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Jegyzőkönyv  
 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 9-én 15 órai 

kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Ódor László polgármester,  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Szabóné dr. Csányi Mariann - jegyző, Kovács Katalin 

pénzügyi ügyintéző, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tótivánné dr. Kulcsár 

Edina – személyzeti és önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető.  

 

Igazoltan távol: Horváth Zoltán alpolgármester 

 

Ódor László: Köszönti a képviselőtestület ülésén megjelent képviselőket és meghívottakat.  

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 3 képviselő az ülésen jelen van.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Ódor Ágota és Tóth Gábor képviselőket. 

 

Ódor László: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot. 

 

Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Ódor László: Tájékoztatta a képviselőket, hogy érkezett egy önkormányzati segély iránti 

kérelem, melyet zárt ülés keretében kell tárgyalni. 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 módosított napirendi javaslatot: 

 

Napirend:  

 

1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester-választás eredményéről. 

Előadó: Gredics Márton HVB elnök 

 

2.) A Polgármester eskütétele 

 

3.) Polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

4.) Polgármesteri program ismertetése 

Előadó: Ódor László – polgármester 

 

5.) Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

6.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megállapítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 
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7.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása   

Előadó: Ódor László - polgármester  

 

8.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet  

követő három  évre várható összege határozatban történő elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

9.) Falugondnoki szolgálat tevékenységéről beszámoló  

Előadó: Horváth Béla falugondnok  

 

10.) Közbeszerzési terv 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

11.) Folyékony hulladék begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében 

kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

12.) Mentorhálózattal kötendő megállapodás elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

13.) Zalamerenye 51 hrsz-ú ingatlan ügye 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

14.) Egyéb 

 

15.) Önkormányzati segély iránti kérelem  (ZÁRT ülés) 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

 

1/ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester-választás eredményéről. 

Előadó: Gredics Márton HVB elnök 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Gredics Márton, a HVB elnöke: Szóban is ismerteti a választás végleges eredményét. 

 

Ódor László megköszönte a HVB tájékoztatóját, és szavazásra tette fel a tájékoztató 

elfogadását. 

 

Képviselőtestület a HVB tájékoztatóját 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Képviselőtestület 8/2015. (II.09.) számú határozata: 

 

Képviselőtestület 
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A HVB elnökének az időközi polgármester-választás eredményéről szóló tájékoztatóját 

tudomásul vette. 

 

 

2./  A Polgármester eskütétele 
 

Ódor László polgármester az Mötv. 63. § alapján Gredics Márton HVB elnök előtt letette az 

alábbi esküt:  

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat ZALAMERNYE község fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

3.) Polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László Bejelentette személyes érintettségét. 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann: A polgármester tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) rendelkezései alapján. A tiszteletdíj összege tekintetében nincs a képviselőtestületnek 

mérlegelésre lehetősége. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: 74.788 Ft  

 

Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 

polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Fentiek figyelembe vételével a polgármester költségtérítése: 11.218 Ft 
 

Ódor László: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el, szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 9/2015. (II. 09.) számú határozata 

A képviselőtestület 

1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában 

biztosított jogkörében Ódor László társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját bruttó 

74.788- Ft/hónap, költségtérítését 11218 Ft/hónap összegben állapítja meg. 

2.) A tiszteletdíj folyósításáról a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 
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Határidő: 2014. október 31. 

Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann 

(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető 

                            Tótivánné dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens) 

 

Ódor László polgármester bejelentette, hogy felajánlja polgármesteri tiszteletdíját a 

Zalamerenyei Zöld Folt Innovatív Megoldások a Vidékért Egyesület számára. 

 

 

4.) Polgármesteri program ismertetése 

Előadó: Ódor László – polgármester 

 

Ódor László ismertette polgármesteri programját. 

 

A Program a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 10/2015. (II. 09.) számú határozata 

 

A képviselőtestület a Polgármesteri Programban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. 

 

 

5.) Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 11/2015. (II. 09.) számú határozata 

 

A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 

 

6.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megállapítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Úgy gondolom, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését támogatni 

tudjuk. Szeretném kiemelni, hogy a Hivatallal kapcsolatos döntések meghozatalához minden 

esetben szükséges a fenntartó önkormányzatok előzetes egyeztetése.  

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A zalakarosi bizottsági ülésen elhangzott, hogy április 30-ig át 

kell világítanom a Hivatal és a Blokk helyzetét. A képviselők egy része nem ért egyet azzal, 

hogy a létszám miatt hozzá kell tenni a hivatal fenntartási költségeihez. Szerintük ebből lehet 

lefaragni. Én az átvilágítás után elmondom a javaslatomat. A Bizottságot tájékoztattam arról, 
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hogy a KÖH 3 település hivatala, tehát 3 képviselőtestület határozata szükséges a döntések 

megszületéséhez.  

 

Ódor László: A közös testületi ülésen már kifejtettem, hogy  a partnerség a párbeszéden 

alapul. Kíváncsian várjuk az átvilágítás eredményét.  

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 12/2015. (II. 09.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület 

a  Zalakarosi Közös Hivatal 2015. évi költségvetését  

121.187 e Ft bevételi és 

121.187 e Ft kiadási előirányzattal  elfogadja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős  :   Ódor László polgármester 

                 (operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető) 

 

7.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása   

Előadó: Ódor László polgármester  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Az előterjesztést kézhez kapták. Kérem, hogy vitassuk meg a költségvetést. 

 

Tóth Gábor: Nem értem, hogy miért van mínusz a költségvetésben. 

 

Kovács Katalin: A mínusz a hitel, a visszafizetési miatt van.  

 

Tóth Gábor: A 12. §. (3) bekezdésében foglaltakat nem támogatom. A Vöröskereszt 

megszűnt, helyette mást kellene szerepeltetni a költségvetésben. 

Javaslom, hogy az utak karbantartására és a kultúrára fordítható támogatás oda menjen ahova 

tervezve lett.  

 

Kovács Katalin: E címen kapott bevétel egy részét nem lehet máshova fordítani, de ez egy 

keret, melyből át kell csoportosítani településgazdálkodásra. 1.200.000 Ft-ból 35 % meg van 

határozva, hova kerülhet. A Vöröskeresztet át módosítani kell nonprofit szervezetre.  

 

Tóth Gábor: Kérem, hogy a 16. §. (3) bekezdését ne fogadjuk el.  

 

Ódor László: Erre valóban nincsen szükség, én is javaslom, hogy ezt vegyük ki a rendeletből.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 
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Zalamerenye község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

5/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete 

a  2015. 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 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. § (3) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalamerenye község Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 

 

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 2015 .évi költségvetésének főösszegét 

35 359 eFt-ban 

állapítja meg. 

(2) A 2015. évi költségvetési bevételeinek összegét  35 359 eFt –ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímei: 

 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                 17 282 eFt 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  9 627 eFt 

- közhatalmi bevételek                                                                5 150 eFt 

- működési bevételek                                                                         1 650 eFt 

- felhalmozási bevételek                                                                     1 500 eFt 

- működési célú átvett pénzeszközök                                                      150 eFt  

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      0 eFt   

  

     

(3) A 2014. évi költségvetési kiadások összegét 25 359 eFt-ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák. 
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(4) Működési költségvetés kiadásai: 

  

  -  személyi juttatások összege  5 960 eFt 

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó  1 282 eFt 

-  dologi  kiadások 11 352 eFt 

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai  1 721 eFt 

   -  egyéb működési célú kiadások                                                      2 775 eFt 

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök                463  eFt                   

                   működési célú kölcsön                               150 eFt 

                   elvonások, befizetések                                  0 eFt 

                   tartalékok                                              2 142 eFt 

 

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

    

-  beruházások                                                                               763 eFt 

-  felújítások                                                                                 1 000 eFt 

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    879 eFt 

-  tartalék                                                                                         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   9 627 eFt többlettel állapítja meg. 

 

(7) A 2015. évi finanszírozási bevételeinek összegét   0 eFt-ban  

 

     a 2015. évi finanszírozási kiadások összegét  9 627 eFt-ban hagyja jóvá, 

     a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét  9627 eFt  hiánnyal  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 

4. § 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 1főben állapítja 

meg, a 11. számú melléklet szerint.  

(2) A közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzatát: 11 főben állapítja meg.   

 

Az önkormányzat bevételei 

5. § 
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(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 

6. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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  a 4/b. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

Több éves kihatással járó feladatok 

7. § 

(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 

8.§ 

 

 A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át nem ruházható 

hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja. 

 

Előirányzat felhasználási terv 

 

9.§ 

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási 

ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

 

Közvetett támogatások 

10. § 
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A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg 

kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

Európai Uniós Projektek 

11.§ 

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. számú 

melléklet szerint állapítja meg. 

 

II. 

 

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

12.§ 

 

(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 képviselő-

testület részére 

 

 

13.§ 

 

(1) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételéve l-

negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-

ei 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 

    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 
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 (4) A saját határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által 

jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. 

 

14. § 

 

 (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. 

15. § 

 

(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. 

 

 

16. § 

 

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 

 

17. §. 

 

(1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a településen 

működő non-profit szervezetek, valamint azon települési rendezvények, melyeket a 

Képviselőtestület támogat. 

 

(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. 
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(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 2015. 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.  

 

18. §. 

 

(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.  

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

19.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. év során 

alkalmazni kell. 

 

 

 

                  Ódor László  Szabóné dr. Csányi Marianna  

                  polgármester        jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

 

Kihirdetve 2015. február 10-én 

 

                                                                                                       Szabóné dr. Csányi Marianna      

                                                                                      jegyző                                                                                                                                             
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8.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet  

követő három  évre várható összege határozatban történő elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Magyarné Kovács Judit: E határozatot a képviselőtestületnek a költségvetés elfogadásakor 

meg kell hoznia.  

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Képviselőtestület 13/2015. (II. 09.) 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  2016. év  2017. év  2018. év  

Saját bevételek összege 8 300 8 300 8 300 

Saját bevételek 50 %-a 4 150 4 150 4 150 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

   0 

 

    0     0 

 

A tételes számítást  az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Ódor László polgármester 

 

9.) Falugondnoki szolgálat tevékenységéről beszámoló  

Előadó: Horváth Béla falugondnok  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: A Falugondnok Úr elkészítette a beszámolót, melyet írásban megkaptak.  Az 

ülésen nem tud jelen lenni, mivel délután az óvodásokat szállítja. Véleményem szerint 

emberileg és szakmailag is jól végzi munkáját, együttműködő, ezt az ellátottak is így látják.  

Reméljük, hogy az idei évben sikerül a falugondnoki autót pályázati forrásból lecserélnünk.  

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 14/2015. (II.09.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület elfogadja a Falugondnoki szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 
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10.) 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 15/2015. (II.09.) számú határozata: 
 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. 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  

 

 

11.) Folyékony hulladék begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében 

kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A pályázati kiírásra egy ajánlat érkezett, amennyiben ezt 

elfogadják, akkor törvényi kötelezettségének eleget tesz az önkormányzat.  

 

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 16/2015. (II.09.) számú határozata: 

 

A Képviselő-testület 

1./ a folyékony hulladék elszállítására kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződéstervezet elfogadja. 

2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést az Észak-Zalai Víz-és 

Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. vállalkozóval kösse meg. 

Határidő: 2015. február 20. 

Felelős: Ódor László polgármester 

(Operatív felelős: Torma László aljegyző) 

 

12.) Mentorhálózattal kötendő megállapodás elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Ódor László: Javaslom a megállapodás megkötését, hiszen a hálózat szakemberei nagy 

segítséget nyújtanak az itt élő embereknek.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Képviselőtestület 17/2015. (II.09.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület 

 

1./ egyetért a Zalamerenye Község Önkormányzata és a Nagykanizsa és Környéke Szociális, 

Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. között 2015. január 1 napjától 2015. 

december 31. napjáig határozott időre kötendő megállapodás megkötésével.  

 

2./ a KSH hivatalos lakosság szám alapján fizetendő szolgáltatás díját 1558,-Ft/hó összeget a 

2015. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 

3./ felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletével megegyező tartalmú 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2015. február 20. 

Felelős: Ódor László polgármester 

   (Operatív felelős: Torma László aljegyző) 

 

 

13.) Zalamerenye 51 hrsz-ú ingatlan ügye 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Javaslom, hogy kérjük fel a Hivatal munkatársát, hogy a következő soros ülésre 

terjessze a Képviselőtestület elé, hogy melyek az az önkormányzati ingatlan, amelyet a 

288.000 Ft értékű ingatlan ellensúlyozására, csereként fel tudunk ajánlani. Az 

Önkormányzatnak sajnos a pénzbeli kártalanításra nincsen anyagi lehetősége. Erről kérem az 

ügyfelet tájékoztatni.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Képviselőtestület 18/2015. (II.09.) számú határozata: 

 

A képviselőtestület 

 

Felkéri a Hivatalt, hogy következő soros ülésre terjessze a Képviselőtestület elé arra 

vonatkozó javaslatát, hogy a Zalamerenye 51. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kártalanítása 

fejében melyik hasonló értékű ingatlanát tudja felajánlani a tulajdonos részére. 

 

Határidő: 2015. március 31. 
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Felelős: Ódor László polgármester 

(Operatív felelős: Bognár Ottó település üzemeltetési ügyintéző) 

 

 

14.) Egyebek 

 

 Papp Sándor és Pirman László terembérletre vonatkozó kérelme 

 

Ódor László:  Papp Sándor és Pirmann László Zalamerenyei lakosok termet szeretnének 

bérelni a Művelődési Házban.  Papp Sándor farsangi bált kíván tartani, Pirmann László pedig 

jelezte, hogy a családban történt haláleset miatt kéri a termet halotti tor tartása céljából.  

 

Javaslom, hogy rendeletünk alapján 520 Ft/óra díjon biztosítsuk a termet az igénylők részére.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:  
 

 

Képviselőtestület 19/2015. (II. 09.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület 

1.) Pirmann László Zalamerenye, Rákóczi u. részére 2015. február 10. napján halotti tor 

céljára bérbe adja a Zalamerenye Kossuth u. 55. szám alatti Művelődési Ház nagytermét. A 

bérleti díj összege 520 Ft/óra. A fűtés a bérlő feladata.  

2. ) Papp Sándor Zalamerenye, Rákóczi u. 55. szám alatti lakos részére bérbe adja a 

Zalamerenye, Kossuth u. 55. szám alatti Művelődési Ház nagytermét a 2015. február 14-én 

(szombaton) rendezendő – baráti összejövetel - farsangi bál céljából.   

A bérleti díj összege a 3/2005.(II.15.) számú rendelet 1. §. 1) bekezdésének c.) pontja alapján 

4.160 Ft.  

A bérlő a termet a 2015. február 13-án (pénteken) tartandó próba céljából is használhatja.   

A terem fűtése a bérlő feladata. 

 

Határidő: 2015. február 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

   (Operatív felelős: Mándliné Nagy Erika pénzügyi ügyintéző, pénztáros) 

 

 Részvétnyilvánítás Zalamerenyei lakosok temetésén 

 

 

Ódor Ágota: Javaslom, hogy vezessük be azt, hogy a Zalamerenyei lakosok temetésére az 

önkormányzat max. 5000 Ft értékű sírcsokrot készíttet, ezáltal fejezzük ki részvétünket az 

elhunyt családja felé. 

 

 

 

A Képviselők a javaslatot támogatták és úgy döntöttek, hogy a jövőben az 

Önkormányzat minden elhunyt Zalamerenyei lakos temetésére max. 5000 Ft összegben 

sírcsokrot készíttet. A feladat ellátásával megbízzák Ódor Ágota képviselőt. 
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Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. 

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület munkáját zárt ülés keretében folytatja.  

 

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Mariann 

 polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 Tóth Gábor           Ódor Ágota 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


