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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. augusztus 12-én 10
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Ódor László polgármester.
Igazoltan távol: Horváth Zoltán és Tóth Gábor képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak: Torma László aljegyző, 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 2 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 3 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester
szavazásra tette fel a napirendi javaslatot:

Napirend:
1./ Úthasználati szerződések elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
2./ Zártkerti ingatlan adásvételével kapcsolatos kifogás elbírálása (ZÁRT)
Előadó: Torma László aljegyző
3./ Egyebek
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
meghívóban szereplő napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.

2

1./ Úthasználati szerződések elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: A Zalaerdő Zrt. és az Agroerdő Kft. képviselőivel tárgyaltam úthasználati
szerződés kötése tárgyában. A két cég a 064. hrsz.-ú utat használja, ezért fizetne díjat az
Önkormányzat részére. Az Agroerdő Kft 175.000 Ft+ Áfát, a Zalaerdő Zrt. 237.000+Áfát
fizetne.
Ódor Ágota: Ténylegesen ezek a cégek használják, az ő autóik hordják fel a sarat. Nem lehet
őket arra kötelezni, hogy letakarítsák?
Ódor László: A gond az, hogy a használók egymásra mutogatnak. Nem hajlandók
kompromisszumot kötni. Az Önkormányzatnak nincsen 4 millió Ft-ja az útfelújításra. Ezért a
megoldás a problémára az úthasználati szerződések megkötése.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Képviselőtestület 62/2015. (VIII. 12.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. január 1-től 2015. december
31-ig tartó időszakra a 46. és 170. hrsz.-ú útak használatára vonatkozóan
 az AGRO-ERDŐGAZDA Kft-vel 175.000 Ft + Áfa,
 a Zalaerdő Zrt-vel 237.000 Ft + Áfa úthasználati díj megfizetése mellett úthasználati
megállapodást köt.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)
A 2. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt.

3./ Egyebek
Ódor László: A Zöld Folt Egyesület gépjármű beszerzési pályázatához újabb dokumentumok
benyújtását írták elő. Az Önkormányzatnak kezességet kell vállalnia a kisbusz pályázat
ügyében. A civilszervezet esetében a támogatás bruttó finanszírozású, így nem látom
akadályát az igazolás kiállításának.
A Képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 64/2015. (VIII. 12.) számú határozata
A képviselőtestület a Zalamerenye, Kossuth utca 10. szám alatt székhellyel rendelkező Zöld
Folt Innovatív megoldások a Vidékért Egyesület kisbusz pályázatának ügyében kezességet
vállal.
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Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a Képviselőtestület ülését 11 órakor
bezárta.

K.m.f.t.

Ódor László
polgármester

Torma László
aljegyző

Kőhalmi Béla
jkv. hitelesítő

Ódor Ágota
jkv. hitelesítő
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