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Jegyzőkönyv  
 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. július 31-én 9,30 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

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

 

Igazoltan távol: Horváth Zoltán és Tóth Gábor képviselők 

 

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

Judit pénzügyi osztályvezető, Tótivánné dr. Kulcsár Edina – személyzeti és önkormányzati 

referens, jegyzőkönyvvezető.  

 

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

Megköszönte, hogy a képviselők rendelkezésre álltak és ilyen rövid idő alatt sikerült 

összehívni a rendkívüli ülést. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 2 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 3 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester 

szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot: 

 

Napirend:  

 

1./ Falugondnoki gépjármű értékesítésére beérkezett ajánlat elbírálása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

2./ Völgyzárógátas Víztározó Kezelési és Üzemeltetési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

meghívóban szereplő napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

 

1./ Falugondnoki gépjármű értékesítésére beérkezett ajánlat elbírálása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

Ódor László: Az elmúlt ülésen hozott testületi döntésnek megfelelően kiírásra került a 

gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás, melyre 1 ajánlat érkezett. Az ajánlat 

benyújtója a Lábodi Services KFT., az ajánlat bontásáról jegyzőkönyv készült. A gépjármű 

vételáraként felajánlott összeg 3.101.000 Ft.  
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Magyarné Kovács Judit: Áfát kell fizetni a vételárból. Javaslom, hogy a falugondnoki 

gépjármű cseréjét mindenképpen lépjék meg, mert az új gépjármű esetén nem lesz 

karbantartás, költség. 

 

Ódor László: Sajnos csak Wolksvagen típusú autót tudunk vásárolni. Megkérdeztem a 

márkakereskedést, hogy fennáll-e a T6-os típusra szóló ajánlatuk. Az ajánlat érvényes. 3 

hónapra 0 %-os kamattal, egyszeri kezelési költséggel (hitelbírálati díjjal) előfinanszírozási 

hitelt kapunk a Porsche Banktól. A regisztrációs adó 135.000 Ft lesz, ami + 50.000 Ft önerő 

részt jelent. Az autó nem érkezik meg rögtön. A falugondnoki szolgáltatást folytatni kell, 

gyógyszert, tápot, gázpalackot, ebédet kell szállítanunk.  

 

Ódor László: Szeretném jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy amennyiben a szavazással 

kapcsolatban utólag sértő megjegyzés hangzik el a képviselők részéről, az a lemondásomat 

fogja eredményezni.  

 

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 59/2015. (VII. 31.) számú határozata 

 

A képviselőtestület  

 

1.) a jelenleg falugondnoki szolgáltatás keretében használatban lévő Fiat Ducato, LLH 

298 forgalmi rendszámú, 9 személyes gépjárművet 3.101.000 Ft-ért értékesíti - a vételi 

ajánlatot egyedüliként benyújtó - Lábodi Services Kft. részére.  

2.) a nyertes pályázat alapján Wolksvagen Transporter T6 Kombi RT 2.0 TDI típusú 

gépjárművet vásárol a falugondnoki szolgálat feladatainak ellátására 10.122.280,- Ft-

ért. Felkéri a Pénzügyi Osztály Vezetőjét, hogy vegye fel a kapcsolatot az adásvételi 

szerződés megkötése érdekében a Márkakereskedővel. 

3.) az eladás és az üzembe helyezés közti átmeneti időszakban a falugondnoki feladatokat 

– a személyszállítás kivételével - kiküldetési rendelvény felhasználásával Horváth 

Béla falugondnok saját személygépjárművével látja el.   

4.) az óvodás gyermekek szállításáról az önkormányzat helyközi járat igénybevételével, 

kísérő személy biztosításával gondoskodik.  

Határidő: folyamatos, illetve 2015. október 31. 

Felelős:   Ódor László polgármester 

     (Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető) 

      

Képviselőtestület 60/2015. (VII. 31.) számú határozata 

 

A képviselőtestület  

 a Wolksvagen Transporter T6 Kombi RT 2.0 TDI típusú gépjármű vásárlásához 

támogatást megelőlegező hitelt kíván felvenni a Porsche Banktól. 

 felkéri a Pénzügyi Osztály Vezetőjét, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos adminisztratív 

feladatok elvégzéséről gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos, illetve 2015. október 31. 

Felelős:   Ódor László polgármester 

    (Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető) 
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2./ Völgyzárógátas Víztározó Kezelési és Üzemeltetési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

 Ódor László:  A Víztározó kezelési és Üzemeltetési Szabályzata 2004. októberében készült. 

A szabályzatot a meglévő állapotnak megfelelően aktualizálni szükséges.     

 

A Képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 61/2015. (VII. 31.) számú határozata 

 

A képviselőtestület a Völgyzárógátas Víztározó Kezelési és Üzemeltetési Szabályzatát a 

meglévő állapotnak megfelelően aktualizálja. Az aktualizált szabályzat a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a Képviselőtestület ülését 10 óra 30 

perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Mariann 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 Kőhalmi Béla        Ódor Ágota 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


