Határozat:23-36.
Rendelet: 7-9.

Jegyzőkönyv
Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2015. április 27-én
megtartott soron következő nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 27-én 9 órai
kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről.
Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Horváth Zoltán
alpolgármester Ódor László polgármester, a lakosság részéről 2 fő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Torma László - aljegyző, Kovács Katalin pénzügyi
ügyintéző, Tótivánné dr. Kulcsár Edina – személyzeti és önkormányzati referens,
jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol: Tóth Gábor képviselő
Ódor László: Köszönti a képviselőtestület ülésén megjelent képviselőket és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 3 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Ódor Ágota és Horváth Zoltán képviselőket.
Ódor László: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Ódor László: Új napirendi pontként kérte felvenni a Zalamerenye 51 hrsz-ú ingatlan ügyének
tárgyalását. Tájékoztatta a képviselőket, hogy érkezett egy szolgálati bérlakás igénybevételi
kérelem, melyet zárt ülés keretében kell tárgyalni. Jelezte, hogy az egyebek napirendi pont
alatt kér tárgyalni egy ingatlanvásárlási lehetőséget és a gyermekek nyári étkeztetésével
kapcsolatos pályázat benyújtását. Kérdezte a képviselőket, hogy van-e javaslatuk új napirendi
pont felvételére.
Horváth Zoltán jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor szeretne kérdéseket
feltenni.
A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester
szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot:
Napirend:
1./Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
2./ Települési támogatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
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4./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Ódor László polgármester
5./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
6./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
7./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
8./ Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
9./ Zalamerenyei Falunap előkészítése
Előadó: Ódor László polgármester
10./ A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015.(IV.17) MVM rendelete az EMVAból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelettel
kapcsolatos pályázat benyújtása.
Előadó: Ódor László polgármester
11./ Útkialakítási kérelem
Eladó: Ódor László polgármester
12./ A temető használattal kapcsolatos megállapodás előkészítése
Eladó: Ódor László polgármester
13./ Zalaispa TT 18/2013. (IX.25.) számú határozatának jóváhagyása
Előadó: Ódor László polgármester
14./ Gazdasági Program elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
15./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Ódor László polgármester
16./ Zalamerenye 51 hrsz-ú ingatlan ügye
Előadó: Ódor László polgármester
17./ Egyebek
18./ Lakásbérleti kérelem elbírálása (ZÁRT ülés)
Előadó: Ódor László polgármester
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A Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
Torma László aljegyző a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a képviselőket, hogy a
Jegyző Asszony bizonytalan ideig egészségügyi okból akadályoztatva van és a jegyzői
feladatokat az aljegyző látja el.
A Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
1./Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Hozzászólások:
Horváth Zoltán: A Polgármesteri beszámoló 1. pontjában leírtak szerint az úthasználati díjjal
kapcsolatos rendelettervezetet a képviselőtestületnek a soron következő ülésen tárgyalnia kell.
Ódor László: A múlt héten konzultáltam a Hivatal munkatársaival és a következő
megállapításra jutottam: Kormányrendelet határozza meg az úthasználati díjak mértékét.
Zalamerenye esetében ez a gépjárművenként 300-600 Ft-os összeget jelent. A mi
elképzelésünk nem ez volt, de sajnos nem állhat fenn kettős kötelezettség egyazon gépjármű
úthasználatára vonatkozóan. Nem lehet szigorúbb szabályokat alkalmazni. Kérem, hogy a
Hivatal vizsgálja meg, hogy milyen feltételekkel lehetne érvényesíteni a magasabb
úthasználati díjat. Saját útjaink tekintetében beszéltem cégekkel a karbantartás ügyében,
egyeztetni fogunk. Fontos lenne egy belterületi utakat megkerülő út kialakítása.
Horváth Zoltán: A 091/2 hrsz-ú út jelen állapotában nem alkalmas, de fizikailag létező út.
Tartsák karban és járjanak arra, így ki van kerülve a központ.
Ódor László: A tó felé vezető utat lezártuk, javítás alatt áll, jeleztük.
Horváth Zoltán: Nem tartom reálisnak, hogy a tiltás a kisebb járművekre is vonatkozik.
Ódor László: Az út javítása sokba kerül és a tiltás mindenkire kötelezően vonatkozik.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 23/2015. (IV. 27.) számú határozata
A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
2./ Települési támogatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Torma László aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Tótivánné dr. Kulcsár Edina tájékoztatta a Képviselőtestületet a szociális rendelet
módosításának okairól.
Kérte a Képviselőket, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés alapján vitassák meg.
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Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület a rendelettervezetben foglaltakkal
egyetértett, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselô-testületének
7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 6/2015.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. §. (3) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésében és a 134/E.
§-ában, valamint 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
6/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 9. §. (1) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) a közgyógyellátásról szóló szabályok szerint közgyógyellátásra nem jogosult és havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége meghaladja a nyugdíjminimum összegének 15 %-át.”
2. §.
A Rendelet 10. §. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, mely a jogosultat a kérelem
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.”
3. §.
A Rendelet 17. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Azon személyek, akik az önkormányzattól és a Járási Hivataltól más jogcímen rendszeres
ellátásban részesülnek, eseti támogatást évente legfeljebb két alkalommal kaphatnak, melynek
együttes összege az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladhatja meg.”
4. §.
A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e Rendelet 1. számú melléklete lép
5. §.
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követően hatályát veszti.
Ódor László
polgármester

Torma László
aljegyző
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Záradék:
Kihirdetve: 2015. április 28.
Torma László aljegyző
1. számú melléklet
„11. számú melléklet

HÁZI SEGITSÉGNYÚJTÁS
Az intézményi térítési díj 250.- Ft/óra
A személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján kerül
kiszámításra azzal, hogy az Sztv. 116. § (3) bekezdés alapján a személyi térítési díj nem haladhatja
meg a jövedelemigazolásban igazolt jövedelem 25 %-át.

3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A 2014. évi költségvetési rendeletet a zárszámadás elfogadása előtt módosítani
szükséges. Kérem, vitassák meg.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12). önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f)
és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalamerenye Község Önkormányzata 2014.
évi költségvetését megállapító 1/2014. (II.12.) számú rendeletét (továbbiakban: „R”) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Zalamerenye Önkormányzatára, Képviselőtestületére.
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A „R” 2. § (1) –(6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi bevételeket 69 605
e Ft-tal hagyja jóvá melyből a:
Költségvetési bevételeket 57 551 e Ft összegben az alábbi jogcímek szerint:
- működési célú támogatások áh-on belülről
- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

32 119 eFt
14.822 eFt
5 598 eFt
2 548 eFt
2 209 eF
255 eFt
0 eFt

Finanszírozási bevételeket 12 054 e Ft összegben az alábbi jogcímek szerint:
-

Pénzmaradvány igénybevétele

1 869 eFt

-

Hitelek

9 627 eFt

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

558 eFt

A bevételeket – forrásonkénti bontásban – e rendelet mellékletét képező 1,2. és 3/a számú
mellékletek részletezik.
(2) A 2014. évi kiadások főösszegét 69 605 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbiak szerint:
Költségvetési kiadások összegét 59 978 e Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímeken:
- személyi juttatások
- m.adókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
- a dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
- tartalék
- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási célú kiadások

17 325 eFt
3 280 eFt
14 086 eFt
4 592 eFt
5 292 eFt
1 255 eFt
14 148 eFt
0 eFt
0 eFt

Finanszírozási kiadásokat az alábbi jogcímenként:
-

Hitel visszafizetés

9.627 eFt
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Az Önkormányzat kiadásait az 1., 2, és 4. számú mellékletek részletezik.
A költségvetési hiány összegét 1.869 e Ft-ban állapítja meg, amely teljes mértékben működési
hiány. Az Önkormányzat a hiány rendezését pénzmaradványból finanszírozza.
(3) Ha az ingatlan értékesítés nem valósul meg, akkor feladatok elhagyását kell
megvalósítani.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 1,0 főben hagyja
jóvá.
(5) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát 10 főben állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
2.§
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és hatálybalépését követően
hatályát veszti. Rendelkezéseit azonban 2014. év január 1. napjától kell alkalmazni.
……………………………..
Ódor László
polgármester

…………………………………
Torma László
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. április 28.
Torma László
aljegyző
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4./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A zárszámadásról szóló előterjesztést kézhez kapták, kérem vitassák meg az
előterjesztést.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete
9/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról
( Zárszámadás)
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló
többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében
eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra.
2. §
(1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket
– jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit
33 929 ezer Ft eredeti előirányzattal
69 605 ezer Ft módosított előirányzattal és
52 572 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
15 011 ezer Ft eredeti előirányzattal
32 119 ezer Ft módosított előirányzattal és
27 646 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
10 133 ezer Ft eredeti előirányzattal
14 822 ezer Ft módosított előirányzattal és
4 688 ezer Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételek
5 310 ezer Ft eredeti előirányzattal
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5 598 ezer Ft módosított előirányzattal és
5 451 ezer Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
1 266 ezer Ft eredeti előirányzattal
2 548 ezer Ft módosított előirányzattal és
2 291 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
2 209 ezer Ft eredeti előirányzattal
2 209 ezer Ft módosított előirányzattal és
250 ezer Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
255 ezer Ft módosított előirányzattal és
192 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal és
0 ezer Ft teljesítéssel
- finanszírozási bevételek
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
12 054 ezer Ft módosított előirányzattal és
12 054 ezer Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait
33 929 ezer Ft eredeti előirányzattal
69 605 ezer Ft módosított előirányzattal és
60 826 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
6 815 ezer Ft eredeti előirányzattal
17 325 ezer Ft módosított előirányzattal és
14 242 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 337 ezer Ft eredeti előirányzattal
3 280 ezer Ft módosított előirányzattal és
3 262 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
8 901 ezer Ft eredeti előirányzattal
14 086 ezer Ft módosított előirányzattal és
12 198 ezer Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásai
3 540 ezer Ft eredeti előirányzattal
4 592 ezer Ft módosított előirányzattal és
2 082 ezer Ft teljesítéssel
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- elvonások, befizetések
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal és
0 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadások
467 ezer Ft eredeti előirányzattal
6 547 ezer Ft módosított előirányzattal és
5 232 ezer Ft teljesítéssel
- beruházások
12 869 ezer Ft eredeti előirányzattal
14 148 ezer Ft módosított előirányzattal és
13 625 ezer Ft teljesítéssel
- felújítások
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal
0 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadások
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal és
0 ezer Ft teljesítéssel
- finanszírozási kiadások
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
9 627 ezer Ft módosított előirányzattal és
10 185 ezer Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben
foglaltak szerint, célonkénti részletezésben
3. §
(1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú
mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 188 359 ezer
Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint
fogadja el.
5. §
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves
bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott
évi beszámolók tartalmazzák.
6. §
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi maradványát, annak felhasználását a 9. és a 9/a.
számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. §
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Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Zalamerenye Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban
felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B.
§-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.
9. §
A 2014. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú
melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10.§
A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú
melléklete szerint tudomásul veszi.
11.§
A Képviselő testület az Önkormányzat létszám adatait a 16. sz melléklet alapján jóváhagyja.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

……………………………..
Ódor László
polgármester

……………………………………..
Torma László
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2015. április 28.
Torma László
aljegyző
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5./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról
Előadó: Torma László aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Mi indokolja a létszámleépítést a Hivatalnál, ha a 2014. év során 11,7 millió Ftot meg tudtak takarítani?
Torma László: A zalakarosi Képviselőtestület abból indult ki, hogy a Hivatal jelenlegi
létszáma 5 fővel meghaladja a finanszírozott létszámot.
Ódor László: Szeretném, ha a pénzmaradványból össze lehetne kötni műholdas internettel a
Zalamerenyei hivatali épületet a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatallal.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 24/2015. (IV. 27.) számú határozata
A Képviselőtestület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolót
122.104 e Ft eredeti bevételi előirányzattal,
143.494 e Ft módosított bevételi előirányzattal,
144.558 e Ft bevételi teljesítéssel
122.104 e Ft eredeti kiadási előirányzattal,
143.494 e Ft módosított kiadási előirányzattal,
130.186 e Ft kiadási teljesítéssel
14.372 e Ft összes maradvánnyal amelyből
2.695 e Ft kötelezettségekkel terhelt maradvány,
11.677 e Ft szabad maradvány
elfogadja.
6./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Torma László aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor Ágota: A beszámoló 25. oldalán a Civil szervezetekkel való együttműködésre
vonatkozó rész töröljük az anyagból, mivel nem működik már a helyi polgárőr szervezet és a
Zalamerenyéért Közalapítvány sem.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 25/2015. (IV. 27.) számú határozata
Képviselőtestület:
1./A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§.
(6) szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – elkészített átfogó értékelést az
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előterjesztésnek megfelelően elfogadja, azzal, hogy „A települési önkormányzat és a civil
szervezetek közötti együttműködés keretében az alábbi feladatok kerülnek ellátásra” bekezdés
törlésre kerüljön törlésre.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztályának küldje meg.
Határidő. 2015. május 31.
Felelős: Torma László aljegyző
(Operatív felelős: Kánnár Éva hatósági ügyintéző)
7./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Torma László aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az ügyiratszámok arányosak. A jövőben szeretném, ha a hivatallal kapcsolatos
ügyeket legalább polgármesteri együttes megbeszélésen megvitatnánk és a Zalakarosi
Képviselőtestület nem éreztetné az erőfölényt.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 26/2015. (IV. 27.) számú határozata
A képviselő-testület
1./ a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról előterjesztett beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Torma László aljegyző
8./ Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Torma László aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Javaslom, hogy ezt a napirendet együttes képviselőtestületi ülésen tárgyaljuk
meg egyéb ügyekkel együtt.
Torma László: Én azt kérném, hogy ezt a határozatot a mai ülésen fogadja el a
képviselőtestület.
Ódor László: Én változatlanul azt javaslom, hogy együttes ülésen tárgyaljuk.
Horváth Zoltán: Én is ezt javaslom.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 27/2015. (IV. 27.) számú határozata
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A képviselő-testület
1./ a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést egyéb ügyekkel együtt együttes ülésen kívánja tárgyalni.
2./ Felkéri az Aljegyzőt, hogy e döntésről tájékoztassa Zalakaros Város Polgármesterét.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Torma László aljegyző
9./ Zalamerenyei Falunap előkészítése
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: Javasolnám, hogy Ódor Ágota képviselő asszony és Kőhalmi Béla képviselő úr
állítson össze javaslatot a Falunapi programokra vonatkozóan a következő ülésre.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 28/2015. (IV.27.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
1.) A Falunapot 2015. augusztus 15. napján rendezi meg.
2.) A fellépők és a programok megvalósításához támogatókat kíván bevonni.
3.) A Falunapi program-javaslat összeállítására felkéri Ódor Ágota és Kőhalmi Béla
képviselőket, melyről soron következő ülésén dönt.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős: Ódor László polgármester
10./ A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015.(IV.17) MVM rendelete az EMVAból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelettel
kapcsolatos pályázat benyújtása.
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: Pénteken délután kaptunk tájékoztató levelet a pályázati lehetőségről. A
kormányrendelet alapján a gépjármű teljesítményének a 100 KW-ot és 8 millió Ft alattinak
kell lennie. Ennek a követelménynek jelenleg 2 típus felel meg. A Falugondnok Úrnak
átadtam az anyagot, kértem, hogy tanulmányozza át.
A pályázati ablak május 4-én nyílik meg. Az ÁFÁ-t kell önerőként vállalnunk, 2.640.000 Ft,
ezt a meglévő falubusz értékesítéséből fedezhetjük.
A pályázat készítésével meg kell bíznunk valakit, én nem vállalom.
Horváth Zoltán: Át kellene gondolnunk, hogy valóban modernizációt hoz-e az, ha egy kisebb
teljesítményű, rosszabb használhatóságú falubuszt veszünk.
Ódor László: Utánfutót is vásárolhatunk hozzá és azzal meg lehet oldani a szállításokat.
Kértem a Falugondnokot, hogy állítsa össze, mire használja.
A műszaki paramétereken még lehet, hogy változtatnak. Én megígérem, hogy az anyagot
mindenkinek átküldöm és kérem, hogy egyeztessünk csütörtökön. A határozatot a pályázati
szándékról mindenképpen el kell fogadnunk a mai ülésen.
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A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 29/2015. (IV.27.) számú határozata:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete szükségesnek tartja a Zalamerenye
településen - önkormányzati fenntartásban - működő Falugondnoki szolgáltatás fejlesztését,
melynek érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015.(IV.17.) MVM rendelete
alapján támogatási kérelmet kíván benyújtani új gépjármű beszerzésére.
Határidő: 2015. május 4.
Felelős: Ódor László polgármester
11./ Útkialakítási kérelem
Eladó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Horváth Zoltán: Eddig szokásjog alapján jártak arra az emberek, az útlezárás 12 tulajdonost
érint. Én korábban utat szerettem volna arra terveztetni, de ez nem valósult meg. Gyors
problémamegoldásra lenne szükség. Én úgy tudom, hogy az új tulajdonos erre hajlandó is.
Ódor László: Javaslom, hogy olyan határozatot hozzunk, amiben egyrészt vállaljuk, hogy
kérünk a BM-től forrást a rendezési terv kötelező felülvizsgálatára, másrészt szorgalmazzuk,
hogy az ingatlantulajdonosok rendezzék az ügyet. Mindenki művelhesse a területét a korábbi
szokásjog alapján.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 30/2015. (IV.27.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1.) elvi támogatást nyújt a tulajdonosok részére az egyezség létrehozása érdekében.
2.) A Rendezési Terv módosítása kapcsán felkéri a Polgármester Urat, hogy vegye fel a
kapcsolatot a minisztériumi szervekkel az elkészítéshez szükséges alternatív források
elnyerése érdekében.
3.) Felhívja az érintett tulajdonosok figyelmét arra, hogy a rendezési terv módosítását az
érintett ingatlantulajdonosok is kezdeményezhetik, ebben az esetben velük hatósági szerződés
köthető, melyben a rendezési terv módosításával kapcsolatos költségek viseléséről is lehet
rendelkezni.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző)
12./ A temető használattal kapcsolatos megállapodás előkészítése
Eladó: Ódor László polgármester
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Ódor László: A Plébános Úr küldött egy megállapodás tervezetet a temető és a templom
környékének kaszálásával kapcsolatban. A temető egyházi tulajdonban van és az
önkormányzatnak megállapodást kell kötni a temető használatával kapcsolatban. A
megállapodás tervezetet kézhez kapták. Javaslom, hogy tanulmányozzák át és egyeztessünk a
Plébános Úrral a tartalmáról 2 héten belül.
Szükséges tisztázni tulajdoni viszonyokat. A fejlesztésben partner az önkormányzat. Gondot
jelent a partfalomlás is, ezeket a kérdéseket együtt kell kezelni.
Sajnos elromlott a ravatalozóban a hűtő. Ennek a cseréjéről is gondoskodni kell.
Javaslom, hogy a héten kérjünk árajánlatot a ravatalozó hűtő beszerzésére. A költségvetés
jelenlegi ismeretében javaslom, hogy 100.000 Ft-ot biztosítsunk a beszerzésre, a többit
vállalja az Egyházközség. Egyeztessünk tárgyalási időpontot az Egyházközséggel.
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat
mellett az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 31/2015. (IV.27.) számú határozata:
A Képviselőtestület a költségvetés jelenlegi lehetőségeinek ismeretében a ravatalozóban
található hűtőberendezés vásárlásához 100.000 Ft-tal járul hozzá. A 100 000 Ft feletti összeg
biztosításáról tárgyalásokat kezdeményez az Egyházközség képviselőjével, mely megbeszélés
keretében a köztemető fenntartásáról szóló megállapodás tartalmáról is egyeztetést folytat.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Ódor László polgármester
13./ Zalaispa TT 18/2013. (IX.25.) számú határozatának jóváhagyása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 32/2015. (IV.27.) számú határozata:
Zalamerenye Község Önkormányzata támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.
Zalamerenye Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24.
pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT)
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri.
Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási
konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
14./ Gazdasági Program elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László ismertette a 2014-2019. évre szóló önkormányzati Gazdasági Program tervezetét.
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Hangsúlyozta, hogy ez nem egy pénzügyi-gazdálkodási program. További beruházások
vállalhatóak. Elmúlt években elkészült a fejlesztési stratégia. Fontos a turisztikai
együttműködés folytatása.
Horváth Zoltán: Ingatlanfejlesztés, ingatlanvásárlás is lesz? A szociális szövetkezet fizet a
tóért bérleti díjat?
Ódor László: Igen már be is állítottuk a költségvetésbe. A Szociális Szövetkezet fizet a tóért a
falunak és csak Zalamerenyei lakosokat foglalkoztat.
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 33/2015. (IV.27.) számú határozata:
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019 évre vonatkozó
Gazdasági Programot az előterjesztés mellékletét képező formában elfogadja.
15./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót kötelező elfogadnia az
önkormányzatnak. Kérem, vitassák meg a beszámolót.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 34/2015. (IV.27.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
Zalamerenye Község Önkormányzatánál 2014. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól
készült Éves Ellenőrzési Jelentést - a mellékletben foglaltak szerint - megtárgyalta és
elfogadja.
16./ Zalamerenye 51 hrsz-ú ingatlan ügye
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: Ezt a beruházást valaki elvégezte, látta, soha senki nem jelezte 10 év alatt, hogy
probléma lett volna vele.
Horváth Zoltán: Nincs erre ésszerűbb megoldás, mint megvenni.
Ódor László: Javaslom, hogy tisztázzuk, keressük meg a vállalkozót az üggyel kapcsolatban
és ennek ismeretében döntsünk.
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 35/2015. (IV.27.) számú határozata:
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Képviselőtestület
Gaugecz Zsuzsanna budapesti lakos, a Zalamerenye 51. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
kérelmének elbírálásához felkéri a Zalakarosi Önkormányzati Hivatalt, hogy
 tisztázza, melyik ütemben készült a szennyvízcsatorna beruházás,
 levélben keresse meg a kivitelezését végző vállalkozót és nyilatkoztassa arra
vonatkozóan, hogy a tervnek megfelelően készült-e a kivitelezés, valamint kérje a
kapcsolódó dokumentumok csatolását.
Határidő: 2015. május 18.
Felelős: Ódor László polgármester
(operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző)
17./ Egyebek
 Startmunkaprogram
Ódor László: A Startmunkaprogram beindult. 3 területen foglalkoztatjuk a dolgozókat.
Horváth Zoltán: Az esőbeállót szét kellene szedni és be kellene hozni belőle, ami használható.
Ódor László: A WC-t és a beállót már beszállíttattam. A többit is szét fogjuk szedni,
amennyiben lesz szabad munkaerő.
Horváth Zoltán: A település belső útjait, árkait a közcélú munkások kaszálják?
Ódor Ágota: Nyírják a füvet a teljes falu területén, egyöntetűen nézzen ki a település.
Ódor László: Igen, ki van adva nekik, hogy az egész falut kaszálják.
 Közösségi Közlekedési Pályázat
Ódor László: A fásítás sajnos nem jól sikerült, beszélni fogok Tóthné Őri Ibolyával.
Horváth Zoltán: A buszmegálló kontár munka, én ehhez nem adom a szavazatomat, nevemet.
A munka minősége nem megfelelő.
Kőhalmi Béla: Ezt már én is jeleztem többször a munkásoknak.
Ódor László: Nem Zalamerenye pályázott. Minden alkalommal elmondtam a problémámat az
illetékeseknek. A hasznunk a pályázatból, hogy a fenntartási kötelezettség végéig, 5 évig még
biztosan járnak a buszok a faluba.
 Ingatlanvásárlás lehetőségének vizsgálata
Ódor László: Tudomásomra jutott, hogy a Kossuth utcában, a Halász-féle ház és telek eladó
lesz. Javaslom, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy megfelelő pályázati források
esetén megvásároljuk. Végezzünk hatástanulmányt az ingatlan esetleges hasznosítása
tárgyában (Közösségi Ház átalakítása)
Horváth Zoltán: Miért kell még egy ingatlant venni, ha eddig is soknak tartottuk a meglévő
két önkormányzati ingatlant?
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Ódor László: Én csak egy gazdasági vizsgálatot kérek.
 Programok
Ódor László: A hét végén Anyák Napja lesz. A településen is megünnepeljük. Javaslom, hogy
30.000 Ft-ot fordítsunk az ünneplésre.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
 Nyári gyermekétkeztetéshez pályázat benyújtása
Ódor László: A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
3. számú melléklet I.3. pontja szerinti „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása” jogcímre hivatkozással a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős
miniszter pályázati felhívást tett közzé. A pályázati felhívás alapján az önkormányzat 2015.
június 16-tól 2015. augusztus 28-ig a gyermekek részére biztosított napi egyszeri meleg
étkeztetéshez támogatást igényelhet a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
részére.
Ezt az ellátást biztosítottuk a korábbi években is a nyári időszakban. A pályázathoz szükséges
önerőt költségvetésünk szociális kiadásai tartalmazzák.
Képviselőtestület 36/2015. (IV.27.) számú határozata:
Képviselőtestület
1. pályázatot kíván benyújtani a nyári gyermekétkeztetés biztosítására, melyhez 2015. évi
költségvetésében 56.760 Ft önerőt biztosít.
2. Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az igénylés ÖNEGM
rendszerben történő rögzítéséről és a papíralapon történő benyújtásról gondoskodjon.
Határidő: 2015. május 7.
Felelős: Ódor László polgármester
(operatív felelős: Kánnár Éva hatósági ügyintéző)
Ódor László tájékoztatta a Képviselőket, hogy május 23-án, szombaton „Kapunyitogató”
rendezvény kerül megrendezésre a településen. A vezérmotívum a víz, ehhez kapcsolódik a
tó, patak, malom, kenyér. Lesz kiállítás, gyerekprogramok és pünkösdölő is.
Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs.
Bejelenti, hogy a Képviselőtestület munkáját zárt ülés keretében folytatja.
K.m.f.t.
Ódor László
polgármester

Torma László
aljegyző

Horváth Zoltán
jkv. hitelesítő

Ódor Ágota
jkv. hitelesítő
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