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Jegyzőkönyv
Zalamerenye Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2016. szeptember 20-án
megtartott soron következő nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. szeptember 20-án 9
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, Magyarné Kovács
Judit pénzügyi osztályvezető, Csöndör Katalin pénzügyi ügyintéző, Bali József Zalaispa
Nonprofit Zrt. ügyvezető igazgatója, 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: Ódor Ágota és Kőhalmi Béla 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 új napirendi pontként szükséges felvenni a hulladékszállítás
módosulását, a vis maior pályázat benyújtását. Az Egyebek napirendi pont keretében kéri
tárgyalni a korábban Tejcsarnokként funkcionáló épület bérbe vételére vonatkozó kérelmet és
a Feladatellátási szerződés kötését fogorvosi feladatok ellátására.
Kérdezte a képviselőket, hogy van-e javaslatuk új napirendi pont felvételére.
Horváth Zoltán jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor szeretne javaslatot
tenni tűzoltótömlők és hozzátartozó eszközök beszerzésére, a Közmunkaprogram keretében
útkarbantartó eszközök beszerzésére vagy bérlésére. Szeretne megoldást keresni a Kultúrház
nagyterme fűtésének korszerűsítésére.
Kőhalmi Béla: Az Egyebek közt szeretném tolmácsolni a Plébános Úr kérdését a közterület
elnevezéssel kapcsolatban.
A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester
szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot:
Napirend:
1./ Hulladékszállítás módosulása
Előadó: Ódor László polgármester
2./ Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
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3./ Vis maior pályázat benyújtása
Előadó: Ódor László polgármester
4./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Ódor László polgármester
5./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester
6./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotása
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
7./ Önkormányzati SZMSZ módosítása
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
8./ Az Önkormányzat és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Ódor László polgármester
10./ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Ódor László polgármester
11./Partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotása
Előadó: Ódor László polgármester
12./ Helyi adó rendelet módosításának előkészítése
Előadó: Ódor László polgármester
13./ Együttműködési megállapodás Nagykanizsai Rendőrkapitánysággal
Előadó: Ódor László polgármester
14./ „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázat benyújtásához hozzájárulás
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
15./ Egyebek
 Útelnevezés
 Tűzoltótömlők és hozzátartozó eszközök beszerzése
 Útkarbantartó eszközök beszerzése vagy bérlése
 Kultúrház nagytermének fűtéskorszerűsítése
 Volt Tejcsarnok épületének bérbeadása
 Az Európa Tanács és az Európai Bizottság ROMACT programjában való közreműködés
 A települési igény-vezérelt közlekedési rendszer kialakítása
 Feladatellátási szerződés fogorvosi feladatok ellátására
 Önkormányzati épület helyiségeinek festése, belső ajtók mázolása, homlokzati
nyílászárók javítása és mázolása, valamint az épület homlokzatának felújítása
16./ Földcsere ajánlat (ZÁRT)
Előadó: Ódor László polgármester
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17./ Szociális kérelem elbírálása (ZÁRT)
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta.
1./ Hulladékszállítás módosulása
Előadó: Ódor László polgármester

Ódor László Megköszönte Bali Józsefnek a
Zalaispa
Nonprofit Zrt elnökvezérigazgatójának, hogy eljött a képviselőtestületi ülésre. Kérte, hogy tájékoztassa a
képviselőtestületet a hulladékszállításban bekövetkező változásokról.
Bali József ismertette a jogszabályi változásokat. Elmondta, hogy nincs tudomása
problémáról. A szolgáltatást igyekeznek úgy megszervezni, hogy az megfeleljen a jogalkotói
elvárásnak és a lakosságnak is. A hulladékszállítás heti rendszerességgel történik a jövőben.
Többek közt ezt is rögzíti a szeptember 1-től hatályos szerződésmódosítás.
A Képviselőtestületnek döntenie kell azügyben is, hogy mikortól hárítja át a díjfizetést a
lakosságra.
Tóth Gábor: Elavultak a kukák, kapunk újakat?
Bali József: Sajnos teljes körű cserét csak pályázati pénzből tudnánk végrehajtani. Kedvező
áron, beszerzési áron, 6500 Ft+ Áfáért tudunk adni annak akinek nagyon elhasználódott.
Ódor László: Az edények 20 évesek, elhasználódtak, fizikai életük eddig tartott. Segíthetünk a
cserében.
Horváth Zoltán: Van akinek nincsen, eltűnt. Lehetséges-e, hogy felajánlanak 5 db 120 l-est,
hogy kiadjuk. A szelektív gyűjtéshez is szükségünk lenne zsákokra, több háztartásnak
nincsen.
Bali József: A pályázat elbírálásától függ, hogy mennyit pénzt tudunk cserére fordítani. Az új
edény 142 háztartásra 1,5 millió Ft-ba kerülne. A szelektív gyűjtés házhoz menő rendszerben
folyik. Zsákokat juttatunk majd ki az Önkormányzathoz. Amennyiben az önkormányzat is
egyetért ezzel, a szelektív szigeteket megszüntetjük.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Az ár amit megadtak nagyon nyomott. Akinek nincsen kukája,
az igényeljen és vásároljon.
Ódor Ágota: A szelektív szigetek megszüntetésével egyetértek. Sajnos az emberek nem
megfelelően használták őket. Sokszor mellé borították a szemetet.
Horváth Zoltán: Javaslom, hogy csak a színes és fehér üvegek szelektív szigeten való
gyűjtése maradjon.
Ódor László: Határozattal kell elfogadnunk a szerződés módosítását. Döntenünk kell a
lakossági díjfizetésre történő átállás időpontjáról. Javaslom, hogy ez az időpont 2017. január
1-je legyen. Javaslom, hogy mérjük fel az edények állapotát és ennek ismeretében döntsünk
az esetleges cseréről.
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Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 64/2015. (IX. 20.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. egyetért a Hulladékgazdálkodási Közszolgálati Szerződés 1. számú mellékletének
2016. szeptember 1-jei hatállyal történő módosításával. Felhatalmazza a Polgármestert
a szerződés módosítás aláírására.
2. A hulladékgyűjtő edények állapotának felmérése után hoz döntést a csereedények
lehetőségének biztosításáról.
3. A lakossági díjfizetésre való átállás kezdő időpontját 2017. január 1. napjában
határozza meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző)
2./Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Képviselőtestületi felhatalmazás alapján 5 pályázatot nyújtottunk be. Egy
pályázatunk, a helyi értékek gyűjtése, biztosan nyert. Felkértem Kőhalmi Bélát, hogy vegye
fel a kapcsolatot a központtal, a szakmai programokat vigye végig. Következő ülésünkön a
Helyi Értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítjuk és elő kell készítenünk a
tagság felülvizsgálatát.
Horváth Zoltán: A 43/2016.(V.27.) számú határozat 2) pontjában szereplő táblák nem
kerültek beszerzésre? Javasolnám továbbá, hogy 2 db külterület-jelző táblát is rendeljünk.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Képviselőtestület 65/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési
Osztályát, hogy a 43/2016. (V.27) számú határozat 2. pontjában rögzített 2 objektumjelző
tábla (Zalamerenyei tó és Pálosmalom), valamint „Térfigyelő kamerával védett terület” és a
„Településen Polgárőrség működik” táblákon kívül 2 db külterület jelző tábla beszerzéséről is
gondoskodjon.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter település-üzemeltetési ügyintéző)
Képviselőtestület 66/2016. (IX. 20.) számú határozata
A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta.

5

3./ Vis maior pályázat benyújtása
Előadó: Ódor László polgármester

Ódor László: A Vis maior pályázat elkészítése során 2 szakterület szakértőjének
megbízására van szükség. A Jókai utcai áteresz rendbetételét is beemeltük a pályázatba.
A Kossuth utca rendbetételére más forrást kell keresnünk.
A pályázat benyújtásáról határozatot kell elfogadnunk.
A határozati javaslat ismertetése után a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Képviselőtestület 67/2016. (IX. 20.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzat közigazgatási területén 2016. augusztus 19-én végzetes
következményekkel járó időjárási helyzet alakult ki. Egy óra alatt az átlagos havi
csapadékmennyiségnek megfelelő eső hullott a településre és környezetére. A lehullott
csapadék jelentős károkat okozott a közutakban, padkákban, vízelvezető árkokban és a
víztározó melletti útban. Az eseményt követően 324 748 igénylésazonosító szám alatt
bejelentést tett a helyreállítással kapcsolatban. Zalamerenye Község Önkormányzata kijelenti,
hogy a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. Ezért úgy határozott, hogy
vis maior támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: út és padka megrongálódás, árok feltöltődés
helye: 170, 22, 31, 52, 43, 154/2, 168, 46 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2016. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

1.683.282,- Ft

30

Biztosító kártérítése

-Ft

0

Egyéb forrás

-Ft

0

Vis maior támogatási igény

3.578.170,- Ft

70

Források összesen

5.261.452,- Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.261.452,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
Zalamerenye, 170, 22, 31, 52, 43, 154/2, 168, 46 hrsz. építmény, helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása kötelező feladat.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
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Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A
testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló költségvetési rendeletében
biztosítja a többletbevételek terhére.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Ódor László polgármester
4./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az I. féléves teljesítésről szóló beszámolót kézhez kapták, kérem, amennyiben
az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük van, tegyék fel.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 68/2016. (IX. 20.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről a beszámolót elfogadja.
5./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Az időközben bekövetkezett változások miatt módosítanunk kell a
költségvetési rendeletet.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2016. (IX.21.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról
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 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.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalamerenye Község Önkormányzata 2016. évi
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költségvetést megállapító 1/2016. (II.16.) 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 2016. évi költségvetésének főösszegét
48 538 443 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A 2016. évi költségvetési bevételeinek összegét 41 947 443 Ft –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

33 241 803 Ft
0 Ft
4 950 000 Ft
3 370 640 Ft
0 Ft
385 000 Ft

(3) A 2016. évi költségvetési kiadások összegét 47 913 148 Ft-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
641 000 Ft
működési célú kölcsön
300 000 Ft
elvonások, befizetések
0 Ft
tartalék (működési célú)
2 651 674 Ft

15 199 664 Ft
2 639 059 Ft
17 235 051 Ft
1 723 689 Ft
4 777 780 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
-

beruházások
felújítások
egyéb felhalmozási célú kiadások
tartalék felhalmozási célra

2 817 750 Ft
2 174 800 Ft
0 Ft
1 345 358 Ft

A beruházásokat, felújításokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a fejlesztési célú
pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A költségvetési hiány összegét 5.965.705 Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozású.
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(7) A finanszírozási bevétel összegét 6.591.000 Ft-ban hagyja jóvá,
melynek jogcíme:
2015. évi maradvány igénybevétele 6.591.000 Ft.
A finanszírozási kiadás összegeét 625.295 Ft-ban állapítja meg,
melynek jogcíme:
2016. évi megelőlegezés visszafizetése 625.295 Ft.
Záró rendelkezések
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon
hatályát veszti.

Ódor László
polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. 09. 21.

Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző
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6./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotása
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Szabóné dr. Csányi Mariann: A Kormányhivataltól kaptunk utasítást a rendeletek megújítására.
Zalamerenyén nem volt ilyen rendelet, ezért most meg kell alkotnia képviselőtestületnek.

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Zalamerenye község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra.
2. Az alapellátás körzetei
2.§
Zalamerenye Község Önkormányzata közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet
alkot Garabonc, Nagyrada községek közigazgatási területével. A körzet székhelye: 8747
Garabonc, Fő u. 22.
3.§
Zalamerenye Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet
alkot Garabonc, Nagyrada községek közigazgatási területével, valamint a Csapi Általános
Iskola felső tagozatos diákjaival (6-12. évfolyam). A körzet székhelye: 8747 Garabonc, Fő u.
16.
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4.§
A fogorvosi ellátás vonatkozásában Zalamerenye Község Önkormányzata közigazgatási
területe egy fogorvosi körzetet alkot Zalaszabar, Nagyrada, Garabonc, Kerecseny, Orosztony,
Zalavár községek közigazgatási területével. A körzet székhelye: 8743 Zalaszabar, Deák
Ferenc út 38.
5.§
(1)
Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási
megállapodás keretében látja el. Az orvosi ügyeleti ellátás székhelye: 8749 Zalakaros,
Jegenye sor 1.
(2)
Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást az önkormányzat
feladat-ellátási megállapodás keretében látja el.
A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8800
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.
6.§.
Iskola-egészségügyi ellátás a településen köznevelési intézmény hiányában nem működik.
3. Záró rendelkezések
7.§
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

A rendelet 2016. 09. 21. napján kihirdetésre került.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző
7./ Önkormányzati SZMSZ módosítása
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:
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Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2016.(IX.21.) rendelete
a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
16/2014.(XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 43. §. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
16/2014.(XII.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
„1.§ (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Zalamerenye Község Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat)
Székhelye: Zalamerenye, Jókai út 2.(továbbiakban: Zalamerenye, Jókai u. 2.)
(2) Az önkormányzat jogi személy.
(3) Az önkormányzat képviselőtestületének elnevezése: Zalamerenye Község Képviselőtestülete.
Székhelye: Zalamerenye, Jókai u. 2.
(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Zalamerenye község közigazgatási területe.
(5) az önkormányzat jelzőszámait, valamint szakfeladat besorolását a rendelet 8. számú függeléke
tartalmazza.”
2. §.
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. szeptember 21.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

8./ Az Önkormányzat és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Szabóné dr. Csányi Mariann: A belső ellenőrzési terv elfogadása kötelező az Önkormányzat
és a Hivatal számára is. A belső ellenőr elkészítette a javaslatot, melyet kérem, vitassanak
meg.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 69/2016. (IX. 20.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet
szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A Képviselőtestületnek október 3-ig kell nyilatkoznia, hogy csatlakozik-e a
Bursa Ösztöndíjpályázathoz.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 70/2016. (IX. 20.) számú határozata
A képviselőtestület:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
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4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Határidő: 2016. október 3.
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző)

10./ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: Javaslom, hogy igényeljük a támogatást.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület a javaslattal egyetértett és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 71/2016. (IX. 20.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi c. törvény 1. számú
melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatására igényt nyújt be a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságához.
b) a támogatás igénybevételéhez szükséges 74.000 Ft+ÁFA (93.980 Ft) saját forrást az
önkormányzat 2016. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosítja.
c) vállalja a tűzifa szállításából eredő költségeket, azok fedezetét a 2016.évi költségvetése
szociális keretének terhére biztosítja.
d) a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2016. október 3.
Felelős: Ódor László polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Kánnár Éva igazgatási
ügyintéző
11./Partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotása
Előadó: Ódor László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A Képviselőtestület a Rendezési terv felülvizsgálatának előkészítésével
kapcsolatban 40/2016. (V.27.) számú határozatával rendelte el a Partnerségi egyeztetési
szabályzat elkészítését. A szabályzat tervezetét kézhez kapták. Kérem mondják el
véleményüket az abban foglaltakkal kapcsolatban.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület a javaslattal egyetértett és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
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Képviselőtestület 72/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület
1./elfogadja az e határozat mellékleteként csatolt ,,Zalamerenye Község Önkormányzat
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait”.
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv felülvizsgálatakor illetve egyéb olyan
eljárásokban, melyekben szükséges az 1. pontban megjelölt szabályzat szerinti eljárást
folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
12./ Helyi adó rendelet módosításának előkészítése
Előadó: Ódor László polgármester
Ódor László: Döntöttünk a lakossági hulladékszállítási díjfizetés 2017. január 1. napjával
történő bevezetéséről. 2 hónap áll rendelkezésünkre a helyi adókról szóló rendeletünk
felülvizsgálatára.
2013. évi adórendeletünk 143 lakóház, 33 telek és 46 egyéb épület figyelembevételével
készült. Az adókból 3,5 millió forint folyik be. Javaslom, hogy minden képviselőtársam
készítsen egy tervezetet, ezeket október hónapban vitassuk meg és novemberben
elfogadhatjuk az új adórendeletet.
Fontosnak tartom, hogy a bejelentkezett, de nem életvitelszerüen itt élő lakosok ne
kaphassanak kedvezményt.
Eljuttatok egy anyagot mindenkinek, amelyben benne van a jelenlegi rendszer és a szöveges
anyagok.
Magyarné Kovács Judit: A fogalmakat tisztázni kell.
Szabóné dr. Csányi Mariann: Fontos, hogy a változtatás mértéke haladja meg a módosítás
adminisztrációs költségeit és ésszerű legyen.
13./ Együttműködési megállapodás Nagykanizsai Rendőrkapitánysággal
Előadó: Ódor László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ódor László: A térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez együtt kell működnünk a
Nagykanizsai Rendőrkapitánysággal, melynek részleteit az írásos előterjesztés tartalmazza.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 73/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület
1. Zalamerenye Község Önkormányzata, Ódor László Lajos polgármester képviseletében
felkéri a Nagykanizsai Rendőrkapitányságot, hogy kössön együttműködési
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megállapodást Zalamerenye Község Önkormányzatával, az önkormányzat által
Zalamerenye község területén kiépített térfigyelő kamerarendszert működtetésére és a
jogszerű adatkezelésre, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3)
bekezdése alapján.
2. Egyúttal felkéri a Nagykanizsai Rendőrkapitányságot, hogy a kiépített térfigyelő
kamerarendszert a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
adatvédelmi nyilvántartásba vétel érdekében jelentse be.
3. Az együttműködésben az önkormányzat az előterjesztés melléklete szerinti feladatok
teljesítését vállalja.
4. A térfigyelő rendszer központi egysége számára megfelelő nagyságú helyiséget bocsát
rendelkezésére a Zalamerenye, Jókai u. 2. szám alatt található önkormányzati
ingatlanban. A műszaki átadás a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
zalamerenyei kirendeltségén (Zalamerenye, Jókai u. 2. szám alatti Hivatali épületben)
átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett történik meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
(Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens)
14./ „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázat benyújtásához hozzájárulás
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Szabóné dr. Csányi Mariann: Egy kormányrendelet tervezete szerint 2017. január elsejével az
önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adó rendszeréhez
csatlakoznak az önkormányzati hivatalok. Az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez
pályázat benyújtására van lehetőség. A pályázatot a székhely önkormányzat nyújtja be, a
társult önkormányzatok képviselőtestületeinek hozzájárulásával.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 74/2016. (IX. 20.) számú határozata
A képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen,
felhatalmazza Zalakaros település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti
önkormányzat polgármesterét, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás
alapján támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Zalamerenye Község
Önkormányzata, mint a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
(operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető)
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15./ Egyebek
 Útelnevezés
 Tűzoltótömlők és hozzátartozó eszközök beszerzése
 Útkarbantartó eszközök beszerzése vagy bérlése
 Kultúrház nagytermének fűtéskorszerűsítése
 Volt Tejcsarnok épületének bérbeadása
 Az Európa Tanács és az Európai Bizottság ROMACT programjában való közreműködés
 A települési igény-vezérelt közlekedési rendszer kialakítása
 Feladatellátási szerződés fogorvosi feladatok ellátására
 Önkormányzati épület helyiségeinek festése, belső ajtók mázolása, homlokzati
nyílászárók javítása és mázolása, valamint az épület homlokzatának felújítása


Útelnevezés

Kőhalmi Béla: Plébános Úr ismét megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy a templom
melletti út elnevezést és a templom házszámot kapjon.
Szabóné dr. Csányi Mariann: A közterületek elnevezésének szabályait önkormányzati
rendelet tartalmazza. Jogszabályi rendelkezés alapján „a választás kitűzésétől a szavazás
napjáig nem lehet település elnevezését, utcanevet, házszámot és helyrajzi számot
megváltoztatni". Javaslom, hogy erre a kérdésre a Képviselőtestület következő soros ülésén
térjen vissza.
Ódor László: Egyetértek a Jegyző Asszony által elmondottakkal, kérem a Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy szíveskedjen tájékoztatni a Plébános Urat a jogszabályi
rendelkezés alátámasztásával.


Tűzoltótömlők és hozzátartozó eszközök beszerzése

Horváth Zoltán: Javaslom, hogy szerezzünk be 6 db 20 m-es tűzoltótömlőt, valamint
hozzátartozó tűzvédelmi eszközöket.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 75/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület megbízza az Alpolgármestert, hogy az Önkormányzat részére
tűzoltótömlőket és hozzátartozó kellékeket vásároljon – a költségvetési tartalék terhére 120.000 Ft értékben.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Horváth Zoltán alpolgármester


Útkarbantartó eszközök beszerzése vagy bérlése

Horváth Zoltán: A közmunkaprogram keretében célszerű lenne beszereznünk vagy bérelnünk
egy benzines sövényvágó gépet.
Ódor László: Javaslom, hogy az Alpolgármester Úr vegye fel a kapcsolatot a Karos Park
ügyvezető igazgatójával és kölcsönözzünk egy ilyen gépet.

17

A képviselők a javaslattal egyetértettek, több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 76/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület megbízza az Alpolgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Karos Park
Ügyvezető Igazgatójával a benzines sövényvágó gép kölcsönzése ügyében.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Horváth Zoltán alpolgármester


Kultúrház nagytermének fűtéskorszerűsítése

Ódor László: Javaslom, hogy hatalmazzuk fel az Alpolgármester Urat, hogy kérjen
árajánlatokat a fűtéskorszerűsítésre, amelyről ezek ismeretében döntünk.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 77/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület megbízza az Alpolgármestert, hogy szerezzen be ajánlatokat a Kultúrház
fűtéstechnikai eszközeinek korszerűsítésére. A Képviselőtestület az ajánlatok beérkezése után
dönt a munkálatok megrendeléséről.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Horváth Zoltán alpolgármester


Volt Tejcsarnok épületének bérbeadása

Ódor László: A Zöld Folt Egyesület támogatást nyert a volt Tejcsarnok épületének felújítására.
Az épületben szeretnének helyi termékeket bemutatni. A felújítási munkálatokat október 31-ig be kell
fejezni. 25.000 Ft bérleti díjért adnánk bérbe az épületet úgy, hogy Bérleti díjként lenne elismerve a
felújításra fordított pénz 20 év alatt, mert a felújítás bekerülési költsége 6,6 millió Ft lesz előre
láthatólag.
Tóth Gábor: Tisztázni kellene, hogy mekkora területet használnának.
Horváth Zoltán: Szeretnénk látni egy térképvázlatot.

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 78/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület
1./ egyetért azzal, hogy a Zöld Folt Egyesület a Zalamerenyei 169/1. hrsz. alatt található
önkormányzati tulajdonú tejcsarnoknak nevezett épületet közérdekű önkormányzati feladat
illetve infrastruktúra megvalósítása érdekében 20 év időtartamra ingyenesen bérbe adja úgy,
hogy a Zöld Folt Egyesület vállalja annak kb.6,6 millió Ft összegű felújítását és hasznosítását.
2./ a 20 év eltelte után az épületet a használatba vevő tehermentesen köteles az önkormányzat
használatába visszaadni.
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3./felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárásokban
eljárjon és a Zöld Folt Egyesület részére a felújítási munkákhoz illetve a projekthez szükséges
tulajdonosi hozzájárulást kiadja illetve az erre vonatkozó bérleti és hasznosítási szerződést
aláírja.
Határidő: 2016.október 4.
Felelős: Ódor László polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Dr. Szentgyörgyvölgyi
Eszter jogi referens


Az Európa Tanács és az Európai Bizottság ROMACT programjában való közreműködés

Ódor László: A programról szóló tájékoztatót megkapták. Ezt tágabban kell értelmezni, egy térségben
kell gondolkodni. Javaslom, hogy településünk csatlakozzon a Programhoz.

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 79/2016. (IX. 20.) számú határozata
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete csatlakozni kíván az Európa Tanács
és az Európai Bizottság által elindított ROMACT programhoz.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Ódor László polgármester


A települési igény-vezérelt közlekedési rendszer kialakítása

Ódor László: A Kistérségi Társulás által lebonyolított közösségi közlekedési pályázat megvalósítása
érintette a járatok számát. Kérem az Elnök Úrat, hogy kérjen tájékoztatást az ügyben. Tegyen
javaslatot a szakmai egyeztetés lefolytatására.

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 80/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület
1. felkéri a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Elnökét, hogy a Zalamerenyei
Önkormányzat épületébe – egy előre leegyeztetett időpontban – hívjon össze
egyeztetést az igény-vezérelt közlekedési rendszer működtetésével kapcsolatban.
2. Az egyeztetésre kapjanak meghívást a partner képviselői.
3. Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai az egyeztetésen
részt kívánnak venni.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Ódor László polgármester
(operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya Városfejlesztési osztályvezető)


Feladatellátási szerződés fogorvosi feladatok ellátására
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Szabóné dr. Csányi Mariann: A fogorvosi feladatok ellátása is feladatellátási szerződés
alapján történik. A fogszakorvosi feladatokat Dr. Kalmár István fogorvos látja el a körzetben.
Tóth Gábor: Többen jelezték nekem, hogy túl hosszú a várakozási idő a fogorvosnál.
Ódor László: Lehetséges, hogy a 3.500 főre kevés a heti 18 óra rendelési idő. Kérdezzük meg
a Doktor Urat, hogy lát-e lehetőséget a rendelési idő 1-2 órával történő meghosszabbítására.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 81/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület
1. Feladatellátási szerződést köt az egészségügyi alapellátás részét képező területi ellátási
kötelezettséggel járó fogszakorvosi feladatok ellátására Dr. Kalmár István fogorvossal.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására
3. Kéri Dr. Kalmár István fogorvost, hogy vizsgálja meg, lát-e lehetőséget a jelenleg heti
18 óra rendelési idő 1-2 órával történő hosszabbítására.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Ódor László polgármester
(operatív felelős: Torma László aljegyző)


Önkormányzati épület helyiségeinek festése, belső ajtók mázolása, homlokzati
nyílászárók javítása és mázolása, valamint az épület homlokzatának felújítása

Ódor László: Az Önkormányzati épület helyiségeinek festésére, nyílászárók mázolására sor
került. A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó a munkát bruttó 557.530 Ft-ért vállalta.
Tóth Gábor: Ez nagyon magas összeg ezért a munkáért.
Tóth Gábor elhagyta az üléstermet, a képviselőtestület tagjainak száma az ülés további
részében 4 főre csökkent.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:
Képviselőtestület 82/2016. (IX. 20.) számú határozata
A Képviselőtestület vállalkozási szerződést köt az EDIFICO Kft-vel a Zalamerenye, Jókai u.
2. szám alatti Önkormányzati épület helyiségeinek festése, belső ajtók mázolása, homlokzati
nyílászárók javítása és mázolása, valamint az épület homlokzatának felújítási munkálatai elvégzésére
bruttó 557.530 Ft vállalkozói díjért.

Határidő: azonnal
Felelős: Ódor László polgármester
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Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselőtestület munkáját zárt
ülésen folytatta.

K.m.f.t.

Ódor László
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Kőhalmi Béla
jkv. hitelesítő

Ódor Ágota
jkv. hitelesítő
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