vont egy személy, hogy milyen alapon került Ő ide.
Kijelenti, hogy nem jön el.
Molnár Tibor Zoltán: Ne ragadtasd el magad légy szíves. Próbáld meg higgadtan kezelni.
Horváth Ottó: Tekintélytisztelet nincs.
Molnár Tibor Zoltán: Közösségi érdek nincs.
Horváth Ottó: Nekem az emberekkel el kell számolnom, ha van egy ellenőrzés. Nem dadoghatok,
hogy miért nincs itt. Sajnos itt tartunk. Nagyon-nagyon szomorú vagyok a felnövekvő nemzedék miatt.
Azt gondolom, hogy ezt a problémát nem mi fogjuk megoldani.
Berkes József: Nekünk komoly megállapodásunk van az Ifjúsági Egyesülettel. A megállapodásunk
úgy szólt, hogy kölcsönösen, mint tagok is részt veszünk egymás munkájában. Mi is tagjai vagyunk az
Ifjúsági Egyesületnek, Ők is tagjai a mi Kulturális Egyesületünknek. Egyetlen egyszer nem jöttek el.
Gyovai János: Nem biztos, hogy a középkorosztály a hibás. Egymás közt kell lenni. Egymást
tiszteljük és szeressük, ez a lényeg. Mást nem tudok mondani. Amíg ez nem lesz meg, nem lesz
semmi. Ha én próbálom megtenni, akkor van esély, ha azt mondjuk, hogy nem, akkor biztos, hogy
nem lesz semmi. Áldozat nélkül nincs siker.
Baka Istvánné: Én abban is látok nagy problémát, hogy nagyon fogy a lakosság. Észrevenni a
fiataloknál is. Öregszik a falu, nyilván a gyerekek is elkerülnek innét. Az én fiam is elment, Ottóé is,
Jancsi a te lányod is és még nagyon sokan. Ha Ők mind itt maradtak volna, akkor a falu nem így
nézne ki. Ez ellen sajnos nem tudunk tenni. Ebben nagyon nagy problémát látok. Meg sem merem
saccolni, mekkora probléma lesz.
Horváth Ottó: Tisztában vagyok ezzel.
Baka Istvánné: Nagyon-nagyon szomorú vagyok, mikor reggel megyek a buszra, egy emberrel nem
találkozok a járdán. Este, amikor jövök haza, ugyanúgy senkivel nem találkozok, de még az udvaron
sem látok senkit. Ez nagyon rettenetes. Holt lelkeknek a községe. Komolyan mondom, siralmas. A
presszó zárva, a vendéglő zárva. Annyi mindent megmagyaráz ez számomra. Nem is teszem
magamat felelőssé semmiért, mert nincs egy fiatal sem. Igaz, hogy hazajönnek a fiatalok, de csak
hétvégén, ők is le vannak kötve. Nem várhatunk el tőlük semmit abban a két napban.
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Gyovai János: Valószínűnek tartom, hogy igazad van. Felsoroltál olyanokat is, akik nem jöhetnek
számításba. Vannak itt azért fiatalok is. Talán igénytelenek.
Horváth Ottó: Régen más volt a helyzet. A mi fiatal korunkban volt létbiztonság, dolgoztunk. Sokkal
kiegyensúlyozottabb lét volt. A megélhetés is komoly problémát jelent.
Horváth Csaba: 2-3 éve a horgásztóra nem engedik be a zalabaksai embereket horgászni. Inkább
elmegyek máshova. Itt sem loptam halat, illetve máshonnan sem. A Líviék ne is csodálkozzanak azon,
hogy a kocsma is úgy megy, ahogyan megy nekik. Maguknak keresték ezt a bajt.
A védelmi gyakorlat, ami volt, olyat is visszahallottam, hogy a Dankó utcaiak hol vannak most. Én,
amikor kellett, segítettem is.
Horváth Ottó: Te nem voltál beosztva.
Molnár Tibor Zoltán: Ezzel nem kell foglalkozni.
Horváth Ottó: Én elmondtam ott is és felétek is, hogy a Dankó utca kitett magáért az árvíz idején.
Soha nem tett úgy ki, mint most. Ha azt mondom, hogy másért nem jöttem volna vissza, hogy ezt
megoldjam, akkor már megérte visszajönnöm erre a ciklusra. Nektek ez most szerintem megoldás.
Horváth Csaba: Szülői értekezleten voltam Lentiben. A magyar tanárnő elmondta a szülőknek, hogy
tanuljanak angolt, vagy németet a gyerekek, mert mást nem lehet. Hol helyezkedjenek el? Menjenek
külföldre, nem tud mást mondani.
Horváth Ottó: Neki is igaza van.
Köszönöm szépen a közmeghallgatás résztvevőinek a megjelenést.
A közmeghallgatáson más kérdés nem hangzott el.
Horváth Ottó polgármester megköszönte az állampolgároknak a jelenlétet, és az aktív részvételt,
tájékoztatta a lakosságot, hogy a közmeghallgatást követően a képviselő-testület nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel vár minden állampolgárt.
A polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a
nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Napirendi javaslat:
1.)A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: rendeletalkotással
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
2.)Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
3.)Tájékoztató a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I.-III. negyedévi
gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
4.)Pályázat benyújtása falu- és tanyagondnoki autó megvásárlására az EMVA III. tengelyben.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
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5.)Pályázat benyújtása a ,, Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 ,, zalabaksai
rendezvénysorozatra.
(Szóbeli előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
6.)Önkormányzati utak, közterületek hó eltakarítási munkáinak elvégzésére vállalkozói
szerződés megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
7.)Állásfoglalás az önkormányzat által 2014. évben alkalmazott adóztatási rendről
(Szóbeli előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
8.)Zalabaksa Község Önkéntes Tűzoltóegyesület részére támogatás megállapítása.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester napirendi javaslatát egyhangúan elfogadta.
Napirend tárgyalása:

1.)A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Horváth Ottó: Ismertette az írásos előterjesztést.
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének
20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv I. mellékletét képezi.

2.)Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Horváth Ottó: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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91/2013. (XI. 21.) Kt. határozat
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013.
évi költségvetésről szóló I-III. negyedévi beszámolót
106.081.000 Ft bevétellel, 103.750.000 Ft kiadással az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Horváth Ottó polgármester
Hácskóné Kovács Tímea jegyző

3.) Tájékoztató a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I.-III. negyedévi
gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
(Előterjesztés csatolva)
Hácskóné Kovács Tímea: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
92/2013. (XI. 21.) Kt. határozat
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III.
negyedévi költségvetési beszámolóját 33.742.000 Ft
bevétellel, 33.341.000 Ft kiadással elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Horváth Ottó polgármester
Hácskóné Kovács Tímea jegyző
Simon Ferenc pénzügyi ügyintéző

4.)Pályázat benyújtása falu- és tanyagondnoki autó megvásárlására az EMVA III.
tengelyben.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Horváth Ottó: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
93/2013. (XI. 21.) Kt. határozat
Zalabaksa Község Önkormányzata pályázatot nyújt be A
vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről 2. § (1) bekezdésének a)
pontjának aa) alpontjában meghatározott 1. célterületre
(kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új
gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán),
tanyagondnoki autó beszerzésére, „Zalabaksai tanyagondnoki
autó” címmel.
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Projekt költségvetés főösszege: 12.700.000 Ft.
Támogatás intenzítása nettó 100 %, 10.000.000 Ft
Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetésében
biztosítja a 27 % ÁFA-t, 2.700.000 Ft-ot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2013. november 25.
Felelős:
Horváth Ottó polgármester

5.)Pályázat benyújtása a ,, Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 ,, zalabaksai
rendezvénysorozatra.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
Horváth Ottó: A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett a ,, Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 ,,
rendezvénysorozatára.
A pályázat célja a magyarországi zsidó közösségek bevonásával az emlékévnek és céljainak
társadalmasítása, a történelemmel való szembe nézés elősegítése, valamint a civil szféra
aktivitásának ösztönzése. A pályázat keretében lehetőség van a község határában lévő 071. hrsz-ú
zsidó temető rendbetételére. Ennek keretén belül kerítésépítés, bejárati kapukészítés, megrongálódott
zsírhelyek helyreállítására. A 2014. november 9-én Radnóti emléknap kerülne megrendezésre,
melyen előadások hangzanak el, illetve a helyi iskolások részére szavalóverseny kerül
megrendezésre.
A program összköltsége 3.390.900 Ft, melyhez önerőt nem kell biztosítani.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
94/2013. (XI. 21.) Kt. határozat
Zalabaksa
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a ,, Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 ,,
rendezvénysorozatára.
A programsorozat összköltsége: 3.390.900 Ft, melyhez önerőt
nem kell biztosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Horváth Ottó polgármester

6.)Önkormányzati utak, közterületek hó eltakarítási munkáinak elvégzésére vállalkozói
szerződés megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Horváth Ottó: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
95/2013. (XI. 21.) Kt. határozat
Zalabaksa
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
vállalkozói szerződést köt Szente Rudolf 8971 Zalabaksa,
Rákóczi u. 3. szám alatti vállalkozóval, 2013. december 1.
napjától - 2014. április 30 napjáig.
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Vállalkozói szerződés tárgya: az önkormányzat tulajdonát
képező utak síkosság-mentesítése.
Vállalkozói díj összesen: 5.000 Ft/óra+ÁFA
A vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Horváth Ottó polgármester

7.)Állásfoglalás az önkormányzat által 2014. évben alkalmazott adóztatási rendről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
Hácskóné Kovács Tímea: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy legkésőbb 2013.
december 2-ig van lehetősége arra, hogy a 2014. január 1-től változtasson a helyi adóztatáson, azaz
új adónemet vezessen be, adónemet töröljön el, adómértéket módosítson. A kérdés arra irányul, hogy
a hivatal készítsen-e elő bármilyen rendeletmódosítást, a képviselő-testületnek áll-e szándékában
bármilyen jellegű változtatás.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
96/2013. (XI. 21.) Kt. határozat
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem
kíván 2014. január 1. napjától új adónemet bevezetni,
adónemet eltörölni, adómértéket módosítani.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Horváth Ottó polgármester

8.)Zalabaksa Község Önkéntes Tűzoltóegyesület részére támogatás megállapítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Ottó polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Horváth Ottó: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
97/2013. (XI. 21.) Kt. határozat
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Zalabaksa Község Önkéntes Tűzoltóegyesület működéséhez
egyszeri 100.000 Ft összegű támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatás utalásáról gondoskodjon.
Határidő:
2013. december 20.
Felelős:
Horváth Ottó polgármester
A fentieket követően Horváth Ottó polgármester megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület
ülését bezárta.
kmft.

Hácskóné Kovács Tímea
jegyző

Horváth Ottó
polgármester

