Határozat:18-20.
Rendelet: 2.

Jegyzőkönyv
Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2016. február 25-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. február 25-én 10 órai
kezdettel megtartott rendkívüli 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 Ódor Ágota 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: Jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont keretében javaslatot tesz porszívó
vásárlására és szeretne tájékoztatást adni a közmunkaprogramról. Kérdezte a képviselőket,
hogy van-e javaslatuk új napirendi pont felvételére.
Horváth Zoltán alpolgármester jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont keretében kér
tárgyalni a nem önkormányzati tulajdonú utak önkormányzati tulajdonba történő átadását, és a
tó körüli ingatlanmegosztást.
Tóth Gábor az árkok tisztításával kapcsolatos problémára kívánja felhívni a figyelmet.
A képviselők részéről javaslat új napirendi pontra vonatkozó javaslat nem hangzott el, így
Ódor László polgármester szavazásra tette fel a kiegészített napirendi javaslatot:
Napirend:
1./ A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt
faanyag szociális célú tűzifa- támogatásként való hasznosításának jogosultsági feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet alkotása
Előadó: Ódor László polgármester

2./ Egyebek
 Porszívó vásárlása
 Nem önkormányzati tulajdonú utak önkormányzati tulajdonba történő átadása
 Tó körüli ingatlanok megosztása
 Közmunkaprogram
 Árkok tisztítása
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1./ A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt
faanyag szociális célú tűzifa- támogatásként való hasznosításának jogosultsági feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet alkotása
Előadó: Ódor László polgármester

Ódor László: December hónapban pályázatot nyújtottunk be tűzifa igénylésére. A pályázat
elbírálásra került és 7 m3 tűzifát biztosítottak településünknek, melynek elosztásáról rendeletet
kell alkotnunk. Javaslom, hogy a beadási határidő március 1-je legyen és egy igénylőnek
minimum 1 m3 tűzifát biztosítsunk.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete
a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt
faanyag szociális célú tűzifa- támogatásként való hasznosításának jogosultsági feltételeiről

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a határőrizeti célú ideiglenes
biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú hasznosításáról
szóló 1795/2015. (XI.10.) Korm. határozat 2. pontja kapott felhatalmazás alapján valamint

Magyarország 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 a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése
során kitermelt faanyag szociális célú hasznosításáról szóló 1795/2015. (XI.10.) Korm. határozat 2.
pontja alapján biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi

szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről,
ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.
2. §
A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag
szociális célú hasznosításáról szóló 1795/2015. (XI.10.) Korm. határozat 2. pontja szerint

jelzett igény alapján az Önkormányzat 7 m3 tűzifa támogatásban részesül.
A rendelet hatálya
3. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő- testületének a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
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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. §
(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 minimum 1 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) 70. életévét betöltött egyedül élő személy, vagy
f) igazoltan, tartósan súlyos beteg hozzátartozót ápol,
Amennyiben a jogosultak között kiosztott tűzifából marad még fenn tűzifa, akkor azt a
kérelmező jogosultak között egyenlő arányban 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 2016. március 1-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.
(6) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
(7) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 7 m3 tűzifa,
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. §
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(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.
(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.

Zalamerenye, 2016. február 25.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 26.
Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző
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A kérelem benyújtható: 2016. március 1-ig.

1. sz. melléklet

Kérelem
………………………………………..
(név)
(szül.
hely
és
idő:
………………………………….……)
Zalamerenye,
……………………….…………... u. ……… sz. alatti lakos kérem, hogy részemre
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a határőrizeti célú ideiglenes
biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú hasznosításáról
szóló …./2016.(II…..) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni

juttatásként … m3 tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a)
aktív
korúak
ellátására
vagyok
jogosult,
a
megállapító
határozat
száma:……………………………...
b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesülök, a megállapító határozat
száma:……………………………...
c)
időskorúak
ellátásában
részesülök,
a
megállapító
határozat
száma:……………………………...
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, a megállapító határozat
száma:……………………………...
e) 70. életévét betöltött egyedül élő személy vagyok,
f) igazoltan, tartósan súlyos beteg hozzátartozót ápolok -a hozzátartozó állapotáról orvosi
igazolás csatolása szükséges

Életkorom vagy egészségi állapotom miatt kérem az önkormányzat segítségét a tűzifa
kiszállításához:
igen
nem
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Zalamerenye 2016.....……….

…………………………………
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
határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag
szociális célú hasznosításáról szóló …./2016.(II…...) önkormányzati rendelete alapján

megállapított természetbeni juttatásként … m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Zalamerenye, 2016..............................
………………………………………..
átvevő

……………………………………
átadó
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2./ Egyebek


Porszívó vásárlása

Ódor László: Szüksége lenne az Önkormányzatnak egy nagy teljesítményű háztartási
porszívóra. Kérem, engedélyezzék a beszerzését.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 18/2016. (II.25.) számú határozata:
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy porszívó készüléket vásároljon az
Önkormányzat számára 50.000 Ft keretösszegben.
Határidő: 2016. március 5.
Felelős: Ódor László polgármester


Nem önkormányzati tulajdonú utak önkormányzati tulajdonba történő átadása

Horváth Zoltán: A Thury György EGSZ által használt utak nem kerültek önkormányzati
tulajdonba, a Szövetkezet nevén maradtak. Javaslom, hogy keressük meg a Kormányhivatalt
és kérjük hogy vezessék át ezeket az utakat az önkormányzat tulajdonába.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 19/2016. (II.25.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
1) Egyetért a Thury György EGSZ földhasználatában lévő utak önkormányzati
tulajdonba vételével.
2) Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az 1. pontban említett utak
listáját készítse el és önkormányzati tulajdonba vétele érdekében a szükséges
intézkedéseket (ZMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, ZMKH
Nagykanizsa Járási Hivatal Földhivatali Osztály megkeresése) tegye meg.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter település-üzemeltetési ügyintéző)


Tó körüli ingatlanok megosztása

Horváth Zoltán: A tó körüli 033/2 és 033/3. hrsz.-ú ingatlanok értékbecslése megtörtént. Az
ár 117 Ft/m2 . Az előző testületi ülésünkön szó volt arról, hogy levelet írunk az
ingatlantulajdonosoknak, hogy ezeket az ingatlanokat megvásárolhatnánk. Írjuk be a levélbe,
hogy Ők is megvásárolhatják a 283 m2-t az Önkormányzattól.


Közmunkaprogram
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Ódor László: A közmunkaprogramok közül az Útőr és a Mezőgazdasági is nyert. Péntekig
rendelkezésünkre fog állni a teljes dokumentáció. Segédmunkásként lehet alkalmazni az
embereket, 51.000 Ft nettó bérért. A Vízügy is kért embereket, leadtam a 4 nevet. A
mezőgazdasági program keretében 5 főt foglalkoztatunk. A Halász-féle telket az idén is
beültetjük.
Horváth Zoltán: A közmunkaprogramban is lehetne egy munkaidő terv, fontos a
munkafegyelem. Új alapokra kell helyezni a közmunkát.
Ódor László: Az első napon javaslom, hogy jöjjenek be a képviselők és mondják el a testület
elvárását a munkásoknak.
Ódor Ágota: Hatásos lenne, ha tudatosítanánk bennük a szigorítást.
Pénteken a „Bebírók és helyiek együttműködése a helyi fejlődésért” című előadáson sok okos
dolgot hallottunk a Tanulna és tanítana témakörben. Meg kellene szólítani, eggyé kovácsolni
az embereket. Az önkormányzat megkeresné őket, szórólapot kellene készíteni és
megkérdezni, hogy ki mit tanulna és tanítana.
Ódor László: Pár emberes rendezvényeket kellene tartani. Megyünk Etyekre és kérünk
információt a megvalósításhoz. Megbízhatjuk Ódor Ágota képviselő asszonyt, hogy indítsa el
a programot.


Árkok tisztítása

Tóth Gábor: Az árkok tisztítása fontos feladat a településen. Beszéltem több tulajdonossal,
vállalnánk, hogy gépekkel kiásatjuk az árkot. A patakmederrel kellene kezdeni. A
közmunkaprogram keretében ehhez kaphatnánk segítséget?
Ódor László: Csak önkormányzati feladatok szerepelhetnek a közmunkaprogramban.
Önkormányzati rendeletben előírt tulajdonosi kötelezettség az árkok tisztítása. Üdvözlöm és
természetesen felajánlom a segítséget a munkához. Fontos azonban, hogy csak olyan
tevékenységet láttassunk el, ami nem okoz egészségügyi problémát.
Jövő héten kihívjuk a szakembert, körbejárjuk a patak medrét és felhívjuk a lakosság
figyelmét arra, hogy szabadon kell hagyni egy sávot a meder mellett, amennyiben ott
munkavégzésre kerül sor.
Horváth Zoltán: Küldjünk szórólapot a lakosságnak.
Ódor Ágota: Járjuk körbe a medret, hívjuk össze a lakosokat és tájékoztassuk, hogy
amennyiben lesz egy ilyen pályázat, akkor szabadon kell hagyniuk a patakmeder melletti
területet.
Ódor László: Javaslom, hogy a lehető legrövidebb időn belül, lehetőleg a jövő héten legyen
egyeztetés a gátőrrel, járjuk körbe a patak medrét és értesítsük a lakosságot, hogy minden
patakparti lakos saját érdekében vegyen részt ezen a bejáráson.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
Ódor László: A faluközpontban a Jókai u. 2. szám alatt áll egy kiszáradt hársfa, ami
veszélyessé vált és ki kellene vágni.
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 20/2016. (II.25.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
1) kezdeményezi a Zalamerenye, Jókai u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanon álló kiszáradt veszélyes hársfa kidöntését.
2) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt a fakivágás elrendelésével kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter település-üzemeltetési ügyintéző)

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, az ülést 11,30 órakor bezárta.

K.m.f.t.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Ódor Ágota
jkv. hitelesítő

Kőhalmi Béla
jkv. hitelesítő
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