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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. július 20-án 9 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Ódor László polgármester.
Igazoltan távol: Horváth Zoltán alpolgármester
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.
Megköszönte, hogy a képviselők rendelkezésre álltak és ilyen rövid idő alatt sikerült
összehívni a rendkívüli ülést.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 3 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Kőhalmi Béla és Ódor Ágota 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.
A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester
szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot:
Napirend:
1./ Falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázat
Előadó: Ódor László polgármester
2./ Rendkívüli költségvetési és szociális támogatás igénylése
Előadó: Ódor László polgármester
3./ Szociális kérelmek elbírálása (ZÁRT)
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
4./ Egyebek
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
meghívóban szereplő napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1./ Falugondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázat
Előadó: Ódor László polgármester
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Ódor László: Az elmúlt ülésen hozott testületi döntésnek megfelelően a Falugondnok Úrral
bevittük a falugondnoki buszt az Opel Márkakereskedésbe és felértékeltettük. Értékét
3.100.000 Ft-ban állapították meg. Jelezték, hogy beszámítják és 500.000 Ft kauciót kérnek.
Ezt követően, múlt héten szerdán kaptam értesítést az Opel Kereskedéstől, melyben jelezték,
hogy nem áll módjukban a pályázatban vállalt kötelezettséget teljesíteni.
Felvettük a kapcsolatot Volkswagen Kereskedéssel. Bemutatták a két típust, a T5-öt és T6-ot,
az utóbbit euró 6-os motorral forgalmazzák, ami alacsony fogyasztást és káros anyag
kibocsátást jelent. Az áruk 8 millió forint alatt van, de nem hosszított kivitelűek. Megkerestük
az MVH-t, elmondták, hogy gond van, mert több ajánlatot bocsátottak ki, mint amennyi
rendelkezésre áll, 1500 pozitív határozat született. Megerősítették, hogy lehet más a gépjármű,
csak a pályázati kiírásnak feleljen meg.
A gépjármű beszerzése kapcsán 3 akadály is felmerülhet: az önerő (ÁFA), a Volkswagen +
50.000 Ft-ba kerülne, valamint kérdés, hogy jut-e busz.
Felhatalmazást szeretnék kérni a Képviselőtestülettől, hogy a beszerzés érdekében tárgyalást
folytathassak azokkal gépjármű kereskedőkkel, akik megfelelnek az MVH feltételeinek.
Ezzel egyidejűleg hirdessük meg a jelenlegi falugondnoki buszt eladásra.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 52/2015. (VII. 20.) számú határozata
A képviselőtestület
1.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Falugondnoki szolgáltatás fejlesztésére
pályázati forrásból beszerzésre kerülő gépjármű beszerzése érdekében folytasson
tárgyalást azokkal a gépjármű kereskedőkkel, akik megfelelnek az MVH feltételeinek.
2.) a jelenleg falugondnoki szolgáltatás keretében működő Fiat Ducato 9 személyes
gépjárművet a nyílt pályáztatás keretében értékesíti. A pályáztatás kiinduló árát a
Kiss-Gerencsér Autóház Kft. által megállapított forgalmi érték alapján állapítja meg.
Felkéri a Hivatalt, hogy a gépjármű értékesítésére vonatkozó felhívás közzétételéről
gondoskodjon és a beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselőtestület elé.
3.) Amennyiben az 1. pontban foglaltaknak megfelelően az új beszerzésre vonatkozóan
ajánlatot nem tud beszerezni, abban az esetben a 2. pont érvénytelen.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Ódor László polgármester
2./ Rendkívüli költségvetési és szociális támogatás igénylése
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: A Magyar Államkincstáron keresztül kérelmet nyújthatnak be az
önkormányzatok a szociális kiadásokra használható költségvetési támogatásra.
A képviselőtestület az igénylés benyújtását támogatta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 53/2015. (VII. 20.) számú határozata
A képviselőtestület pályázatot kíván benyújtani „A megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásáról” szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatás
igénybevételére.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)
Ódor László: A Magyar Államkincstáron keresztül szintén kérelmet nyújthatnak be az
önkormányzatok a rendkívüli költségvetési támogatásra. Javaslom, hogy ezt is igényeljük.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 54/2015. (VII. 20.) számú határozata
A képviselőtestület pályázatot kíván benyújtani „A megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásáról” szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás igénybevételére.
Határidő: 2015. augusztus 30.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)
A 3. napirendi pont tárgyalását a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatta.
4./ Egyebek
Ódor László: A tóparti út karbantartáshoz való hozzájárulást lehetővé kell tennünk.
Megállapodást kell kötnünk azokkal a vállalkozókkal, akik használják. Felhatalmazást kérek,
hogy árajánlatot kérhessek az útkarbantartási munkálatok elvégzésére. Ha ez meglesz, akkor
azok akik használják, hozzájárulnak.
A Zalaerdő képviselője felkeresett, hogy a tóparti út használatával kapcsolatosan folytassunk
tárgyalásokat. Ők szeretnék bérbe venni az önkormányzattól és szabályozni a használatát.
Itt szeretném jelezni, hogy a lerakatnál folyamatosan (kb. 210 napon át) tárolják a fát
közterületen. A közterület-használati díj kb. 100.000 Ft lenne. Kérem a Jegyző Asszonyt,
hogy a Hivatal vizsgálja meg.
Szabóné dr. Csányi Mariann: A közterület-felügyelők kimennek a helyszínre és kivizsgálják
az ügyet.
A tóparti út használatával kapcsolatban tárgyalásokat kell folytatni és jogilag megfelelő
megoldást kell találni.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
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Képviselőtestület 58/2015. (VII. 20.) számú határozata
A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert,
 hogy a Tó parti út karbantartási munkálatainak elvégzésére árajánlatot kérjen,
valamint megfelelő ajánlat esetén a költségek finanszírozására az utat használó
vállalkozásokkal megállapodást kössön.
 a Tó parti út használatával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a Zalaerdő Zrt-vel.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Ódor László polgármester
Ódor Ágota: Jelzés érkezett felém, hogy egy külföldi tulajdonban lévő ingatlanon található
lakókocsiban esténként fény van, valószínűsíthető, hogy engedély nélkül beköltözött Sipos
Tibor, akit korábban a végrehajtó kilakoltatott az ingatlanából.
Utána jártam, az ingatlan tulajdonosa egy német állampolgár, aki nem tartózkodik már régóta
településünkön. Valószínűleg nem tud az esetről. A tulajdonos húga Bécsben él, elmondta,
hogy egy kis településen él, átnézte a telefonkönyveket és megvan a pontos cím. Kérem,
hogy írjunk neki levelet és tájékoztassuk arról, hogy valószínűleg feltörték a lakókocsiját és
engedély nélkül áramot vételeznek az ingatlanára bekötött hálózatról.
Ódor László: Én is fontosnak tartom, hogy a tulajdonost értesítsük. Írni fogunk neki.
Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselőtestület ülését 10 óra 30
perckor bezárta.

K.m.f.t.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kőhalmi Béla
jkv. hitelesítő

Ódor Ágota
jkv. hitelesítő
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