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Jegyzőkönyv  

 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. október 13-án 09.00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

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

alpolgármester, Ódor László polgármester. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Torma László 

aljegyző, dr. Beke-Megál Izabella – kistérségi jogi 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, 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referenst. 

 

Ódor László: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire és a jegyzőkönyvvezetőre tett 

javaslatot. 

 

Képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Ódor László: Egyebek napirendi pontban a Szociális Alapellátó Központ működését érintő 

jogszabályváltozások kapcsán meghozandó döntést kell meghoznunk, miszerint a 

településünk továbbra is a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása keretében működő 

Szociális Alapellátó Központ által kívánja-e elláttatni a gyermekjóléti, családsegítői 

feladatokat. Szavazásra tette fel a napirendi javaslatot: 

 

Napirend:  

 

1./ Közös Önkormányzati Hivatal átvilágítása 

Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző 

  

2./ KÖH alapító okirat módosítása  

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző                                 

 

3./  KÖH SZMSZ  

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző                                 
 

4./ Egyebek  

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

1./ Közös Önkormányzati Hivatal átvilágítása 

Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző 
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(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A Közös Önkormányzati Hivatal átvilágítása korábban már 

napirendre került, valamint egyeztetés is történt az ügyben, azóta változtatás az anyagban nem 

történt. Zalakaros és Zalaszabar képviselő testületei egyidőben történő ülés keretében 

elfogadták az átvilágítás megállapításait és kérték Zalamerenye képviselő testületét, hogy 

mielőbb vitassa meg a kérdést. Generális pontként jelenik meg a 2014-2020-as fejlesztési 

ciklus által indokolt felkészültebb hivatali struktúra igénye, mely alapján olyan 

változtatásokra van szükség, melyek ezt hivatottak szolgálni. Létrejön egy városfejlesztési 

osztály, valamint a főépítész keretszerződésben, nem állandó megbízási szerződés alapján 

látja el a feladatokat, ami azt jelenti, hogy csak adott feladatokra kap megbízást, amelyek 

főépítészi minőséget igényelnek, egyéb feladatokat a műszaki végzettségű kollégák fogják 

ellátni. Másik fontos intézkedés a közterület felügyelet megszüntetése, melyet követően a 

korábbi közterület felügyelők nem köztisztviselőként, hanem a Munka törvénykönyve hatálya 

alá tartozó munkavállalók lesznek. Erre azért van szükség, mivel így a hét minden napján 

rendelkezésre tudnak állni, ami azonban köztisztviselőként és 2 fővel nem megvalósítható. 

Településgondnokság kerül létrehozásra, mely a két korábbi közterület felügyelőből és a 

jelenleg is település gondnokként dolgozó 1 főből áll. A településgondnokok 

munkaidőkeretben lesznek foglalkoztatva május 1. és szeptember 30. között a hét minden 

napján, ezen az időszakon túl pedig hétfőtől szombatig, a hét 6 napján. Központi telefon kerül 

beszerzésre a számukra, mely által folyamatosan elérhetőek lesznek. A fő vonalak ezek 

lesznek, de természetesen ezek a változtatások más dolgozók munkaköreit is érintik, hisz a 

városfejlesztési osztály létrehozásával jó néhány feladat átcsoportosításra kerül. A munkaköri 

leírása szinte minden dolgozónak változni fog annak érdekében, hogy ne legyenek végtelenül 

leterhelt kollégák. Tulajdonképpen ez a szervezeti változás a felmerülő igényekre történő 

válasz. 

 

Ódor Ágota: Soha nem került megkérdőjelezésre a szakmaiság, hanem a mód nem 

elfogadható, ahogy a változtatási igények tálalva lettek. Ha a változások végrehajtásához 

Zalamerenye döntésére nincs szükség, akkor miért kell ezt itt tárgyalni? 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Mindhárom településnek tárgyalnia kell és döntést kell hoznia a 

kérdésben. A kommunikáció félrecsúszását egy újságcikk okozta, aminek megjelenését nem 

támogattam. Az újságíró megkapta a Meghívót, amely az együttes ülésre szólt és abból azt a 

következtetést vonta le, hogy az együttes ülés megtartásra került és mindhárom település 

döntött a kérdésben, ami azonban a valóságban nem így történt. Az anyaggal kapcsolatban 

mindig álltam rendelkezésre. Arról kell most dönteni, hogy Zalamerenye képviselő testülete 

egyet tud-e érteni a változtatásokkal, vagy minden marad a régiben és nem lesz módunk 

változásokat eszközölni. 

 

Ódor Ágota: Zalamerenye telephellyé alakításának kérdésében úgy tudom volt megkeresés, de 

választ a mai napig sem kaptunk, hogy van-e lehetőség erre. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A korábbi egyeztetést követően erre az igényre felhívtam 

Zalakaros polgármesterének és alpolgármesterének figyelmét, akik el tudták volna fogadni a 

telephely létesítését. Természetesen erről mindhárom település döntésére van szükség.   

 

Ódor Ágota: Amennyiben ez megtörténik, akkor tudom elfogadni a változtatásokat együtt a 

telephely létrehozásával.  
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Szabóné dr. Csányi Mariann: A másik két település kérése az, hogy mivel november 1.-től 

indulna az új szervezeti felállásban a munka, így a jelenlegi anyagot ebben a formában kellene 

elfogadni. A telephely kérdésében pedig a három település együtt kell, hogy döntsön egy 

későbbi időpontban. 

 

Horváth Zoltán: Részemről sem elfogadható így. Ez a folyamat már májustól zajlik és mi csak 

az ülést megelőző napon kaptunk meghívót és anyagot. Rendkívüli ülés esetén lehet, hogy 

nem kell korábban értesíteni minket, de ebben a formában, ezzel a hozzáállással nem 

értelmezhető a 3 település között az együttműködés szándéka. Így nem lehet egy ekkora 

horderejű kérdésre felkészülni. 1998 óta vagyok képviselő és akkor még Garabonchoz 

tartoztunk, de ott a közös ügyekben közös döntések születtek, mivel másként nincs értelme az 

együttműködésnek. A Park erdő területén is sok fejlesztést hajt végre Zalakaros, úgy hogy az 

valójában Zalamerenye közigazgatási területe. Nyilván ez egy turisztikai látványosság, ami 

Zalakaros érdeke, de amikor kaszálni kell a turista útvonalakat, akkor Zalamerenyének is 

hozzá kell tennie a magáét és az ebédet is arra a területre Zalamerenyének kell kiszállítani. 

Ezek alapján Községünk többet érdemelne a Közös Hivatalban. Ezután minden dolgozó a 

Közös Hivatalban kerül alkalmazásra? 

 

Ódor László: A Park erdő területének kérdésében egyeztetésre van szükség, a terület a Zala 

Erdő Zrt. használatában van. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Természetesen a dolgozók a Közös Hivatalban kerülnek 

alkalmazásra, de ez eddig is így volt. 

 

Horváth Zoltán: Zalamerenye érdeke, hogy valaki itt legyen helyben és segítse az embereket, 

a helyi idősek nem mehetnek minden apróság miatt Zalakarosba. Zalamerenye eddig is 

biztosította különböző módon egy fő helyi jelenlétét, de ez nagy teher a falu költségvetése 

számára. Persze azt sem várhatjuk el, hogy a Zalakarosi ügyintézők többet legyenek itt, annak 

sem lenne értelme. Ebben kérünk együttműködést. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Zalamerenyén korábban is biztosított volt 1 fő jelenléte, most 

könnyebbséget jelent, hogy a közfoglalkoztatás keretében ez megoldható. De ez várhatóan így 

is marad, hiszen a hosszútávú (4-6 hónapos) programokban továbbra is részt vehet minden 

település. Amennyiben ebben változás áll be, úgy természetesen meg kell oldani a problémát, 

hogy visszaesés ne történjen a lakosság számára. Persze figyelembe kell venni, hogy 

jelentősen változtak az önkormányzatiság szabályai, most már szétválasztásra került a hivatal 

és az önkormányzatok költségvetése, így erre is gondolni kell. 

 

Horváth Zoltán: Nem plusz egy fő alkalmazását kérjük, hanem anyagi támogatást szeretnénk. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Irodaszerek vonatkozásában most is történik finanszírozás. 

Eleinte a feladat-ellátási finanszírozást az önkormányzatok kapták meg, de ez a törvény 

erejénél fogva változott, megszűnt és ma már a székhelytelepülésekhez kerül a finanszírozás 

összege. 

 

Ódor Ágota: A falu 70%-a idős, így más ellátást igényel. Egy biztos pont kell, hogy legyen, 

aki az ügyeket itt helyben intézi. Az internet havi 3900 Ft-os díját sem volt hajlandó a Hivatal 

kifizetni. 
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Szabóné dr. Csányi Mariann: Ez annak ellenére is rendezésre került, hogy nincs itt telephely. 

A Hivatal érdeke is az, hogy úgymond első vonalként itt helyben segítse valaki a lakosokat. 

Ez nem képezi vita tárgyát. 

 

Ódor Ágota: Csak félő, hogy ha nem lesz közfoglalkoztatás, akkor mi a garancia arra, hogy 

akkor ebben segítséget kapunk, mivel a zalakarosi hozzáállásból nem ez tűnik ki. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A testületek nevében nem nyilatkozhatok, de egyértelmű 

szándék látszik a 2 másik település részéről a zalamerenyei telephely létrehozására 

vonatkozólag. Ha Zalamerenye vonatkozásában létrejön a telephely, akkor ahhoz kapcsolódó 

anyagi támogatás mértéke folyamatosan változhat az igényeknek megfelelően. Feladat-ellátási 

kötelezettségünk van, így az iroda létjogosultsága egyértelmű, de a jegyző nem tud erre 

felelősséget vállalni, a testületek jogosultak döntést hozni. A változtatások lezárása szükséges 

most, a telephely kérdését pedig később együttes ülésen kell eldönteni. 

 

Ódor Ágota: Milyen időintervallum szükséges a változtatások realizálásához. 

 

Tóth Gábor: Horváth Vencel azt mondta a korábbi zalakarosi ülésen, hogy a jegyző elkezdheti 

a változtatási munkálatokat. Akkor mi értelme van a mi döntésünknek. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Vannak olyan lépések, amelyekhez nem kell testületi 

felhatalmazás, csupán ezekre gondolt, gondolhatott a képviselő úr. 

 

Ódor László: Mindhárom napirendi pont elfogadása szükséges a változtatások 

végrehajtásához? 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Mindhárom kell, igen. 

 

Ódor László: Vannak szakmai kérdések, amelyek során az érzelmeket félre kell tenni. A 

képviselő társaim hasonló kérdéseket tettek fel a jegyző asszonynak, mint én írásban, melyről 

a képviselők előzetesen nem tudtak. A kérdések megfelelően megválaszolásra kerültek. 

Nehéz helyzetben van a Hivatal, hisz a különböző elképzeléseket kell jogi formába öntenie. A 

Zalakarosi döntés során 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett fogadták el a változtatásokat. 

Ennek az az üzenete, hogy a zalakarosi képviselő testületet is megosztotta a kérdés. Tehát 

akik megszavazták, azok érdekeit tükrözi az elképzelés. A jegyző szerint a változtatás a 

Közös Hivatal javát szolgálja. A kis településre nagy teher hárul ezzel, hiszen ha Zalamerenye 

nem szavazza meg a változtatást, akkor nem is mehet végbe, ami azonban a Hivatali munka 

érdeke lenne. 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Zalakaroson csak egyetlen részkérdésben nem volt egyetértés, 

azonban a módosító javaslat nem kapta meg a többséget, így csak a komplett anyagra 

egészében lehetett szavazni. 

 

Horváth Zoltán: Nem érthető, hogy miért nem lehet 2016-tól bevezetni mindezt, így aztán a 

mi kérésünk is beépíthető lenne az anyagba, nem értelemszerű a november 1.-i indulás. Ehhez 

előbb kellett volna az anyag részleteiről tudnunk, ha már tavasz óta zajlik a folyamat. 

 

Ódor Ágota: Úgy tudom jegyző asszony tűzte ki magának ezt az időpontot. 
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Szabóné dr. Csányi Mariann: Arról sajnos nem tehettem, hogy a betegségem közbeszólt és 

emiatt nem jöhetett létre előbb az átvilágításról szóló anyag. Az egész változtatásnak a 

korábban elmondottak az eszenciái. 

 

Ódor László: A napirendi pont tárgyalása érzelmektől sem mentes. Egyet kell, hogy értsek 

képviselőtársaimmal, de külön kell választani a Hivatal átszervezésének kérdését. A szándék 

az, hogy jobbá váljon a szervezet. Az tény, hogy annak a lehetősége kizárásra került, hogy 

konstruktív együttműködés zajlódjon le. Az átvilágítással kapcsolatban 3 kérdést tettem fel 

Zalamerenye vonatkozásában jegyző asszonynak. Kielégítő válaszokat kaptam. 

Személygaranciák kerültek lefektetésre, változatlan marad az ügykezelés Zalamerenye 

vonatkozásában. A települések és a járás besorolásának változásaival kapcsolatban egy ideje 

munkát folytatok, az erre vonatkozó szabályozás szerint Zalamerenye kiesik a 

kedvezményezett települések közül. A második kérdésre is vannak pozitív válaszok, miszerint 

lesz továbbra is közfoglalkoztatás, de valószínűleg anyag- és eszközbeszerzésre nem várható 

anyagi támogatás. A telephely létrehozásával kapcsolatban Zalakarosnak engednie kell, ezzel 

kapcsolatban a kormányhivatalig lehet panasszal élni. Nem kötelezhető Zalamerenye arra, 

hogy személyi és eszközbeli hiányosságok mellett kelljen munkát végeznie. De ez nem a 

Közös Hivatal változtatásaival van kapcsolatban, ez Zalamerenye külön ügye. További 

kérdéseket is feltettem, melyekre szintén megkaptam a kielégítő válaszokat. Javaslom, hogy a 

képviselő testület fogadja el a Hivatal átvilágításáról szóló előterjesztést és mindemellett 

terjessze elő az okiratok módosításának igényét, melynek alapját a zalamerenyei telephely 

azokba történő átvezetésen indokol, valamint kérjük, hogy még az idei évben hajtson végre a 

Hivatal fejlesztést a zalamerenyei iroda tekintetében és fel kell állítani egy vegyes bizottságot, 

amelyet 2 fő zalamerenyei képviselő és 2 fő zalakarosi képviselő alkotna és feladata a 2 

település együttműködésének további lehetőségeinek megtárgyalása. A korábbi mondásom, 

mely szerint a „Közösség a kicsit is naggyá teszi” nem anyagi nagyságot jelent, de a 

felelősségünk nagy. Zalamerenye érdeke is az, hogy a Hivatal jól működjön, nem engedhető 

meg, hogy ez bármilyen csorbát szenvedjen. Én a magam részéről ezt gondolom. A mi erönk 

nem az egyes emberekből ered. 

 

Horváth Zoltán: A mi döntésünk nem kötelező Zalakarosra, ha ők nem akarnak velünk 

tárgyalni, akkor nem fognak. Ezt az említett levélváltást közölni kellett volna a 

képviselőtestület többi tagjával is. 

 

Ódor László: Én polgármesterként írtam a levelet, bármely képviselőnek is lehetősége van 

tisztázó kérdések feltételére, amennyiben ezt szükségesnek tartja. Polgármesterként 

kötelezettségem dolgozni, tisztázó kérdéseket feltenni, jogosítványom van tárgyalásokat 

folytatni. Egyébként pedig a testület tagjainak véleményét döntési helyzetben mindig 

kikérem.  

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A levélben feltett kérdések itt az ülésen is előfordultak és itt is 

megválaszolásra kerültek. A Hivatal dolga roppantul megnehezedik. A megfelelő döntés az 

lenne, ha ezt a kérdést itt most le tudnánk zárni, majd ezt követően, akár határidő tűzésével 

meg kell keresni Zalakaros polgármesterét, hogy a telephely kérdésében együttes ülést hívjon 

össze. Aztán annak részleteiről lehet egyeztetni. 

 

Ódor Ágota: A polgármester által felvázoltakat tudom támogatni. az első napirend 

elfogadását, de a másik kettőhöz kiegészítésre van szükség, hogy az okiratok a zalamerenyei 

telephelyet is tartalmazzák. 
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További hozzászólás nem hangzott el, mindhárom napirendi pont együttesen megvitatásra 

került, azok összefüggései okán, így a képviselőtestület az alábbi határozatokat hozta: 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 77/2015. (X. 13.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Képviselőtestülete elfogadja a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

átvilágításáról készült előterjesztést. 

 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 78/2015. (X. 13.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Képviselőtestülete  

 

a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-át és Alapító Okiratát azzal a feltétellel 

tudja elfogadni, ha Zalamerenyén telephely létesítését elfogadják az érintett testületek és az az 

SZMSZ-be illetve az Alapító Okiratba beépítésre kerül illetve a dokumentumok hatályba 

lépését követően a zalamerenyei önkormányzati épületben lévő - eddig is ügyintézési helyül 

szolgáló – helyiséget megfelelő módon felszerelik az ügyfélfogadás helyi, zökkenőmentes 

megvalósítása érdekében. 

 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 79/2015. (X. 13.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Képviselőtestülete  

 

kéri, hogy Zalakaros Város Képviselőtestülete és Zalamerenyei Község Képviselőtestülete a 

további zavarmentes együttműködés biztosítása érdekében hozzon létre ad-hoc bizottságot -2-

2 fővel – az önkormányzatok közötti koordináció elősegítésére. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

4./ Egyebek  

 

Ódor László: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a továbbiakban: Gyvt.) szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosítások alapján 

a feladatokat ellátó Szociális Alapellátó Központ működésében változások várhatóak. Egyik 
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fontos változtatás szerint a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása, azonban a közös 

önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást 

a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen, de figyelemmel kell lenni arra, hogy nem 

lehet a közös hivatalok egységét megbontani. Emiatt az új szabályozás miatt jelentősen 

átrajzolódhat a Szociális Alapellátó Központ ellátási területe, hiszen a közös hivataloknak, 

melyek eddig a hozzájuk tartozó településeken más-más szolgáltatóval láttatták el a kötelező 

szociális és gyermekjóléti feladatokat, azoknak most dönteniük kell, hogy melyik lesz az az 

egy szolgáltató ahol mindegyik települést ellátják. Erre tekintettel az intézmény vezetője azt 

kérte, hogy minden érintett település hozza meg előzetes szándéknyilatkozatát a kérdésben, 

annak érdekében, hogy amennyiben a végrehajtási rendeletet már ismerni lehet, úgy pontos 

pénzügyi számításokat lehessen végezni a jövőre nézve. Javaslata alapján a Szociális 

Alapellátó Központ lássa el a továbbiakban is a Zalamerenyén felmerülő gyermekjóléti és 

családsegítő feladatokat. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 80/2015. (X. 13.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Képviselőtestülete  

 

1./ a családsegítés és gyermekjóléti, valamint a házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról a 

továbbiakban is a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szociális 

Alapellátó Központ útján kíván gondoskodni. 

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

Horváth Zoltán: kéri, hogy a következő ülés alkalmával a belterületi árkok kérdését tűzze 

napirendre a képviselőtestület. 

    

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselőtestület ülését 10 óra 50 

perckor bezárta. 

 

K.m.f.t. 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Mariann 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 Ódor Ágota                   Kőhalmi Béla 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


