Határozat:1-3.
Rendelet: 1-4.

Jegyzőkönyv
Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2015. január 14-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. január 14-én 14 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Ódor László polgármester,
Horváth Zoltán alpolgármester
Tanácskozási joggal meghívottak: Szabóné dr. Csányi Mariann - jegyző, Kovács Katalin
pénzügyi ügyintéző, Tótivánné dr. Kulcsár Edina - jegyzőkönyvvezető.
Ódor László: Köszönti a képviselőtestület ülésén megjelent képviselőket és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Ódor Ágota és Tóth Gábor képviselőket.
Ódor László: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Ódor László kéri felvenni napirendek közé a Vagyonrendelet módosítását, a Közterületek
használatáról szóló rendelet módosítását és a Helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadását,
a B-Modem Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyását, valamint két szociális kérelem
elbírálását zárt ülés keretében.
A képviselők részéről javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester szavazásra tette
fel az alábbi módosított napirendi javaslatot:
Napirend:
1./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
2./ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
3./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
4./ Helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
5./ Védőnői szolgálat ellátásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ódor László polgármester
6./ Szociális ebéd szállításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ódor László polgármester
7./ Egyebek
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8./ Szociális kérelmek elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A Parlament elfogadta a szociális törvény módosítását. A hatáskörök jelentős
részben átkerülnek az önkormányzattól a járási hivatalhoz. Emiatt javaslom, hogy a jelenleg
polgármesteri hatáskörben lévő döntéseket a testület hozza meg a jövőben, ezzel legitimáljuk
önkormányzatunkat. Így kapcsolatunk is szorosabb lesz a lakossággal.
A Képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselô-testületének
1/2015.(I.15.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 17/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. §. (3) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésében, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013.(XII.10.) rendeletét (a továbbiakban: Rendeletét)
az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.
2. §.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követően hatályát veszti.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző
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Záradék:
Kihirdetve: 2015. január 15.

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

2./ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az előterjesztést írásban megkapták. Kérem mondják el véleményüket.
Kőhalmi Béla: Ez azt jelenti, hogy mindenben a képviselőtestület dönt.
Ódor László: Igen.
További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2/2015.(I.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 19/2012.(X.30.) rendelete
módosításáról
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban MÖtv.) 106-110. §ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVVI.
törvény (a továbbiakban Nvtv.) 18. § (1) bekezdésére, az önkormányzati vagyonról és a
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 19/2012.(X.30.) önkormányzati
rendeletét a (továbbiakban: Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 8. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„8. §
(1) A képviselőtestület rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó ingatlan vagyonról,
valamint az ingó vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről,
bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve
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bármilyen más tulajdonjog-változásról. „
2. §.
A Rendelet 8. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §.
A Rendelet 13. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„13. §
(1)Az Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakról a képviselőtestület dönt.”
4. §.
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követően hatályát
veszti.
Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. január 15.
Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

3./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az előterjesztést írásban megkapták. Kérem, mondják el véleményüket.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
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Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselô-testületének
3/2015.(I.15.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 9/2004 (IV.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalamerenye Községi Önkormányzat képviselőtestülete a közterületek használatáról szóló 9/2004. (IV.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.

A Rendelet 10. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ (2) A tulajdonosi nyilatkozatot a képviselőtestület adja. Elutasítás esetén határozatot kell hozni.”

2. §.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követően hatályát veszti.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. január 15.

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző
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4./ Helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Szabóné dr. Csányi Mariann ismertette az előterjesztést. Kérte a képviselőket, hogy mondják
el véleményüket a rendelettervezettel kapcsolatban.
Horváth Zoltán: Szerintem a 25 % megfelelő Zalamerenyén.
További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.15.)
önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, A
helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a.) pontjában foglalt jogkörében, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92-§-ában foglalt felhatalmazás alapján valamint az
Nsztv. 34.§ 1.c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Helyi népszavazást Zalamerenye község választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő
számú választópolgár kezdeményezhet.
2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2015. január 15. napján kihirdetésre került.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző
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5./ Védőnői szolgálat ellátásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ódor László polgármester

Ódor László: A védőnői szolgálat finanszírozása korábban szóbeli megállapodás alapján
történt. Most elkészült a finanszírozási megállapodás, melyben 340.000 Ft-ot kérnek a
működtetésre.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 1/2015. (I.14.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1./ Jóváhagyja a Védőnői szolgálat 2014. évi működéséhez nyújtandó pénzbeli hozzájárulás
megfizetéséről szóló – Garabonci Önkormányzattal kötendő - megállapodást.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
(operatív felelős: Kovács Katalin pénzügyi ügyintéző)
6./ Szociális ebéd szállításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ódor László polgármester

Ódor László: A szociális ebédet Önkormányzatunk szállítja a Garabonci Önkormányzat
számára, melyért 30.000 Ft-ot fizetnek számunkra. A működési célú pénzeszköz átadásáról
megállapodást kell kötnünk.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 2/2015. (I.14.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1./ Jóváhagyja a szociális ellátáshoz kapcsolódó étkezés szállításához nyújtandó működési
célú pénzeszköz átadásáról szóló – Garabonci Önkormányzattal kötendő - megállapodást.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
(operatív felelős: Kovács Katalin pénzügyi ügyintéző)
7./ Egyebek
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Ódor László: A Turisztikai Megállapodás kapcsán generálódott maradvány, 700.000 Ft
terhére 597.000 Ft + Áfa összegért létrehoztunk egy kamerahálózatot a településen. A faluban
nagyon örültek ennek a beruházásnak a lakosok.
Tóth Gábor: A Kamera nem befolyásolja az internet gyorsaságát?
Ódor László: Nem befolyásolja.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 3/2015. (I.14.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1./ Hozzájárul a Zalamerenye Jókai u. 2. szám alatti kamerahálózat és a térfigyelő pont Zalakaros és Zalamerenye között kötött turisztikai megállapodás fel nem használt összegének
terhére történő - megvalósításához.
2./ A B-Modem Kft térfigyelő rendszer kiépítésére benyújtott 597.000 + ÁFA összegről szóló
árajánlatát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs.
Bejelenti, hogy a Képviselőtestület munkáját zárt ülés keretében folytatja.

K.m.f.t.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Tóth Gábor
jkv. hitelesítő

Ódor Ágota
jkv. hitelesítő
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