Határozat:38-51.
Rendelet: 10-11.

Jegyzőkönyv
Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2015. június 23-án
megtartott soron következő nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 23-án 9 órai
kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről.
Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Horváth Zoltán
alpolgármester, Ódor László polgármester.
Tanácskozási joggal meghívottak: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Kovács Katalin
pénzügyi ügyintéző, Tótivánné dr. Kulcsár Edina – személyzeti és önkormányzati referens,
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: Kőhalmi Béla 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: Új napirendi pontként kérte felvenni a Helyi Esélyegyenlőségi Program
áttekintését.
Horváth Zoltán jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor szeretne kérdéseket
feltenni a tó ügyével kapcsolatban.
A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester
szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot:
Napirend:
1./ Tájékoztató a körzeti háziorvosi szolgálattal kapcsolatos változásról
Előadó: Ódor László polgármester
2./ Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
3./ 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
4./ Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása, utak járhatóságának biztosítása a
közszolgáltatás végzése során
Előadó: Ódor László polgármester
5./ A helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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6./ Orvosi Ügyeleti feladatok ellátásához fizetett önkormányzati hozzájárulás emelésére
vonatkozó kérelem
Előadó: Ódor László polgármester
7/ Zalamerenyei Falunap előkészítése
Előadó: Ódor László polgármester
8./ Önkormányzati elismerés(ek) adományozása (ZÁRT)
Előadó: Ódor László polgármester
9./ Szociális kérelmek elbírálása (ZÁRT)
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
10./ A temető használattal kapcsolatos megállapodás elfogadása
Eladó: Ódor László polgármester
11./ Javaslat adományként kapott köztéri tárgy felállítására
Eladó: Ódor László polgármester
12./ Egyebek
 Falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázat
 Nyári rendezvények (kirándulás, színházlátogatás)
 Útjavítás
 Vízautomata kihelyezése
 Tó ügye
13./ Helyi esélyegyenlőségi Program áttekintése, szükséges intézkedések megtétele
Eladó: Ódor László polgármester
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1./ Tájékoztató a körzeti háziorvosi szolgálattal kapcsolatos változásról
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: A házorvos nem tud jelen lenni az ülésünkön. Július 2-án kaptam levelet a
Doktornőtől, melyben tájékoztatott arról, hogy felmondott június 1. napjával. November 30-ig
felmondási idejét tölti. December 1-jétől a Zalakarosi körzetet veszi át. A meglévő praxisát 1
éven belül értékesítheti, 2016. május 31-ig. 2015. december 1. és 2016. május 31. között a
jelenlegi szakember beleegyezésével lehet végleges státusszal kiadni vagy helyettesítéssel
megoldani az ellátást. Az érintett önkormányzatokkal egyeztetni kell. Nem tudjuk, hogy az
asszisztenst viszi-e magával. Június 14-én egyeztettem a Doktornővel, 16-án az érintett
települések polgármestereivel. Jelenleg felveszik a kapcsolatot Zalakaros városával a két
háziorvosi körzet egyesítése érdekében. Fontos a lakosság ellátásának folyamatos biztosítása.
A kistelepülések 1200 tb. kártyája van a Doktornőnél, Zalakaroson 1000 kártya van.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Zalakaros kapcsán már körbejártuk a témát. Felmerült a
körzethatár módosításának kérdése is. Egyeztettem a Főorvos asszonnyal. Célszerű lenne egy
közös szándéknyilatkozatot hozni, ha ez megvan, akkor veszik nyilvántartásba a körzetet.
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Javaslom, hogy ha a 3 település közös szándéka megvan, akkor erről a negyediket, Zalakarost
írásban tájékoztassák.
Ódor László: Az önkormányzatnak biztosítania kell az ellátást. Nem szólhat bele abba, hogy
hova adja le a lakosság a kártyát. Fontos, hogy november végéig kristályosodjon ki a
megoldás.
Szabóné dr. Csányi Mariann: A lényeg az, hogy biztos, stabil orvos legyen, aki előbb-utóbb
elérhető.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 38/2015. (VI. 23.) számú határozata
A képviselőtestület a körzeti háziorvosi szolgálattal kapcsolatos változásról szóló tájékoztatást
tudomásul vette.
2./Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 39/2015. (VI. 23.) számú határozata
A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
3./ 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kovács Katalin: A közfoglalkoztatási program bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal
járt, elsősorban ezért van szükség a költségvetés módosítására. Az Agricola iparűzési adója
csökkenni fog, ezért is módosul a költségvetés.
Ódor László: Igen, iparűzési adó visszafizetési kötelezettségünk lesz egy vállalkozás részére
és a 2015. évi költségvetésünk tervezett bevételi oldala is csökkenni fog ezáltal.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015.(II.10.) Önkormányzati rendelet módosításáról
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Zalamerenye Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalamerenye Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetést megállapító 5/2015. (II.10.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint
módosítja:
A rendelet hatálya
1.§
A „R”3. §. (1) – (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét
52 758 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A 2015. évi költségvetési bevételeinek összegét 52 758 eFt –ban hagyja jóvá, melynek
jogcímei:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- finanszírozási bevételek

33 570 eFt
9 627 eFt
4 022 eFt
1 894 eFt
1 500 eFt
213 eFt
1 932 eFt

(3) A 2015. évi költségvetési kiadások összegét 52 758 eFt-ban hagyja jóvá, melynek
jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.
(4) Működési költségvetés kiadásai:
személyi juttatások összege
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
dologi kiadások
ellátottak pénzbeli juttatásai
egyéb működési célú kiadások
ebből: véglegesen átadott pénzeszközök
483 eFt
működési célú kölcsön
180 eFt
elvonások, befizetések
0 eFt
-finanszírozási kiadások

-

17 442 eFt
2 825 eFt
16 099 eFt
1 270 eFt
663 eFt

10 185 eFt

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- beruházások
- felújítások

1 015 eFt
880 eFt
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- egyéb felhalmozási célú kiadások
- tartalék felhalmozási célra

879 eFt
1 500 eFt

A beruházásokat, felújításokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a fejlesztési célú
pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. év január 1-től kell
alkalmazni.

Ódor László
polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. június 24-én
Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző

6

4./ Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása, utak járhatóságának biztosítása a
közszolgáltatás végzése során
Előadó: Ódor László polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann: A Zalaispa Zrt. sajnos a mai napig nem küldött
szerződésmódosítás tervezetet, így erről nem tud tárgyalni a Képviselőtestület.
Ódor László: Levél érkezett a Zalaispa Zrt-től, melyet Önök is kézhez kaptak. A levélben a
hulladékszállítással kapcsolatos tapasztalatok alapján felhívják az önkormányzatok figyelmét
arra, hogy biztosítsák a gyűjtési útvonalak járhatóságát, különös tekintettel a téli síkosság
mentesítésre.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Az ingatlantulajdonosok kötelezettsége, hogy a fákat úgy tartsák
karban, hogy az ne veszélyeztesse a szolgáltatás végzését.
Horváth Zoltán: Fel kell szólítani az ingatlantulajdonosokat.
Ódor László: A közterület-felügyelők már felmérték a helyzetet, erről kérnénk írásos
tájékoztatást a Hivataltól. Kérjük, hogy jelezzük az KPM felé, hogy az út menti fák
vonatkozásában a bekötőút karbantartása (az útra hajló ágak levágása) az Ő feladatuk.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 40/2015. (VI. 23.) számú határozata
A képviselőtestület
 megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Zalaispa Nonprofit Zrt.
hulladékgyűjtési útvonala a település területén járható legyen.
 felkéri a Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Közútkezelővel, a bekötő út
járhatóságának biztosításával, út menti fáinak karbantartásával kapcsolatban.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző)
5./ A helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Szabóné dr. Csányi Mariann: Jogszabályváltozás tette szükségessé a rendeletmódosítást.
Jogszabály alapján július 1. napjától a szolgáltatónak 60 és 80 l-es kukaméreteket is
biztosítania kell. A rendeletből az edényméreteket hatályon kívül kell helyezni.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
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Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 8/2004.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ban foglalt felhatalmazás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. Korm. rendelet alapján 8/2004.(IV.16.)
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 19. §.(1) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni:
a gyűjtőedényt – ingatlanonként egy darabot – az ingatlan tulajdonos térítésmentesen veheti
át.
A gyűjtőedényt igénylőkről a közszolgáltató értesítéséről a Jegyző félévente intézkedik.”
2. §
Jelen rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követően hatályát
veszti.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kihirdetve: 2015. június 24-én

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

6./ Orvosi Ügyeleti feladatok ellátásához fizetett önkormányzati hozzájárulás emelésére
vonatkozó kérelem
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Jelenleg alulfinanszírozott a rendszer. Zalakaros 9 millió Ft-ot tesz hozzá. Az
ügyeleti rendszerben dolgozó orvosok bére alacsony. A nyár folyamán az orvosi ügyeleti
feladatok ellátására vonatkozó koncepciót juttatunk el az önkormányzatokhoz.
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Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 41/2015. (VI. 23.) számú határozata
A Képviselőtestület
1./ hozzájárul Zalamerenye település által az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő
hozzájárulás 2356 Ft/ hó összeggel történő emeléséhez, mely kizárólag az orvosok bérének
emeléséhez használható fel, illetve hozzájárul ez alapján Zalamerenye Község
Önkormányzata és Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása között az ügyeleti feladatok
pénzügyi hozzájárulásának megfizetése tárgyában létrejött megállapodás módosításához
2015. július 1. napjától.
2/ A többletköltség biztosítása a költségvetés (általános tartaléka terhére) történik.
3/ Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Ódor László polgármester
7./ Zalamerenyei Falunap előkészítése
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: Az idei évben falunapi rendezvényünk megtartására augusztus 15-én
(szombaton) kerül sor. Előző ülésünkön felkértük Kőhalmi Béla és Ódor Ágota
képviselőtársainkat a Falunap előkészítésére. Kérem, adjanak tájékoztatást az előkészítő
munkálatok állásáról.
Ódor Ágota: A programok tekintetében megbeszéléseket folytattam. Vállalta a fellépést a
tűzzsonglőr, Krasznai Tünde és Csuja Imre. Lesz lángos sütés déltől estig.
Ódor László: Én tárgyaltam Palotás Ágnes operett énekesnővel és a Kutyakölykök
művészcsoporttal. Ők is vállalták a szereplést. Az étkezéshez felajánlásként rendelkezésünkre
áll vadhús, amit kiegészítünk a közmunkások által megtermelt anyagokkal.
Ódor Ágota: Javaslom, hogy július 20-a körül találkozzunk és beszéljük meg a pontos
programot, kérjünk képeket a fellépőktől.
Horváth Zoltán: Testvértelepülésünk meg van hívva? Ha igen, akkor ki?
Ódor László: Igen, meghívjuk Lécfalva lakosságát.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 42/2015. (VI. 23.) számú határozata
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A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Nagyborosnyói Önkormányzat
polgármesterének címezve hívja meg Lécfalva település lakosságát, valamint a LEZA
Egyesületet a Falunapra.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Ódor László polgármester
A 8-9. napirendi pont tárgyalását a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatta.
10./ A temető használattal kapcsolatos megállapodás elfogadása
Eladó: Ódor László polgármester
Ódor László: Az Önkormányzat a templom és a temető környékét is rendben tartja. Az
ingatlan-nyilvántartás adatai alapján a templom és a temető egy részének a Római Katolikus
Egyházközségen kívül van még egy tulajdonosa, Aranyos József.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Ebben az esetben a megállapodásnak háromoldalúnak kell
lennie. Javaslom, hogy a megállapodás 7.) pontjában a szóbeli kérés helyett írásbeli kérés
szerepeljen.
Horváth Zoltán: Az 1.) pont b.) szövegrészt pontosítani kell, melyik helyrajzi számon szerepel
a ravatalozó épülete.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 45/2015. (VI. 23.) számú határozata
A Képviselőtestület
1.) elfogadásra javasolja a köztemető fenntartásáról szóló megállapodást azzal, hogy a
megállapodás 3 oldalúvá válik, az 1.) b) pont szövegét pontosítani kell a helyrajzi
szám megjelölésével, valamint a 7. pontban a szóbeli kérés helyett írásbeli kérés
szerepeljen.
2.) a megállapodás megküldésével megkeresi a Szent Mihály Római Katolikus
Egyházközség képviselőjét, Dr. Háda László plébánost, kéri hogy gondoskodjon a
megállapodás tulajdonostárssal való aláírattatásáról.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Ódor László polgármester
11./ Javaslat adományként kapott köztéri tárgy felállítására
Eladó: Ódor László polgármester
Ódor László: Leoben városában élő Zalamerenyén ingatlantulajdonnal rendelkező osztrák
állampolgár felajánlott egy köztéri tárgyat településünknek. Az alkotás Zalamerenyéhez
köthető, malomkerék szerepel benne. Építési vállalkozó a felajánló. Javaslom, hogy fogadjuk
el a felajánlást. Egy ilyen gesztussal közelebb kerülnénk településünk lakójához.
A Képviselőtestület támogatta a javaslatot és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

10

Képviselőtestület 46/2015. (VI. 23.) számú határozata
A Képviselőtestület örömmel veszi a felajánlást és megkezdi a köztéri tárgy felállítással
kapcsolatos munkálatok előkészítését.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős: Ódor László polgármester
12./ Egyebek
 Falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázat
 Nyári rendezvények (kirándulás, színházlátogatás)
 Útjavítás
 Vízautomata kihelyezése
 Tó ügye
 Falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázat
Ódor László: A Falugondnoki gépjármű beszerzésére vonatkozó pályázati igényünket
befogadták. A Falugondnok Úr jelezte, hogy 3 + felszereltségre lenne még szükség a
gépjárműben: vonóhorog, tolató asszisztens, állófűtés.
Horváth Zoltán: Szerintem az állófűtés fontosabb, mint a tolató asszisztens
Ódor László: Az hogy mennyi + felszereltséget kérhetünk bele, attól függ, hogy milyen áron
sikerül értékesítenünk. Az önerőt, a 2.160.000 Ft-ot a jelenlegi gépjármű értékesítéséből
oldjuk meg. Kérnék felhatalmazást arra vonatkozóan hogy felértékeltethessem az értékesítésre
kerülő falugondnoki gépjárművet.
Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 47/2015. (VI. 23.) számú határozata
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a falugondnoki feladatok ellátását
szolgáló gépjármű aktuális értékére vonatkozóan teljes körű értékelést szerezzen be.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Ódor László polgármester
 Nyári rendezvények (kirándulás, színházlátogatás)
Ódor László: Szeretnénk a nyáron kirándulásokat, színházlátogatásokat, közösségi szakmai
célú rendezvényeket szervezni a falubeliek számára.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az
alábbi határozatot:
Képviselőtestület 48/2015. (VI. 23.) számú határozata
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetésben e
célra használható keret terhére a nyár folyamán kirándulást, színházlátogatást, közösségi,
szakmai célú kulturális és szabadidős rendezvényt szervezzen.
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 Útjavítás
Ódor László: Az út rendbetételéhez szükséges anyagokat beszerezzük Kőhalmi Béla
képviselő úrral és a munkálatok elkezdődhetnek.
 Vízautomata kihelyezése
Ódor László: Próbaidőre vízautomata került kihelyezésre az önkormányzati épület előterébe. A
közmunkások védőital szükségletét is ebből biztosítjuk.
Horváth Zoltán: Zalamerenyén iható a csapvíz. Javaslom, hogy inkább a két ivó kutat üzemeljük be.
Ódor László: Javaslom, hogy a készülék bérlete mellett legalább az egyik ivó kutat üzemeljük be.

Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 49/2015. (VI. 23.) számú határozata
A Képviselőtestület
 2015. július 1. napjától 12 hónap időtartamra bérleti szerződést köt a székesfehérvári
Aqua Vital Hungary Kft-vel aqua couler készülék bérletére havi 4 ballon víz
biztosítására 6.720 Ft+ÁFA/hó összegért, valamint
 megvizsgálja a településen lévő ivóvíz kút üzembe helyezésének lehetőségét.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Ódor László polgármester
 Tó ügye
Horváth Zoltán: Szeretném megkérdezni, hogy a tó melletti terület megosztása milyen stádiumban
van? A tó mellett fizikailag található egy út, ami nem szerepel a térképen. Javaslom, hogy vegyük fel a
kapcsolatot a tulajdonos képviselőjével kérjünk ajánlatot és esetleg vásárolja meg az önkormányzat.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Írásban tájékoztatjuk a képviselőtestületet az ügy állásával kapcsolatban.
Horváth Zoltán képviselő javaslata tárgyában a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 50/2015. (VI. 23.) számú határozata
A Képviselőtestület
 felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Horváth László tóparti
ingatlantulajdonossal és a tóparti ingatlanok megközelítésének biztosítása érdekében
kérjen ajánlatot az esetleges területértékesítéssel kapcsolatban, amely a tó nyugati
oldalán jelenleg is funkcionáló út és vízállás közti területre vonatkozik.
 kéri a Közös Önkormányzati Hivatal településüzemeltetési ügyintézőjét, hogy adjon
tájékoztatást az ingatlanmegosztás állásáról.
Határidő: 2015. augusztus 15.
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Felelős: Ódor László polgármester
(operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző)
 Kilakoltatás
Ódor László: A mai délelőtt során a végrehajtó kilakoltatta ingatlanából Sipos Tibor
zalamerenyei lakost. A lánya kéri, hogy segítsünk neki abban, hogy amit édesapja ingatlanán
a tavasz folyamán elveteményezett, annak termését betakaríthassa. Az új tulajdonos
felajánlotta, hogy kártérítést fizet neki, de ő ezt nem akarja elfogadni, a terményre tartana
igényt.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Az önkormányzatnak erre nincsen hatásköre, ebben nem
segíthet.
Ódor László: Javaslom, hogy Sipos Tibor részére biztosítsuk a Kultúrházban a színpad
melletti kis szobát átmeneti megoldásként.
Horváth Zoltán: Ő nem kért ilyet.
Ódor Ágota: Nem javaslom, mert akkor biztosítani kell a WC-t és a fürdőt is.
Horváth Zoltán: Tudta jól, hogy ez be fog következni
Ódor László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Amennyiben Sipos Tibor zalamerenyei lakos nem tudja megoldani lakhatását, akkor
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete átmeneti jelleggel legfeljebb 1 hét
időtartamra biztosítja számára a Zalamerenye Kossuth u. 10. szám alatti Kultúrházban lévő
komfort nélküli szobát vizesblokk használattal.
A Képviselőtestület a javaslatot 2 igen szavazat mellett, 3 ellenszavazattal nem támogatta.
13./ Helyi esélyegyenlőségi Program áttekintése, szükséges intézkedések megtétele
Eladó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Szabóné dr. Csányi Mariann: értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül
kell vizsgálni. A Zalamerenyei HEP változatlan formában történő elfogadását javasoljuk.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 51/2015. (VI. 23.) számú határozata
Képviselőtestület:
A Képviselő-testület a 43/2013. (VI.26.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Program jogszabály által kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot változatlan formában elfogadja.
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Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselőtestület ülését 15 óra 30
perckor bezárta.

K.m.f.t.
Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kőhalmi Béla
jkv. hitelesítő

Tóth Gábor
jkv. hitelesítő
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