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Jegyzőkönyv  
 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. január 28-án 9,30 

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 megbízásából és 

képviseletében Tótivánné dr. Kulcsár Edina – személyzeti és önkormányzati referens, aki 

egyben a jegyzőkönyvvezetői feladatokat is ellátja.  

 

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

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző hivatali 

elfoglaltsága miatt az ülésen megbízásából Tótivánné dr. Kulcsár Edina Zalamerenyei 

ügyekkel foglalkozó referens lesz jelen. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 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. 

 

Ódor László elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására egy vételi ajánlat tárgyalása miatt 

került sor. Az Egyebekben több témakört is szeretném, ha tárgyalnánk.  

 

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

szavazásra tette fel a napirendi javaslatot: 

 

Napirend:  

 

1./ Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának vételi ajánlata Garabonc 027/1 hrsz-ú 

ingatlanra          

Előadó: Ódor László polgármester 

 

2./ Egyebek 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendet és a Polgármester az ülést megnyitotta. 

 
 

1./ Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának vételi ajánlata Garabonc 027/1 hrsz-ú 

ingatlanra          

  Előadó: Ódor László polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Ódor László: Kérdés, hogy ki használat eddig a területet. Kérjünk tájékoztatást, hogy kinek 

fizettek bérleti díjat a terület használatáért? 2001. december 13-án volt sorsolás a részarány 

földtulajdonok helyéről, erről kapott tájékoztatást Önkormányzatunk? 

Jó lenne, ha lenne információnk arról, hogy hol a közigazgatási területen kívül hol 

rendelkezik még Önkormányzatunk ingatlantulajdonnal. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 1/2016. (I. 28.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület  

 

1. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ajánlatát elfogadja. 

2. Felhatalmazza Ódor László polgármestert a szerződés előkészítéséhez szükséges 

adatlap, valamint az adásvételi szerződés aláírására. 

3. A döntésről az Igazgatóságot az adatlap megküldésével értesíteni kell. 

4. Felkéri a Hivatalt, hogy kérjen tájékoztatást a föld használójától, hogy a föld 

használatáért kinek fizettek bérleti díjat. 

Határidő: azonnal (2016. január 31.) 

Felelős: Ódor László polgármester 

(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző) 
                          

2./ Egyebek 

 

 Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal működése 

 

Horváth Zoltán: A tó körüli ingatlanok megosztása ügyében miért olyan lassú az ügyintézés a 

Hivatalban? Az ideiglenes iparűzési tevékenységet folytató vállalkozók e-naplójának 

ellenőrzésével és az ároklefedés problémájával kapcsolatban sem kaptunk tájékoztatást. 

 

Tótivánné dr. Kulcsár Edina: Az ügyintézési határidő még nem telt le. A tett intézkedésekről 

mindkét esetben tájékoztatás kap a Képviselőtestület a határozatban foglalt határidő végéig.  

 

Horváth Zoltán: Az október 13-i együttes ülés jegyzőkönyvének előterjesztésében szerepel, 

hogy legalább 3 ember kell a településgondnokság működtetéséhez, itt felsorolásra került a 

dolgozók neve is. Október végén tudomásunkra jutott, hogy egyik munkavállalót 

elbocsátották. Kérdésem, hogy miért nem tájékoztattak bennünket hivatalosan és miért nem 

töltötték be az üres állást. 

A Közös Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatának 2) pontjában az idegen nyelvű 

elnevezés nem takarja a magyar nyelvű jelentést. Ezt módosítani szükséges. 

 

Ódor László: A Hivatal működésével kapcsolatos külsődleges jegyek még mindig nem 

jelentek meg az Ügyfélszolgálati Iroda épületének falán. Kérjük a tábla elhelyezését. 

Kérjük az együttes ülések és az itt elhelyezett Zalamerenyei testületi ülések anyagát is 

beköttetni.    

Február első hetében jelezni fogjuk a Hivatal vezetője felé, hogy a multifunkcionális 

fénymásolón kívül milyen eszközfejlesztésre lesz szükségünk 2016-ban a szolgáltatás 

maradéktalan biztosítása érdekében.  

Szeretnénk, ha a Hivatal utána járna, hogy Határ utca milyen besorolású.  
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Kérnénk, hogy az Adóügyi csoport készítsen 2016. február 15-ig az idegenforgalmi adófizetési 

kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére feladat-ellátási ütemtervet (gyakoriság, személyügyi feltétel, 

mit, hogyan ellenőriz) Kiemelten kell ellenőrizni húsvét, pünkösd, nyári hónapok során. előtte menjen 

ki írásbeli tájékoztatás magyar és német nyelven. Az e-építési naplók alapján ellenőrizni kell, hogy a 

közelmúltban történt építkezések után a vállalkozók befizették-e az ideiglenes iparűzési adót.  

Tótivánné dr. Kulcsár Edina: A Jegyző Asszony a hivatalt érintő kérdésekre a következő 

ülésen válaszolni fog. Az Ügyfélszolgálati Iroda táblát megrendeljük. Az idegenforgalmi 

adófizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó feladat-ellátási ütemterv a 

kért határidőre benyújtásra kerül. 

 

 Bevándorlási kvóta elleni nyilatkozat elfogadása 

 

Ódor László: 2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan 

Európába. Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre, megyénk szomszédságában, 

Horvátországon és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai 

Unió területére. 

Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus 

kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az 

embereket. 

Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre 

nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a 

magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az 

ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat. 

A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux 

államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is 

szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez 

nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönet annak az 1 millió 800 ezer 

embernek – köztük Zalamerenye lakosai többségének -, akik aláírásával kinyilvánították 

tiltakozásukat a kötelező betelepítési kvóta ellen! 

 

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

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 2/2016. (I. 28.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 

betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A 

kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 

jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 

magyar embereket! 

 

 

 Polgárőr Egyesület megalakulása 

 

Kőhalmi Béla: tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy a településen újra megalakult a 

Polgárőr Egyesület. A működéshez az Önkormányzattól évi 120.000 Ft-ot kérnénk két 

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

nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 3/2016. (I. 28.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület a településen megalakult Polgárőr Egyesülettel együttműködési 

megállapodást kíván kötni és tevékenységét évi 120.000 Ft-tal (évi két részletben) támogatja, 

mely összeg a 2016. évi költségvetésben tervezésre kerül.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ódor László polgármester 

(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető) 

 

 Közösségi Ház pályázat 
 

Ódor László: A Közösségi Ház pályázattal kapcsolatban egyeztetés zajlik. A tervezőkkel a 

rajz felvétele megtörtént. A fűtésre, orvosi rendelő, könyvtár, civil iroda kialakítására 

vonatkozó elképzeléseket átadtam.  

 

Tóth Gábor: Ki volt a tervező? 

 

Ódor László: Sasvári Tamás és munkatársai. 

 

Tóth Gábor: Az utólagos vízszigetelésre oda kell figyelni. 

 

Horváth Zoltán: Ha készek lesznek a tervek, nézzük meg. 

 

 2016. évi költségvetés előkészítése 

 

Ódor László: A Nemzeti Művelődési Intézettől megkaptam a Rendezvénynaptárt. Ez egy 

tervezet, Önkormányzatunk dönti el, hogy milyen programot valósítunk meg belőle. Anyagi 

forrást nem biztosítanak hozzá, ezt nekünk kell a költségvetésben biztosítanunk.  Javaslom, 

hogy jövő héten ezt egy kötetlen beszélgetés formájában beszéljük meg.  

 

Tóth Gábor: Milyen pénzből került beszerzésre a hivatalunkba irodabútor? 

 

Ódor László: Az előző év költségvetésének tárgyalásakor beszéltünk róla, hogy a  

közművelődésre kapott forrás felhasználása során 120.000 Ft-ot kötelező eszköz beszerzésére 

fordítani. Ez ebből valósult meg. Kértem árajánlatokat székekre is egy képviselői iroda 

berendezés beszerzésére, amelynek költségei az idei évre tervezhetőek.  

Még nem tudjuk, hogy kapunk-e közmunkára támogatást. Alternatíva lenne a Halász-féle 

birtok továbbművelése, Támogatás esetén nem lenne fajlagos költségünk, de ha nem lesz 

támogatás, akkor dologi költségekre 240.000-570.000 Ft-ig kell számítanunk. 

 

Horváth Zoltán: Testvér-települési kapcsolatokra, fogadás és látogatás költségeire tervezzünk 

a költségvetésben 200-250 ezer forintot.  

 

Ódor László: Tavasszal vegyük fel a kapcsolatot a Nagyborosnyói Tanács Elnökével, hogy 

szeretnénk ellátogatni hozzájuk kb. 4 napra az egész testület. Egyidejűleg ajánljuk fel a 

falunapra szóló meghívást, melyet előreláthatóan augusztus 16-án rendezünk.  
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Tóth Gábor: Javaslom, hogy tartalékként tervezzünk 2.000.000 Ft-ot a költségvetésben.  

 

Ódor László: Kezdeményezzük, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

elfogadására együttes testületi ülésen kerüljön sor. 

 

Horváth Zoltán: Az önkormányzati épület riasztó rendszerének átvizsgálására is kellene 

elkülöníteni kb. 200.000 Ft-ot. Utak, hidak karbantartására 1 millió forintot tervezzünk. 

 

Tótivánné dr. Kulcsár Edina: Az itt elhangzott költségvetés tervezésével kapcsolatos 

javaslatokat a Pénzügyi Osztály felé továbbítani fogom.  

 

 Utánfutó vásárlása 

 

Ódor László: A Falugondnoki autó beszerzésekor már szóba került, hogy vásárolunk hozzá 

utánfutót és egy tolatóradart. Két ajánlatot érkezett. A kedvezőbb ajánlat szerint az utánfutó 

125 cm x 200 cm x 130 cm nagyságú. Fék nélküli Ponyvatartó + Ponyvával ellátott (bézs).  

Össztömeg: 400 kg Szín: zöld Egyéb: Tekerős láb, teljes értékű pótkerék, rögzítéssel elöl. 

Ára: 331 000 Ft. 

A parkoló radar – mely csipogó hangokat ad ki – 65.000,- Ft; vonóhorog 100.000,- Ft + 

vizsgáztatás. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 4/2016. (I. 28.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület a Falugondnoki autóhoz 331.000 Ft-os vételáron utánfutót vásárol. A 

tolatóradar beszerelési költsége 65.000 Ft, a vonóhorogé 100.000 Ft-ba kerül. Utóbbi esetében 

a vizsgáztatás költségeit is fizetni kell. 

Fenti dologi kiadások a 2016. évi költségvetésben tervezésre kerülnek.   

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ódor László polgármester 

(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető) 

 

 

Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Bejelenti, hogy további napirend nem volt és a 

nyílt ülést 12,45 órakor bezárta. 
 

 

K.m.f. 

 

 

 Ódor László      Tótivánné dr. Kulcsár Edina 

 polgármester          a  jegyző megbízásából  

 

 

 

 Horváth Zoltán        Tóth Gábor 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


