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Jegyzőkönyv  

 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. szeptember 28-án 

14 órai kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla, Tóth Gábor képviselők, Horváth Zoltán 

alpolgármester, Ódor László polgármester. 

 

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

pénzügyi ügyintéző, Tótivánné dr. Kulcsár Edina – személyzeti és önkormányzati referens, 

jegyzőkönyvvezető.  

 

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

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő az ülésen jelen van.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Horváth Zoltán és Tóth Gábor képviselőket. 

 

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

 

Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Horváth Zoltán  javasolta, hogy a helyi adókról szóló rendelet módosítása után a temető 

használatának rendjéről szóló rendelet elfogadását tárgyalja a képviselőtestület. 

 

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

szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot: 

 

Napirend:  

 
1./ Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

2./  A helyi adókról szóló 7/2013. (V.2.) számú Önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

3./ A temető használatának rendjéről szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző    

      

4./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző         

 

5./ Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről      
Előadó: Ódor László polgármester  

 

6/ Az Önkormányzat és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 

tervének jóváhagyása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző       
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7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

8./ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

9./ Ügyeleti feladatok ellátásához 2016. évben fizetendő tagönkormányzati hozzájárulás 

emelése 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

10./ Települési támogatásról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatai 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző    

 

11./ Közös Önkormányzati Hivatal átvilágítása 

Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző 

 

12./ Egyebek 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

 

1./Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Horváth Zoltán: Az ivóvízkút üzembe helyezésével kapcsolatban történt-e intézkedés? 

 

Ódor László: Igen, folyamatban van. 

 

Horváth Zoltán: A tóval kapcsolatban tudomásom szerint nem történt meg az egyeztetés.  

 

Ódor László: Szeretném, ha az Alpolgármester Úr képviselné az önkormányzatot az 

egyeztetés során. . Először lássuk a jelenlegi helyzetet, hol húzódik az önkormányzati 

adomány és a birtok közti határ. 

 

Horváth Zoltán: Nézzük meg, hogy a 33/2. hrsz.-ú terület tulajdonjoga át lett-e vezetve az 

ingatlan-nyilvántartásban. Ki a tulajdonosa a 2710 m2 területnek.  

 

Tóth Gábor: Szeretném jelezni, hogy veszélyes az útpadka a Tóth Hajnalka előtti út szélén.  

 

Horváth Zoltán: Ott valóban nem fér el két autó egymás mellett. 

 

Ódor László: Megnézzük, mit tudunk tenni.  

 

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 65/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 
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2./  A helyi adókról szóló 7/2013. (V.2.) számú Önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Ódor László: Az elmúlt években gyökeres változások zajlottak, jelen időszakban átmeneti helyzet 

alakult ki. Nem látjuk jelenleg, hogy a konkrét változás milyen hatást gyakorol Zalamerenyére. pl. 

szemétszállítási szolgáltatás. Jelenleg a lakosság körében jelentős számú nem magyar rendszámmal 

ellátott autó van forgalomba. Ezek után a gépjárművek után nem Magyarországon adóznak. 

Tájékozódnunk kellene, hogy milyen megoldás van a problémára. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Csak a feljelentés a lehetséges megoldás. Jelenleg nem kötelező az át-

rendszámozás. 6 hónapig szabadon járhatnak külföldi rendszámmal. A jogalkotónak kellene kezelni 

a helyzetet.  

 
Ódor László:  Az idegenforgalmi adó jelentősége növekedni fog, figyelmi kell a behajtás 

gyakoriságára, növelni kell a hatékonyságot.  

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A rendeletmódosításra azért van szükség, mert minimalizálni kell a 

rendeletben a jogszabályismétléseket. Nem lehet átvenni szöveget a központi szabályokból. Az 

egyértelműsítés érdekében úgy döntöttünk, hogy értelmező anyagot teszünk közzé, az adózók 

részére.  

 

Horváth Zoltán: Szeretnék a beépítetlen belterületi adótárgyak adóztatására vonatkozó 

gyakorlatról tájékoztatást kérni.  

 
Szabóné dr. Csányi Mariann: Adóügyi ügyintézőnk tájékoztatást fog adni.  

 

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

12/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

 

A helyi adókról szóló 7/2013. (V.2.) számú Önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Zalamerenye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) az 

Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a terület- és településfejlesztés, az arányos közteherviselés érvényesítése, valamint a 

lakossági ellátás színvonalának javítása, szükséges forrás megteremtése érdekében a 

következőket rendeli el:  

 

1.§. 

                                                   

A helyi adókról szóló 7/2013. (V.2.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-

a hatályát veszti.    

                                                                              2. §. 

 

Az Ör. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 

                                                             

                                                                  „ Az adó mértéke                
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3. §. 

 

Adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 26.000.- Ft/év.” 

 

 

3. §. 

 

Az Ör. 5.§-a hatályát veszti.    

 

4. §. 

 

                                         Záró rendelkezések 

                                                                                          

A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

      

 

  Szabóné dr. Szabó Mariann                                Ódor László                                             

                  jegyző                                                    polgármester                                                      

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve 2015. szeptember 29. napján 

 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann                                

               jegyző  

 
3./ A temető használatának rendjéről szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző         

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A rendelet megalkotására törvényi kötelezettsége van az 

önkormányzatnak. A tervezet a temető tulajdonosával, az Egyházközséggel egyeztetésre 

került.  

 

Horváth Zoltán: A rendeletben kérem, hogy legyen feltüntetve az összes helyrajzi szám, ami 

a temetőre vonatkozik.  

 

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

 
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015.(IX.29.) 

a temető használatának rendjéről 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. §. (4) bekezdése, 40. §. (3) bekezdése és 41. §. (3) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. §. 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalamerenye Község közigazgatási területén lévő belterületi 154/1. és 

154/4. hrsz.-ú köztemetőre (a továbbiakban: temető), annak fenntartására, a temetkezésekkel 

kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira, a temető látogatóira, valamint a temetőben 

vállalkozási tevékenységet folytatókra. 

 

(2) Az önkormányzat a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét a Szent 

Mihály Római Katolikus Egyházközséggel (a továbbiakban: Tulajdonos) kötött megállapodásban 

foglaltak alapján teljesíti. A megállapodást a rendelet 1. függeléke tartalmazza. 

2. §. 

 

(1)A temetőben sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja. 

 

(2) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. Valamennyi 

koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, valamint sírok díszítéséből adódó bárminemű 

hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni. A temetőben keletkezett 

hulladék kijelölt helyen történő elhelyezése díjmentes. 

(3) A síremléképítés és —felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem 

helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani. 

(4) A temetői illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet 

folytatók díjtalanul használhatják. 

(5) A temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral közlekedni tilos. Ez 

alól kivételt képeznek a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, valamint az 

engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatók. 

(6) Az egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek a 

temető Tulajdonosának egyedi, írásos engedélye alapján közlekedhetnek gépjárművei a temető 

területén. 

 

(7)A temetőbe építőanyagot beszállítani és ott építési, bontási munkákat elvégezni a Tulajdonos 

hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles 

bejelenteni. 

3. § 

(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint 

köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető biztonságos használatát ne 

veszélyeztesse. 

(2) A temetési helyekre egynyári, vagy évelő, lágyszárú dísznövények ültethetők. Fás szárú növény 

ültetése esetén annak kifejlett magassága nem érheti el az 1,50 méter magasságot és a szomszédos 

temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozhatja. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységek csak a 5.  § (1) bekezdésében  

meghatározott sírhelyméreteken belül végezhetőek. 
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4. §  

(1) A temető nyitva tartási ideje: 07.00 órától 20.00 óráig. 

(2) A temető az (1) bekezdés szerinti nyitva tartási idő alatt látogatható, annak leteltekor a 

temetőből külön felszólítás nélkül távozni kell. 

(3) A temetőben a hely szellemének, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magatartást kell 

tanúsítani. 

5. §  

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretezése: 

a.)Egyes sírhely: 210 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély 

b.)Kettős sírhely: 210 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély 

c.) A már felhasznált koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre – sírnyitási engedéllyel – a sír 

megfelelő mélyítésével – 240 cm mélyen – legfeljebb 2 elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt 

holttestmaradvány rátemethető. 

d.) A sírhelyeket 60 cm távolságra kell elhelyezni.  

e.) A sírhelytáblák között legalább 2 m utat kell biztosítani. 

(2) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama: koporsós temetés, illetve rátemetés napjától 

számított 25 év 

 

 (3) Az egyes temetési helyekért fizetendő térítési díjak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

A temetési helyek újraváltása esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.l.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

időarányosan számított megváltási díjat kell alkalmazni. 

6. § 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép 

hatályba. 

 

       Ódor László                                                                         Szabóné dr. Csányi Mariann 

      polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 29. 

          

Szabóné dr. Csányi Mariann  

jegyző
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1. melléklet az önkormányzati rendelethez  

 

Az egyes temetési helyekért fizetendő térítési díjak  

 

 Tárgy  

1. Egyes sírhely megváltási díja  15.000 Ft 

2.                                     Kettes sírhely megváltási díja  30.000Ft 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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4./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: 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: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

13/2015. (IX.29.)   

   önkormányzati rendelete 

a  2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) 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 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. 

§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalamerenye Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetést megállapító 1/2015. (II.13.) 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 2015. évi költségvetésének főösszegét 

52 758 e Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A 2015. évi költségvetési bevételeinek összegét 52 758 eFt –ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímei: 

 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                  33 570 eFt 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    9 627 eFt 

- közhatalmi bevételek                                                                  4 022 eFt 

- működési bevételek                                                                           1 894 eFt 

- felhalmozási bevételek                                                         1 500 eFt 

- működési célú átvett pénzeszközök                                                     213 eFt  

- finanszírozási bevételek                                                                      1 932 eFt   

  

     

(3) A 2015. évi költségvetési kiadások összegét 52 758 eFt-ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák. 

 

(4) Működési költségvetés kiadásai: 
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  -  személyi juttatások összege  17 442 eFt 

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                          2 825 eFt 

-  dologi  kiadások 16 102 eFt 

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai  1 270 eFt 

  -  egyéb működési célú kiadások                                                           663 eFt 

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          483 eFt                   

                   működési célú kölcsön                         180 eFt 

                   elvonások, befizetések                            0 eFt 

   -finanszírozási kiadások                                                                    10 185 eFt 

 

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

    

-  beruházások                                                                               1 015 eFt 

-  felújítások                                                                                    1 000 eFt 

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     879 eFt 

-  tartalék felhalmozási célra                                                            1 377 eFt 

 

A beruházásokat, felújításokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a fejlesztési célú 

pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

Záró rendelkezések 

2.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. év január 1-től kell 

alkalmazni.  

 

                  Ódor László  Szabóné dr. Csányi Mariann  

                  polgármester         jegyző 

 

Záradék: 

Kihirdetve: 2015. szeptember 29-én 

 

 

                                                                                                       Szabóné dr. Csányi Mariann      

                                                                                   jegyző                                                                                                                                             
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5./ Beszámoló a 2015. 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 66/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés I. félévi 

teljesítéséről a beszámolót elfogadja.  
 
6/ Az Önkormányzat és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 

tervének jóváhagyása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző       

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

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 67/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző 

(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető 

                             Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens) 

 
7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Ódor László: A Képviselőtestületnek október 1-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 68/2015. (IX. 28.) számú határozata 
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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 2016. évi pályázati fordulójához.  

 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. 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 2016. 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.  

 

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: 2015. október 1. 

Felelős: Ódor László polgármester 

  (Operatív felelős: Kánnár Éva hatósági ügyintéző) 

 
8./ 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 69/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

 

a) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. 

melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. „A települési önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló pályázati kiírás 

alapján igényt nyújt be a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságához.  

b) a támogatás igénybevételéhez szükséges 20.000 Ft+ÁFA (25.400,- Ft) saját forrást az 

önkormányzat 2015. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosítja.  

c) vállalja a tűzifa szállításából eredő költségeket, azok fedezetét a 2015.évi költségvetése 

szociális keretének terhére biztosítja. 

d) a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

Határidő: 2015. október 1. 
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Felelős: Ódor László polgármester 

(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Kánnár Éva hatósági 

ügyintéző) 

 
9./ Ügyeleti feladatok ellátásához 2016. évben fizetendő tagönkormányzati hozzájárulás 

emelése 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Jelenleg alulfinanszírozott a rendszer. A nyár folyamán már döntöttünk a 

pénzügyi hozzájárulás összegének emeléséről. 2016. január 1. napjától újabb emelésre lenne 

szükség.  

 

Horváth Zoltán: Mennyi az emelés összege? 

 

Ódor László: 2356 Ft/hó 

 

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Képviselőtestület 70/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület 

 

1./ hozzájárul Zalamerenye Község által az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő 

hozzájárulás újabb 12.6 Ft/lakos/hó összeggel történő emeléséhez 2016. január 01. napjától, 

mely összeg kizárólag az orvosok bérének emeléséhez használható fel,  

 

2./ felhatalmazza a polgármestert, a vonatkozó Megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 1. 

 
10./ Települési támogatásról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatai 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző    

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A rendelet elfogadásakor döntött a képviselőtestület arról, hogy 

ősszel áttekinti az új települési támogatási rendszer tapasztalatait, megvizsgálja, hogy 

mennyiben terheli meg a költségvetést, fenntarthatóak-e a hatályban lévő szabályok. 

 

A támogatási formákról és kifizetésekről szóló összegzést az előterjesztés tartalmazza.  

 

Ódor László: Javaslom, hogy a költségvetéssel együtt tárgyaljuk újra az előterjesztést, mivel 

ekkor már csaknem 1 év adatai rendelkezésünkre állnak. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 
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Képviselőtestület 71/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület 2016. évi költségvetésének tárgyalásával egyidejűleg áttekinti a települési 

támogatásról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának tapasztalatait és megvizsgálja a 

rendelet módosításának indokoltságát. 

Határidő: 2016. február 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

   (operatív felelős: Kánnár Éva hatósági ügyintéző) 

 
11./ Közös Önkormányzati Hivatal átvilágítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Pénteken jeleztem, hogy vannak kérdőjeleim, amelyek a kooperációt 

kérdőjelezik. Hétfő van és holnapra van meghívó az együttes ülésre. Megkérdezem a 

képviselőket, hogy elég idejük volt-e az anyag áttanulmányozására, kérem, hogy fejtsék ki az 

álláspontjukat. 

A Közös Hivatal fenntartásában érintett települések mindegyikén biztosítani kell a személyi 

és tárgyi feltételeket. Ez településünkön jelenleg nem valósul meg. Sajnos nincsenek együttes 

ülések. Olyan hivatalra lenne szükség, amely a városi és kistelepülési érdekeket is képviseli. 

Szeretnénk, ha segítségünket akceptálnák. Én elégedett vagyok a hivatali dolgozókkal, 

akikkel együtt dolgozok. A szervezeti struktúrát elfogadom, de fenntarthatósági garanciát 

kérek Zalakaros Város Önkormányzatától. 

 

Tóth Gábor: Javaslom, hogy halasszuk el az együttes ülést, mert nem volt időnk 

áttanulmányozni az anyagot. 

 

Tóth Gábor jelezte, hogy távoznia kell, így az ülés hátra lévő részén nem tud jelen lenni.  

A jelen lévő képviselőtestületi tagok száma 4 főre csökkent. 

 

Ódor László: Javaslom, hogy holnap nem legyen együttes ülés és holnap üljünk le a Jegyző 

asszonnyal, beszéljük át az anyagot. Javaslom, hogy az együttes ülés időpontja október 1. 

napja legyen. A holnapi napon kérném, hogy a Jegyző Asszony folytasson a Zalamerenyei 

Képviselőtestülettel egyeztetést.  

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Az együttes ülést Zalakaros Város Polgármestere hívja össze. 

Kérem, hogy a Polgármester Úr jelezze ezt felé. A holnapi napon várom a képviselőtestület 

tagjait egyeztetésre az átszervezéssel kapcsolatban.  

 

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Képviselőtestület 72/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület  

1.) a Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésével kapcsolatban további egyeztetést tart 

szükségesnek. 

2.) kéri, hogy az együttes ülés időpontját Zalakaros Város Polgármestere módosítsa és az 

ülést 2015. október 1. napján 16 órára hívja össze.  

Határidő: azonnal 
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Felelős: Ódor László polgármester 

  

12./ Egyebek 

 

 Pályázat benyújtása Közösségi Ház felújítására. 

 

Ódor László: Lehetőség nyílik pályázat benyújtására a közösségi ház felújításával 

kapcsolatban. Nem tudjuk, mennyit adnak támogatásként, de mindenképpen élnünk kellene a 

lehetőséggel. Az energetikai felújítást is megoldhatnánk ennek keretében.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 

 

Képviselőtestület 73/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közösségi Ház (Zalamerenye, 

Kossuth u. 10.) felújítására vonatkozó pályázatot előkészítse. 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 Lakásbérleti szerződés módosítása.  
 

Ódor László: Kőhalmi Béla részére a képviselőtestület bérbe adta a Kossuth u. 10. szám alatti 

szolgálati lakást. A lakásbérleti szerződés szerint a bérlő külön mérőóra-állás alapulvételével 

kiszámlázott összeget fizeti. Sajnos a szolgáltató által küldött számla alapján nem állapítható 

meg, hogy a két óra közül melyik méri a szolgálati lakás fogyasztását. Javaslom, hogy havi 

4000 Ft-ban állapítsuk meg a bérlő számára az áramszolgáltatásért fizetendő díj összegét. 

 

Kőhalmi Béla képviselő bejelentette, hogy a szavazásnál tartózkodni fog.  

 

A képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

Képviselőtestület 74/2015. (IX. 28.) számú határozata 

A Képviselőtestület elfogadja a Zalamerenye Község Önkormányzata és Kőhalmi Béla 

Zalamerenyei lakos között, 2015. május 13-án kelt lakásbérleti szerződés módosítását az 

előterjesztés szerint tartalommal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 

 Ingatlan-felajánlás  
 

Ódor László: A Zalamerenye, Petőfi u. 31. számú ingatlan tulajdonosa felajánlotta az 

önkormányzat számára megvételre ingatlanát.  

Kérem Önöket, döntsünk arról, hogy szüksége van-e önkormányzatunknak erre az ingatlanra. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 

határozatot: 
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Képviselőtestület 75/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata nem kívánja megvásárolni a Bakcsi Zoltán által 

felajánlott Zalamerenye, Petőfi u. 31. szám alatti ingatlant.  

Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése 

 

Ódor László: A rendkívüli támogatás igénylésének beadási határideje szeptember 30-ra 

módosult. 54/2015.(VII.20.) számú határozatunk helyett új határozatot kell elfogadnunk, 

melynek határideje augusztus 30. helyett szeptember 30. lesz. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

Képviselőtestület 76/2015. (IX. 28.) számú határozata 

 

A képviselőtestület  

 pályázatot kíván benyújtani „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról” 

szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás igénybevételére.   

 54/2015.(VII.20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős:    Ódor László polgármester 

      (Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető) 
 

    

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselőtestület ülését 17 óra 15 

perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Mariann 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 Horváth Zoltán        Tóth Gábor 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


