Határozat:82-91.
Rendelet: 15-17.

Jegyzőkönyv
Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2015. november 30-án
megtartott soron következő nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 30-án
14,30 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, Tóth Árpád
rendőrőrsparancsnok, 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 5 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: javasolta, hogy az 1. és 2. napirendi pont tárgyalását cserélje fel a
képviselőtestület, továbbá kérem, hogy tárgyaljuk a Társulási Megállapodás módosítását is.
A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester
szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot:
Napirend:
1./ Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előadó: Rendőrőrs parancsnoka
2./ Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
3./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Ódor László polgármester

5./ Szociális célú tűzifajuttatásról rendelet alkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
6./ Környezetvédelmi rendelet módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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7./ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
8./ Beszámoló önkormányzati társulásról

Előadó: Ódor László polgármester
9./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
10./ Családsegítés tevékenységéről beszámoló
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
11./Egyebek
 Belterületi árkok kérdése
 Belterületi utak használata, súlykorlátozó táblák kihelyezésének lehetősége
12./ Bursa Hungarica pályázat elbírálása /ZÁRT/

Előadó: Ódor László polgármester
13./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1./ Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Előadó: Rendőrőrs parancsnoka
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Tóth Árpád röviden ismertette az előterjesztést. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel
kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban.
Horváth Zoltán: Korábban szó volt súlykorlátozó táblák kihelyezéséről. A tó felé vezető úton
a Jókai u. 14. számú ingatlan mellett hordják a fát a súlykorlátozó tábla ellenére.
Tóth Árpád: Utána kellene nézni volt-e szabálysértési feljelentés, lett-e kiszabva bírság. A
jövőben okozottan ellenőrizzük a szabály betartását, de kérnénk jelzést, mikor csúcsosodik a
helyzet.
Ódor László: A közút használati szabályozással kapcsolatban megkeresem az Őrsparancsnok
Urat, mert településünkön ez bonyolult, három összetevőből áll. Ellenőrizni kell kinek van
úthasználati engedélye, kivel kötöttünk megállapodást.
Szeretném megkérdezni, hogy a kamerarendszer felügyeletét vállalja-e a Rendőrkapitányság.
Tóth Árpád: Várhatóan rendőrség együttműködési szerződésben vállalja a Zalakarosi és a
Zalamerenyei kamerarendszer törvényességi felügyeletének biztosítását januártól.
Hozzáférésre lenne szükségünk kulcsos formában és kellene a kód is.
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Szabóné dr. Csányi Mariann: Igen, megállapodást kezdeményeztünk a Rendőrség és az
Önkormányzat között a kamerarendszer törvényes működtetésére.

Ódor László: Gondolom a nagymennyiségű kamera is okozhatja, hogy kevesebb szabálysértés
történt az elmúlt évben.
Tóth Árpád: Igen, valószínű, hogy ez is szerepet játszik a mutatók alakulásában.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 82/2015. (XI. 30.) számú határozata
A képviselőtestület a Közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
2./Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Horváth Zoltán: Szeretnék kérdést feltenni az úthasználati szerződésekkel kapcsolatban.
Ódor László: A Zalaerdő Zrt-vel már többé éve kötöttünk megállapodást. Az Agro-Erdőgazda
KFT a januártól augusztus végéig tartó időre megfizette az egész évre tervezett összeget és
még a hátralévő 4 hónap időtartamra is arányosan fizetett. Alku útján jöttek ki a számok.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 83/2015. (XI. 30.) számú határozata
A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
3./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kovács Katalin: A költségvetési rendelet módosítását az időközben született testületi döntések
átvezetése teszi szükségessé.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2015. (XII.1.)
önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) 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 1/2015. (II.13.) 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
74 459 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A 2015. évi költségvetési bevételeinek összegét 74 459 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

34 505 eFt
18 082 eFt
4 022 eFt
2 885 eFt
4 601 eFt
483 eFt
9 881 eFt

(3) A 2015. évi költségvetési kiadások összegét 74 459 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
633 eFt
működési célú kölcsön
450 eFt
elvonások, befizetések
0 eFt
-finanszírozási kiadások
-tartalék

-

17 608 eFt
2 870 eFt
15 721 eFt
2 013 eFt
1 083 eFt

18 134 eFt
1 507 eFt

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- beruházások

14 089 eFt
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- felújítások
- egyéb felhalmozási célú kiadások

555 eFt
879 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 kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 1től kell alkalmazni.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Záradék:
Kihirdetve:
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző
4./ Beszámoló az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót kézhez kapták,
amennyiben kérdésük van, tegyék fel.
Tóth Gábor: A szociális kölcsönök törlesztő részletei megfelelően beérkeznek? A közutak
felújítására szánt 1.000.000 Ft megvan még?
Kovács Katalin: Igen a visszafizetések folyamatosan érkeznek. A közutak felújítására szánt
összegből lett kifizetve a félmilliós karbantartás.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 84/2015. (XI. 30.) számú határozata
A 2015. évi költségvetési bevételeinek összegét 57 340 eFt –ban hagyja jóvá, melynek
jogcímei:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 480 eFt
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- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- finanszírozási bevételek

10 133 eFt
4 335 eFt
1 682 eFt
4 601 eFt
228 eFt
9 881 eFt

A 2015. évi költségvetési kiadások összegét 49 581 eFt-ban hagyja jóvá, melynek
jogcímeit az alábbi bekezdések tartalmazzák.
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
497 eFt
működési célú kölcsön
450 eFt
elvonások, befizetések
0 eFt
-finanszírozási kiadások

-

11 321 eFt
1 922 eFt
9 814 eFt
1 355 eFt
947 eFt

10 185 eFt

Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási célú kiadások

13 158 eFt
0 eFt
879 eFt

A beruházásokat, felújításokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a fejlesztési célú
pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5./ Szociális célú tűzifajuttatásról rendelet alkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Tavaly két kérelmező nem volt jogosult az ellátásra, nekik már forrásból
biztosítottunk tűzifát. Javaslom, hogy maximum 2 m3 fát adjunk egy jogosultnak.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő- testületének
16/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 13. „A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország
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helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában,
és 42.§. 1. pontjában illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy az önkormányzat által – Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 13. „A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” – biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás
igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a
jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.
2. §
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igény
bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az
önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan
rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.
(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 22 m3 kemény lombos
fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa összegű támogatásban részesül, mely összeg az
erdőgazdálkodók által szabott ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat a
kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalásával, valamint
szállítási költség + Áfa összegével egészít ki.

A rendelet hatálya
3. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő- testületének a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya azon személyekre terjed ki, akinek a lakása fával fűthető.

Eljárási rendelkezések
4. §
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(1) A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására Zalamerenye Község
Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletben
foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.
5. §
(1) Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális célú tűzifa
juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a
jogosultságról egyedi határozattal dönt.
Jogosultság feltételei
6. §
(1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként maximum 2 m3 tűzifát biztosít a 3. § (1)
bekezdésében meghatározott azon személy számára, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult
b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
c) időskorúak ellátásában részesül
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy
g) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
h) ápolási díjra illetve beteggondozási támogatásra jogosult.
Amennyiben a jogosultak között kiosztott tűzifából marad még fenn tűzifa, akkor azt a
kérelmező jogosultak között egyenlő arányba kell kiosztani.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható
meg a támogatás.
(3) A határidőben beérkezett kérelmek közül az (1) bekezdés a)-d) pontok alapján ellátásban
részesülők előnyt élveznek.
(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(5) A kérelmeket 2015. december 8-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.
(6) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
(7) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 355.600 Ft
kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerőt, valamint szállítási
költséget magába foglaló saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket
– függetlenül attól, hogy azok a 6. § (5) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek - el
kell utasítani.
7. §
(1) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Zalamerenye Község területén a (2)
bekezdés kivételével a kérelmező gondoskodik.
(2) A tűzifa lakáshoz szállításához a támogatott kora vagy egészségi állapota miatt az
önkormányzat segítséget nyújt.
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(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény
aláírásával igazolja.

Záró rendelkezések
8. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. április 30-án hatályát veszti.

Ódor László

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. december 1.

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

A kérelem benyújtható: 2015……………..-ig.
melléklet

1. sz.

Kérelem
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………………………………………..
(név)
(szül.
hely
és
idő:
………………………………….……) Zalamerenye, ……………………….…………... u.
……… sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló …./2015.(XI…..) önkormányzati
rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként … m3 tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a)
lakásfenntartási
támogatásra
vagyok
jogosult,
a
megállapító
határozat
száma:……………………………...
b)
rendszeres
szociális
segélyben
részesülök,
a
megállapító
határozat
száma:…………………………………
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök, a megállapító határozat
száma:……………………...
d) időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma:……………………...
e) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesülök, a
megállapító határozat száma:………….............
f) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, a megállapító határozat
száma:………….............
g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat
száma:………….............
h)
közgyógyellátásra
vagyok
jogosult,
a
megállapító
határozat
száma:………………………………………...
i) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:
1. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………
2. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………
3. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………
4. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………
5. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………
j) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat
száma:………………………………………………
Életkorom vagy egészségi állapotom miatt kérem az önkormányzat segítségét a tűzifa
kiszállításához:
igen
nem
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Zalamerenye 2015.....……….
…………………………………
kérelmező
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2. sz. melléklet
Átvételi elismervény

………………………………………..

(név)

Zalamerenye,

…………………………………. u. ……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem,
hogy a mai napon Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
tűzifa vásárlási támogatásról szóló …./2015.(XI…...) önkormányzati rendelete alapján
megállapított természetbeni juttatásként … m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Zalamerenye, 2015..............................
………………………………………..
átvevő

……………………………………
átadó

6./ Környezetvédelmi rendelet módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Környezetvédelmi rendeletünket hozzá kell igazítanunk a tűzgyújtás kapcsán
kialakult gyakorlathoz, és megjelölni a pénteki és szombati napokat, amelyeken lehet a
szabadban égetni.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (XII.1.) 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 az Országor Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 8/2004.(IV.16.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 29. §.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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(l) Zalamerenye község belterületén, avart és kerti hulladékot a szabadban égetni pénteki és
szombati napokon lehet.
2. §.
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kihirdetve: 2015. december 1-jén
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző
7./ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az iparűzési adó kapcsán komoly bevétel kisesés generálódott, kevesebb
bevétel folyt be. Növelni kell az idegenforgalmi adó bevételeket.
Horváth Zoltán: Az ideiglenes iparűzési adóból kevés bevétel folyt be, pedig volt több
komoly beruházás is a településen. Az e-építési naplóból ez kideríthető.
Az idegenforgalmi adót is csak hárman fizetnek, a többiek nem jelentik be, ha vendéget
fogadnak. Nem ennyi pénznek kellene befolynia.
Ódor László: Fokozni kell a bevételek beszedésének hatékonyságát.
Horváth Zoltán: 55 autó után fizetnek gépjármű adót a településen, mégis kevés a bevétel. A
külföldi rendszámú autók után nem fizetnek.
Ódor László: A gazdasági teljesítőképesség függvénye, hogy milyen autókat tudnak
fenntartani az emberek, kisebb teljesítményű autók után kevesebb a bevétel. A külföldi
rendszámú autótulajdonosok ki tudják kerülni az adófizetési kötelezettséget.
Szabóné dr. Csányi Mariann: A Hivatal részéről fokozni tudjuk az behajtási tevékenységet,
akár szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel is.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 85/2015. (XI. 30.) számú határozata
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A képviselőtestület:
1./ Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2./ Felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a Hivatal adóügyi csoportja folytasson fokozott
ellenőrzést a településen ideiglenes iparűzési tevékenységet folytató vállalkozók e-építési
naplójának ellenőrzésével az ideiglenes iparűzési adóbevétel fokozása érdekében.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
8./ Beszámoló önkormányzati társulásról

Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A beszámolót kézhez kapták, amennyiben kérdésük van, válaszolok.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 86/2015. (XI. 30.) számú határozata
A képviselőtestület az önkormányzati társulásról szóló tájékoztatót elfogadta.
9./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Horváth Zoltán: Mikor lesz a Jókai u. 2. bekötve a szennyvízhálózatba? A beszámoló 5.
pontjában az szerepel, hogy a településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. Én
ezzel nem értek egyet, mert a szállító gépjárművek miatt a rezgés fokozódott.
Ódor László: A szennyvízbekötéssel kapcsolatos kérdésre írásbeli választ kérünk. Zajvédelmi
probléma esetén kérjük, hogy legyen írásos bejelentés, hogy intézkedni tudjunk.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 87/2015. (XI. 30.) számú határozata
A Képviselőtestület
a) lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadja.
b) kéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Zalamerenye, Jókai u. 2. szám alatti ingatlan
szennyvízbekötését és a vizsgálat eredményéről a képviselőket írásban tájékoztassa.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési és katasztrófavédelmi
referens)
10./ Családsegítés tevékenységéről beszámoló
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 88/2015. (XI. 30.) számú határozata
A Képviselőtestület a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ
családsegítési és házi segítségnyújtási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
11./Egyebek
 Belterületi árkok kérdése

Horváth Zoltán: A faluban több helyen is gondot okoz az árkok állapota. Az iszapfogó a
Kossuth utca végén el van telve. A falu végén betemették az árkot és letérkövezték. A Jókai u.
2-4. között a sarkon kibetonozott teknőrész egy része össze van omolva, a járda is elcsúszott.
Ódor László: A bejáráson megbeszéltük, hogy árajánlatot kérek, mennyibe kerülne a lefedés.
Tóth Gábor: 395 ezer Ft volt egy régi árajánlat 3 éve.
Ódor László: A többi területről is kérünk árajánlatot, a költségvetési tervszámok ismeretében
tudjuk ezt tervezni. Nem volt pályázati forrás, alternatív megoldásokra lesz szükség.
Az árkok betemetése kapcsán kérem, hogy a Városfejlesztési Osztály munkatársai nézzék
meg az árkokat és adjanak jogszabályi alternatívát a probléma megoldása érdekében.
Horváth Zoltán: Lehet, hogy a jövő évi költségvetésből nem futja, de a Kossuth utcai
életveszélyes állapotot önkormányzati munkaerővel fel kellene számolni. Mérjük fel, hogy
mennyi alapanyag kellene a munka elvégzéséhez.
Ódor Ágota: Összefogással meg lehet oldani.


Belterületi utak használata, súlykorlátozó táblák kihelyezésének lehetősége

Horváth Zoltán: A belterületi utak használatakor sajnos az utak tisztítása senkinek nem jut
eszébe. Kérnünk kellene az erdőbirtokossági társulatoktól, hogy elsősorban zalamerenyei
lakosoknak adják ki az erdőtisztítási feladatokat.
Korábban szó volt az egész falu súlykorlátozásáról.
Ódor László: Egyetemleges súlykorlátozást kell bevezetni. Javaslom, hogy kérjük a hivatalt,
hogy a következő soros ülésre készítsen előterjesztést a település úthasználatának
korlátozásával kapcsolatban.
Képviselőtestület 89/2015. (XI.30.) számú határozata
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési Osztályát, hogy
1./ terjessze a Képviselőtestület elé a járművek közlekedésének helyi közutakon történő
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló
rendelet-tervezetet a soron következő ülésre.
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2./ az árkok betemetése kapcsán vizsgálja meg, hogy milyen jogszabályi alternatívák állnak
rendelkezésre a probléma megoldása érdekében.
Határidő: 2016. évi első soros ülés
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Operatív felelős: 1./ pont: Kovács Melinda települési stratégiai referens
2./ pont: Bognár Ottó településüzemeltetési referens)

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Bejelenti, hogy a Képviselőtestület
munkáját zárt ülés keretében folytatja.
13. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A családsegítés és a gyerekjóléti szolgálat működésében bekövetkezett
változások kerültek átvezetésre a Társulási Megállapodásban, ezt minden önkormányzatnak el
kell fogadnia.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 91/2015. (XI.30.) számú határozata
A Képviselőtestület
1./ egyetért a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása előterjesztés
melléklete szerinti módosításával, melyet az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
jogszabályok változásai kapcsán létrejött módosulások Társulási Megállapodásban történő
átvezetése indokol,
2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével tájékoztassa
a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
K.m.f.
Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kőhalmi Béla
jkv. hitelesítő

Tóth Gábor
jkv. hitelesítő

16

