Határozat:5-17.
Rendelet: 1.

Jegyzőkönyv
Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2016. február 15-én
megtartott soron következő nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. február 15-én 9,30
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, 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: Kérdezte a képviselőket, hogy van-e javaslatuk új napirendi pont felvételére.
A képviselők részéről javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester szavazásra tette
fel a napirendi javaslatot:
Napirend:
1.) Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
2.) A 2016. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
3.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
4.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
5.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének határozatban történő elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
6.) Járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról
rendelet alkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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7.)Idegenforgalmi adó ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
8.) Falugondnoki szolgálat tevékenységéről beszámoló
Előadó: Horváth Béla falugondnok
9.) Közbeszerzési terv
Előadó: Ódor László polgármester
10.) Mentorhálózattal kötendő megállapodás elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
11.) Együttműködési megállapodás kötése a Zalamerenyei Polgárőr Egyesülettel
Előadó: Ódor László polgármester
12.) Kistérségi Társulás működési költségeihez való hozzájárulás és tevékenységi
körének bővítésére vonatkozó javaslat elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
13.) Egyebek
 Zalamerenyei Egyházközség köztér elnevezésére vonatkozó kérelme
 Törzskönyvi nyilvántartás módosítása
 Biztosítási szerződés megkötésére megbízási szerződés elfogadása
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1.) Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Horváth Zoltán: A Faluház szennyvízbekötési csonkjának nincsen nyoma.
Ódor László: Felvesszük a kapcsolatot a kivitelezővel, Szabadics Zrt-vel.
Horváth Zoltán: A beszámolóból nem derül ki, hogy volt-e engedélyük azoknak, akik le
térkövezték az árkot. A Rákóczi u. 55-59. között betemetésre került. Most a csapadékos
időben gondot okoz, hogy nem folyik el a víz.
Tóth Gábor: Miért csak a Rákóczi utcát nézzük? A Jókai utcában is történt ilyen eset.
Horváth Zoltán: Az engedéllyel történt.
Ódor László: Kérjük a Hivatalt, hogy tekintsék át a dokumentumokat, melynek
eredményeként tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Horváth Zoltán: A tulajdonunkban lévő Nagyradai külterületek hol találhatóak?
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Ódor László: A tulajdoni lapon kivett vízmű néven szerepel. Azt nem tudjuk, hogy Nagyrada
mely részén helyezkednek el.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 5/2016. (II. 15.) számú határozata
A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta. Kéri a Közös Önkormányzati
Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a Rákóczi u. 55-59. között árok betemetése és térkövezése
engedéllyel történt-e. Amennyiben nem, tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős : Ódor László polgármester
(operatív felelős: Bognár Ottó település üzemeltetési ügyintéző)
2.) A 2016. évi munkaterv elfogadása
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 6/2016. (II.15.) számú határozata
Képviselőtestület:
A 2016. évi Munkatervet a kötelezően tárgyalandó napirendek figyelembevételével
jóváhagyja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Ódor László polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
3.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Minden megállapodást áttanulmányoztam a Közös Önkormányzati Hivatallal
kapcsolatban. A KÖH-öt 3 oldalú megállapodással hozta létre 3 képviselőtestület. Zalaszabar
ez alapján kap 1.200.000 Ft-ot évente. A megállapodás nem lett módosítva, így véleményünk
szerint Önkormányzatunknak jár az abban szereplő 60.000 Ft/hó összeg. A kétoldalú
dokumentumok a pénzügyi-technikai kérdéseket rendezik, ezzel nem módosulhatott az alap
megállapodás. Kérdésünk, hogy Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete miért
nem tartja tiszteletben ezt a megállapodást. Hiányoljuk, hogy a KÖH költségvetésében nem
szerepel ez a 60.000 Ft/hó összeg átadott pénzeszközként Zalamerenye részére. Zalaszabarral
nincs probléma, Zalamerenyével igen. Nem tudom, hogy így hogy tudjuk elfogadni a KÖH
költségvetését.
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Horváth Zoltán: Ezt a költségvetést sehogy sem tudjuk elfogadni.
Tóth Gábor: Nem fogadom el én sem.
Kovács Katalin: Tüzelőanyagra évi 400.000 Ft-ot el lehet számolni és elszámolható az
internet is.
Ódor László: Nem terveztünk semmilyen irodai fejlesztést sem, mert erre a pénzre
számítottunk.
Kovács Katalin: A Polgármester Úrral egyeztettünk, így került ez az összeg bevételként a
költségvetésbe.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Ez ideig nem működött hivatali egység a településen.
A megállapodás meghatározza az összeget, de egyértelműen nem határozza meg, hogy
átadásra kerül. Az októberi alapító okirat módosításban telephelyként jelöltük meg
Zalamerenyét. A Hivatal költségvetése jelentősen meg van húzva, ésszerű határokon belül
kell maradnunk. Itt 1 helyiség van használva hivatali célra heti egy alkalommal. Zalaszabar
ügyintézési hely, a kettő nem hasonlítható össze. Az együttes ülés összehívását Zalakaros
Város Képviselőtestülete nem támogatja. Jelen pillanatban a Zalakarosi Képviselőtestület kért
egy újabb átszervezést.
A Hivatal terhelése folyamatosan nő. A Képviselőtestületek hozzáállása nem pozitív, így
nehéz a maximális teljesítést elvárni, egy olyan időszakban, amikor a fejlesztésre kellene
összpontosítani. Én a magam részéről Zalamerenye és Zalaszabar vonatkozásában is pozitív
hozzáállást tapasztaltam. A KÖH költségvetése nagyon szűkre szabott.
Horváth Zoltán: Én nem fogom megszavazni, mert nem szerepel a költségvetésében az átadott
pénzeszköz.
Ódor László: A pénzügyi oldal nem kezelte egyben a témát.
Ha a közös hivatali megállapodás él, akkor mi akadályozza meg azt, hogy ide is vonatkozzon?
Amennyiben vitatják, és ez a 60.000 Ft elfogadhatatlan, kérem, hogy kérjenek törvényességi
állásfoglalást, hogy él-e és mit takar.
A KÖH költségvetését nem bocsátom végszavazásra.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 7/2016. (II.15.) számú határozata
Képviselőtestület
1.) a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása
tárgyában következő ülésén hoz határozatot.
2.) Kéri a Jegyzőt, hogy szerezzen be vagy állítson ki állásfoglalást arról, hogy 2012.
december 21-én aláírt közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására
kötött megállapodás hatályban van-e.
Határidő: 2016. március 16.
Felelős: Ódor László polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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7.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az előterjesztést kézhez kapták. Kérem, hogy vitassuk meg a költségvetést.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2016. (II.16.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Zalamerenye Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1 bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalamerenye község Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya Zalamerenye község Képviselő-testületére, az
önkormányzatra terjed ki.
2. §
A költségvetés címrendje: az önkormányzat
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016 .évi költségvetésének főösszegét
28 588 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A 2016. évi költségvetési bevételeinek összegét 28 588 eFt –ban hagyja jóvá, melynek
jogcímei:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 178 eFt
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- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 eFt
4 950 eFt
2 030 eFt
45 eFt
385 eFt
0 eFt

(3) A 2016. évi költségvetési kiadások összegét 28 588 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
616 eFt
működési célú kölcsön
300 eFt
elvonások, befizetések
0 eFt
tartalékok
1 500 eFt

7 136 eFt
1 518 eFt
13 680 eFt
1 747 eFt
2 416 eFt

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
-

beruházások
felújítások
egyéb felhalmozási célú kiadások
tartalék

861 eFt
1 230 eFt
0 eFt
0 eFt

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a fejlesztési célú pénzeszközátadást
a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A költségvetési bevételek és kiadások mérlegét 0 eFt többlettel állapítja meg.
(7) A 2016. évi finanszírozási bevételeinek összegét 0 eFt-ban
a 2016. évi finanszírozási kiadások összegét 0 eFt-ban hagyja jóvá,
a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét 0 eFt-tal állapítja meg, amelynek
belső finanszírozása, a költségvetési többletből történik.
(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a
költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen en an a 2.
számú melléklet tartalmazza.
(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező
pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni .
Költségvetési szervek létszáma
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3. §
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 1 főben állapítja
meg, a 11. számú melléklet szerint.
(2) A közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzatát: 15 főben állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
4.§
(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-3.
számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A megállapított bevételek közül az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek
bevételeinek rovatonkénti, kormányzati funkciónkénti részletezését a rendelet 3/a. melléklete
tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatait rovatonkénti,
kormányfunkciónkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásait, átadott
pénzeszközeit a 4/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátások (szociális) részletezését
melléklet szerint hagyja jóvá.

a 4/b. számú

Több éves kihatással járó feladatok
6.§
(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a
8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester
kötelezettséget vállalhat.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek
7.§
(1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át nem
ruházható hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja.
Előirányzat felhasználási terv
8.§
8

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
Közvetett támogatások
9. §
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós Projektek
10.§
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. számú
melléklet szerint állapítja meg.
II.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11.§
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik
szerint gondoskodnak.
(3) Az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján – a jegyző
irányításával – a pénzügyi osztály készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselőtestület részére
12.§
(1) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételéve lnegyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31ei hatállyal módosítja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott
előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a
források egyidejű megjelölésével lehet.
b) felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már
jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között
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átcsoportosításokat engedélyezhet.
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési
és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások
engedélyezésére.
(3)Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő
költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni
(4) A saját határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által
jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. §
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat – a jegyző ellenjegyzésének
birtokában -, amelynek indokairól és a felhasznált összegről a Képviselő-testület legközelebbi
ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
15. §
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem képes
30 nap alá szorítani.
III.
Vegyes rendelkezések
16. §.
(1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a településen
működő non-profit szervezetek, valamint azon települési rendezvények, melyeket a
Képviselőtestület támogat.
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(2) A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró
között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell,
hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét. A támogatott újabb
támogatásra nem jogosult, amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.
(3) A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati
szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a
munkaügyi szabályzat rendelkezik. A béren kívüli juttatások összege 2016. évben a
költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.
(4) Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű
eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
17. §.
(1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a
polgármester, köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, az alábbi esetekben saját
hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült
követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott
behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik körül azon követeléseik esetében, melyeknek
érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a
követelés összege nem éri el a 100.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő
felszólás eredménytelenül zárul több mint 5 éve.
Záró rendelkezések
18.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. év során
alkalmazni kell.

Ódor László
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. február 16.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző
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5.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének határozatban történő elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: E határozatot a képviselőtestületnek a költségvetés elfogadásakor meg kell
hoznia.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 8/2016. (II. 15.) számú határozata
A Képviselőtestület
1./ Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a, a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása
alapján a módosított 353/2011 (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő 3 évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:
e Ft-ban
Megnevezés
2017. év
2018. év
2019. év
Saját bevételek összege
7 025
7 025
7 025
Saját bevételek 50 %-a
3 512,5
3 512,5
3 512,5
Az önkormányzat adósságot keletkeztető
0
0
0
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
A tételes számítást az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ódor László

6.) Járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról
rendelet alkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Ódor László: A tárgyi hatályt lehetséges levinni 5 tonnára? A kamerarendszert lehet erre a
célra használni?
Szabóné dr. Csányi Mariann: A súlykorlátozás lehet 5 tonna is, a testület döntése. Ha van
rendszámfelismerő funkció, akkor lehet használni a kamerarendszert az ellenőrzés során.
Horváth Zoltán: Át kell nézni, melyik utakat súlykorlátozzuk. 6-7 zsákutcát nem kellene
bevonnunk a korlátozásba.
Ódor László: Javaslom, hogy a rendeletet a mai ülésen ne fogadjuk el. Tartsunk egy helyszíni
bejárást 15 napon belül, ami után döntsük el, hogy mely utcákra terjesszük ki a súlykorlátozó
rendelkezéseket. A rendelet elfogadására ezek ismeretében kerüljön sor.
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A Képviselők a javaslattal egyetértettek és úgy döntöttek, hogy 15 napon belül a rendeletben
szabályozásra kerülő kérdések tisztázása érdekében bejárást tartanak a település területén.
7.)Idegenforgalmi adó ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann: Az idegenforgalmi ellenőrzési ütemterv elkészítése jegyzői
határkörbe tartozik, nem szeretnénk papírra vetni nyilvánosan. Ez az ellenőrzés kimenetelét.
befolyásolná. Elfogadjuk, hogy gyakoribb ellenőrzést szeretnének.
Itt mondanám el, hogy a Zalakarosi Képviselőtestület felfüggesztést léptetett életbe, ami azt
jelenti, hogy nem lehet felvenni a nyugdíjba vonuló adóügyi ügyintéző helyett sem új
dolgozót. Feladatátcsoportosítással kell megoldani. Ennek ellenére az ellenőrzés fokozása
érdekében mindent el fogunk követni. A szezon idején meghatározott időszakban meg fogjuk
oldani az ellenőrzést.
Az ülésen jelen van az adóügyi ügyintéző, amennyiben kérdésük van, kérem tegyék fel.
Ódor László: Létezik-e átalány befizetése előre?
Újsághy Györgyi Ilona: Nem, törvény nem teszi lehetővé.
Horváth Zoltán: Tudjuk, hogy vannak olyan szállásadók, akik nem tesznek eleget bejelentés
kötelezettségüknek. Keményebb hangú felhívás kellene, ha ez nem megfelelő, akkor
személyre szólóan kell kiküldeni a levelet.
Újsághy Györgyi Ilona: Az illegális szállásadók esetén gondot okoz, hogy nem lehet lekövetni
a rokonságot.
Horváth Zoltán: Szórólappal próbálkozzunk. Én felvállalom, hogy kik azok, akik szóba
jöhetnek.
Ódor László: A belső átszervezéshez sok sikert kívánunk. Nem értek egyet azzal, hogy
máshonnan rakjunk oda dolgozókat. Novemberben letett a Jegyző Asszony egy
dokumentumot az átszervezéssel kapcsolatban, ami a törvényes és szakszerű működés
feltételeit biztosítja.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 9/2016. (II. 15.) számú határozata
A Képviselőtestület
1./ kéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az Adóügyi Csoport munkatársai
március hónap közepén juttassanak el egy levelet magyar és német nyelven a település lakóihoz,
melyben felhívják a figyelmet az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségre.
2./ A Pünkösdi ünnepek előtt kerüljön sor egy adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos szóbeli
tájékoztatóra.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)
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8.) Falugondnoki szolgálat tevékenységéről beszámoló
Előadó: Horváth Béla falugondnok
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A Falugondnok Úr elkészítette a beszámolót, melyet írásban megkaptak.
Véleményem szerint emberileg és szakmailag is jól végzi munkáját, együttműködő, ezt az
ellátottak is így látják.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 10/2016. (II.15.) számú határozata:
A Képviselőtestület elfogadja a Falugondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
9.) Közbeszerzési terv
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az előterjesztést írásban megkapták. A tervek szerint önkormányzatunknak
nem lesz olyan beruházása, melynek a közbeszerzési tervben szerepelnie kellene, ezért egy
nemleges tervet kell elfogadnunk. Ez természetesen év közben módosítható.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 11/2016. (II.15.) számú határozata:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42.§-ának (1) bekezdése alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016.
évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Ódor László polgármester
Határidő: folyamatos

10.) Mentorhálózattal kötendő megállapodás elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Javaslom a megállapodás megkötését, hiszen a hálózat szakemberei nagy
segítséget nyújtanak az itt élő embereknek.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 12/2016. (II.15.) számú határozata:
A Képviselőtestület
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1./ egyetért a Zalamerenye Község Önkormányzata és a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. között 2016. január 1 napjától 2016.
december 31. napjáig határozott időre kötendő megállapodás megkötésével.
2./ a KEKKH hivatalos lakosság szám adata alapján fizetendő szolgáltatás díját 1.666,-Ft/hó
összeget 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletével megegyező tartalmú
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Ódor László polgármester
11.) Együttműködési megállapodás kötése a Zalamerenyei Polgárőr Egyesülettel
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: Előző ülésünkön döntöttünk az újjáalakult Polgárőr Egyesület támogatásáról.
Elkészült a megállapodás az együttműködésről, fogadjuk el.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 13/2016. (II.15.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1. Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást
köt a Zalamerenyei Polgárőr Egyesülettel.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ódor László polgármester
Határidő: folyamatos
12.) Kistérségi Társulás működési költségeihez való hozzájárulás és tevékenységi
körének bővítésére vonatkozó javaslat elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A Társulási Tanács 2016. február 9-én tartott ülésén határozatot fogadott el a
települések által fizetendő hozzájárulások elosztásának módjáról. Településünknek ez alapján
139.552 Ft-ot kell fizetnie a Társulás számlájára.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 14/2016. (II.15.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1./ a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi működési költségeihez
139.552 Ft-tal járul hozzá.
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2./ A működési hozzájárulást Pénzeszköz átadási megállapodás alapján 2 részletben
utalja a Társulás számlájára, az 1. részletet március 15-ig, a második részletet
szeptember 15-ig.
Határidő: folyamatos ill. értelem szerint
Felelős: Ódor László polgármester
Ódor László: A Társulási Tanács kéri az Önkormányzatoktól, hogy jelezzék, mely feladatok
kerüljenek felvételre a közösen ellátandó feladatok közé. Javaslom, hogy a főépítészi feladatok
kivételével minden javasolt feladat ellátására kerüljön kidolgozásra a megvalósíthatóság.

A Képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 15/2016. (II.15.) számú határozata:
A Képviselőtestület javasolja az alábbi feladatok ellátására vonatkozó, a megvalósíthatóság
részletes kidolgozására, valamint azok anyagi és infrastrukturális feltételei megteremtése
lehetőségeiről szóló előterjesztés elkészítését:
 Útellenőri feladatok
 Kamerarendszer működtetése
 Térségi területfejlesztési adatbázis létrehozása
 Webtartalom megújítása
 Informatika biztonság
 Térségi Rendezvénynaptár létrehozása
 Településműködtetéssel kapcsolatos feladatok
 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás során keletkező javak értékesítése
 Kistérségi pályázati terv
 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülettel való tevékenység összehangolás és
esetleges bedolgozás
Határidő: folyamatos
Felelős: Ódor László polgármester
13.) Egyebek
 Zalamerenyei Egyházközség köztér elnevezésére vonatkozó kérelme
Ódor László: Érkezett egy beadvány Dr. Háda László plébános úrtól közterület elnevezésére
vonatkozóan. Javaslatot tesz arra, hogy az egyházközségi tulajdonban lévő Zalamerenye 154/1. ,
154/4, és 154/3. helyrajzi számú területek új köztéri elnevezést kapjanak Templom tér 1,2 és 3.
számon.
Horváth Zoltán: Nem értem miért neveznénk mind a hármat Templom térnek. Szerintem másként
kellene elosztani a telekhatárokat. Földmérővel kellene kiméretni.
Ódor László:Javaslom, hogy készüljön hatástanulmány a megvalósíthatóságról és a költségekről.
Ennek ismeretében hozzuk meg majd döntésünket.

A Képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 16/2016. (II.15.) számú határozata:
A Képviselőtestület kéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy dolgozza ki annak
lehetőségét (a költségek feltüntetésével), hogy a kérelemben feltüntetett Zalamerenye 154/1.,
154/3. és 154/4. helyrajzi számú ingatlanok új köztéri elnevezést kapjanak.
Határidő: 2016. március 20.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter település-üzemeltetési ügyintéző)

 Törzskönyvi nyilvántartás módosítása
Kovács Katalin: A törzskönyvi nyilvántartás módosítása két új jogcím miatt szükséges, ezzel egészül
ki a jelenlegi törzskönyvi bejegyzés.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 17/2016. (II.15.) számú határozata:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete Zalamerenye Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartását az alábbi kormányzati funkciókkal kéri kiegészíteni a törzskönyvi
bejegyzés napjától:
 104037 Intézményen kívüli étkezés
 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(operatív felelős: Kovács Katalin pénzügyi ügyintéző)
 Biztosítási szerződés megkötésére megbízási szerződés elfogadása
Ódor László: A Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft üzletkötője megkeresett egy megbízási szerződés
ajánlattal, melyben az Alkusz kizárólagos joggal látná el biztosításaink karbantartását a szerződésben
foglaltak alapján. Javaslom, hogy kérjünk még egy ajánlatot és ezek ismeretében döntsünk.
A Képviselők egyetértettek azzal, hogy a Képviselőtestület a megbízási szerződésről még egy
ajánlat beszerzését követően, következő soros testületi ülésén határoz.

Ódor László: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy szerdán 16 órára meghívót kaptam egy
turisztikai pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatóra Zalakarosra. Előzőleg azt kérték, hogy írjak alá az
önkormányzat nevében egy lemondó nyilatkozatot, ami arról szól, hogy vállalja az önkormányzat,
hogy 2014-20. között nem nyújt be turisztikai célú pályázatot. Én úgy gondolom, hogy nem
rendelkezünk megfelelő információval ebben a témában, ezért ezt nem vállalhatom fel.
A Képviselőtestület a tájékoztatás elégtelensége miatt nem ad felhatalmazást a Polgármesternek
a lemondó nyilatkozat aláírására.
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Ódor László: A Zala Megyei Horgász Egyesület Elnöke jön szerdán egyeztetni a Zalamerenyei
anyagokkal kapcsolatban. Pénteken 10,30-12 óráig „Bebírók és helyiek együttműködése a helyi
fejlődésért” címmel találkozóra kerül sor a Hivatalunkban, melyet a Tudástőke Alapítvány
munkatársai szerveznek.
A Munkaügyi Központtal felvettem a kapcsolatot a közmunkaprogrammal kapcsán. Az Útőr program
5 fővel március 1-jén indulhat,100 % bér és 20 % dologi támogatással.
Horváth Zoltán: A tó körüli ingatlanok megosztása kapcsán levelet kellene írni a 033/3. hrsz-u terület
4 tulajdonosának, hogy járuljanak hozzá a megosztáshoz.
Kőhalmi Béla: A Jókai u. 17. szám körül az árokban elakad a víz, mossa alá a térkövet és a padkát. is.
Ódor László: A közmunkások kimennek a helyszínre, ha az idő engedi.

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, az ülést 14,30 órakor bezárta.

K.m.f.t.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Tóth Gábor
jkv. hitelesítő

Kőhalmi Béla
jkv. hitelesítő
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