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Jegyzőkönyv  
 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 29-én 9 órai 

kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla képviselők, Horváth Zoltán alpolgármester Ódor 

László polgármester, Kötő Attila Zöld Folt Egyesület elnöke. 

 

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

pénzügyi ügyintéző, Zoltán Szabolcs mb. őrsparancsnok helyettes, Horváth Tamás körzeti 

megbízott, Tótivánné dr. Kulcsár Edina – személyzeti és önkormányzati referens, 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Igazoltan távol: Tóth Gábor képviselő 

 

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 Kőhalmi Béla 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: Új napirendi pontként kérte felvenni a Zöld Folt Egyesület kérelmét, melynek 

tárgyalása zárt ülés keretében történik.  Kérdezte a képviselőket, hogy van-e javaslatuk új 

napirendi pont felvételére.  

 

Horváth Zoltán javasolta a környezetvédelemről szóló rendelet módosítását az avarégetés 

kapcsán, továbbá jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor szeretne kérdéseket 

feltenni.  

 

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

szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot: 

 

Napirend:  

 

1./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

2./ Zöld Folt Egyesület kérelme /ZÁRT ülés/ 

Előadó: Kötő Attila elnök. 

 

3./ Közterület elnevezése 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

4./ Polgármester beszámolója 
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Előadó: Ódor László polgármester 

 

5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

6./ Járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról rendelet 

alkotása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

7./ A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

8./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

9./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

10./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

11./ A helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

12./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

13./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

14./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről beszámoló  

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

15./ Zalamerenyei Falunap előkészítése 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

16./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

17./ Egyebek 

 Törzskönyvi nyilvántartás módosítása 

 Hulladékszállítás szabályainak változása 

 Kamerarendszer működtetésének törvényi megfeleltetése 

 Településfejlesztési pályázatok aktuális helyzete 

 További pályázatok: 

o Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 

hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, 

művészeti tevékenységek támogatása témában a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK 

pályázatok 
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o Az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek 

támogatásának témájában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK CP-03 jelű 

pályázat 

 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

 

1./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

Ódor László felkérte Zoltán Szabolcs megbízott őrsparancsnokot, hogy amennyiben kívánja, 

egészítse ki a beszámolót. 

 

 Zoltán Szabolcs: Tóth Árpád őrsparancsnok lemondott és jelenleg már a Nagykanizsai 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán teljesít szoltálatot. Az új őrsparancsnok 

kinevezése folyamatban van.  Kérte a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van a 

beszámolóval kapcsolatban, tegyék fel. 

 

Ódor László: Zalamerenye nagyon biztonságos település. A kamerarendszer működtetésével 

szeretnénk segíteni a rendőrség munkáját. Szeretnénk együttműködési megállapodást kötni a 

törvényes működés érdekében.  

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Berke úr a hétre ígérte a megállapodástervezet megküldését, de 

sajnos ez a mai napig nem érkezett meg. 

 

Zoltán Szabolcs: Megkérdezem Berke úrat.  

 

Ódor László: Fontos, hogy a lakosság részére biztonságot jelent a kamerarendszer működése.  

 

Ódor Ágota: Tudomásomra jutott, hogy a rendőrségi munkát a jövőben át akarják szervezni. 

 

Zoltán Szabolcs: Nem tudok ilyesmiről. 

 

Ódor Ágota: Ez az „Őrszoba program” A bűnügyi munka az őrsön megszűnik, kint vannak a 

területen.  

 

Ódor László: Jól működik a Belügyminisztérium. A rendőrség tekintetében is az a cél. A 

településünkön működő Polgárőrség segíti a munkát.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 22/2016. (IV. 29.) számú határozata 

 

A képviselőtestület a Rendőrségi beszámolót elfogadta. 
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A Képviselőtestület a 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta.  

 

 

3./ Közterület elnevezése 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Plébános Úr nem tud jelen lenni az ülésen, de elmondta, hogy Ő mindkét 

lehetőséget támogatja, az utca és a köz elnevezést is. A lényeg, hogy a közterület 

elnevezésében szerepeljen a Templom szó.  

 

Horváth Zoltán: Az utcanévtábla kihelyezése hova történik? A falurendezési terv keretében 

kellene rendezni.  

 

Ódor László: Árajánlatot kell kérnünk a tábla kihelyezésére a vonatkozó szabályok 

betartásával. A településfejlesztési stratégiai terv elkészíttetéséhez alternatív forrásokat kell 

keresnünk. Árajánlatot kellen beszereznünk az elkészítés költségeire vonatkozóan.  

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A rendezési terv elkészítése során kötelező a főépítész 

közreműködése. Előzetes ajánlatot kell kérni, mennyi az ára és mi az eljárás menete. 

 

Ódor László: Kérem, hogy május 23-án ezügyben hívjunk össze rendkívüli testületi ülést.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat A) és 

B) pontja sem került elfogadásra, így a  közterületelnevezés tárgyában nem született 

határozat.  

 

A napirendi pont keretében felmerült településrendezési terv elkészíttetésével kapcsolatosan a 

képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Képviselőtestület 24/2016. (IV. 29.) számú határozata 

 

A képviselőtestület kéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 

településrendezési terv elkészítése tárgyában kérjen tájékoztatást a lefolytatandó eljárás 

formájáról, az elkészítés költségeiről, és azt terjessze a Képviselőtestület 2016. május 23-án 

tartandó rendkívüli ülésére.  

Határidő: 2016. május 17. 

Felelős: Tóthné Őri Ibolya Városfejlesztési osztályvezető 

 

 

4./Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Hozzászólások:  
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Horváth Zoltán: Az ároklefedések ügyében már többször kértem intézkedést. A beszámolóban 

olvasom, hogy nem lehet eljárni velük szemben. Én fontosnak tartom, hogy a 

törvénytelenségnek legyen szankciója.  

 

Ódor László: A Rákóczi úton az útszéli parkolás meg lehet tiltani. Javaslom, hogy hívjuk meg 

a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának képviselőjét, hogy vizsgálja 

meg a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében milyen közlekedésszabályozó 

eszközök állnak rendelkezésünkre.  

 

Horváth Zoltán: Ismételten kérem, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatában helyesen szerepeljen a Hivatal idegennyelvű elnevezése. Kérem 

továbbá, hogy a fejlécmintáknál Zalamerenye fejlécében is szerepeljen a település címere.  

 

Ódor László: Én pedig kérném a Jegyző Asszonyt, hogy a Zalamerenyei vonatkozású iratokon 

ne a Zalakaros Város Jegyzője bélyegzőt, hanem a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője feliratú bélyegzőt használja.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 25/2016. (IV. 29.) számú határozata 

 

A képviselőtestület  

1. a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta és  

2. kéri a Jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában szereplő idegennyelvű elnevezés helyesbítéséről, valamint a 

fejlécmintáknál Zalamerenye község címerének feltüntetéséről gondoskodjon.  

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: 2. pont vonatkozásában: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

      (Operatív felelős: Torma László aljegyző) 

 

5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László tájékoztatta a Képviselőtestületet a Szervezeti és Működési Szabályzat  

módosításának okairól.  

Kérte a Képviselőket, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés alapján vitassák meg. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület a rendelettervezetben foglaltakkal 

egyetértett, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 

rendeletet: 

 
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

3/2016.(IV.30.) rendelete  

a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

16/2014.(XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 43. §. (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

16/2014.(XII.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. §. 

 

 

A Rendelet 1. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

2. §. 

 

 

A Rendelet az e rendelet 1. mellékletében szereplő 8. számú függelékkel egészül ki.  

 

3. §. 

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

 

Ódor László                                                               Szabóné dr. Csányi Marianna 

polgármester                                                                                jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve: 2016. április  30. 

 

 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

     jegyző 
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1. melléklet az önkormányzati rendelethez 

 

„8. számú függelék 

Az önkormányzat jelzőszámai 

 

Számlaszámok: 

Számlaszám 

 Számla elnevezése 

11749015-15436674-00000000 

Zalamerenye  Község Önkormányzata fizetési 

számla  

11749015-15436674-03090000 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 

11749015-15436674-03540000 Helyi Iparűzési adó 

11749015-15436674-06530000 Letéti számla 

11749015-15436674-05120000 Állami hozzájárulások 

11749015-15436674-08970000 Gépjárműadó 

11749015-15436674-02820000 Magánszemélyek kommunális adó 

11749015-15436674-08800000 Egyéb bevételek 

11749015-15436674-03470000 Eljárási illeték 

11749015-15436674-03780000 Késedelmi pótlék 

11749015-15436674-10020009 Zalamerenye TÁMOP-2009-6.1. 

11749015-15436674-03610000 Bírság számla 

11749015-15436674-10010000 Zalamerenye Önk. OFA támogatás  

11749015-15436674-03850000 Luxusadó 

11749015-15436674-08660000 Termőföld bérbeadásból származó bevétel 

11749015-15436674-03920000 Talajterhelési díj 

11749015-15436674-04400000 Zalamerenye Község idegen bevétel 

11749015-15436674-10030008 Zalamerenye MVH támogatás  

          11769006-00173357-      Zalamerenye önkormányzat saját munkabér  

          11769006-00173364- Zalamerenye önkormányzat külső munkabér  

11749015-15436674-0495000 Helyi jövedéki adó számla 

11749015-15436674-10040007 

Közfoglalkoztatási támogatás számla 

 

 

Az Önkormányzat törzsszáma:  

436 676 

 

Adóazonosító szám:  

15436674-2-20  

 

Statisztikai számjel:  

15436674-8411-321-20 

 



 9 

 

Kormányzati funkciók: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

013320 Köztemető fenntartása és működtetése 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített gyűjtése, szállítása, 

átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális érétkek gondozása 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összegfüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 

 
Szakfeladat besorolás: 

 
889921 Szociális étkeztetés 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

960302 Köztemető fenntartása és működtetése 

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek 

 

 

6./ Járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról rendelet 

alkotása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Javaslom, hogy a rendelet elfogadása előtt tartsunk helyszíni bejárást, tárgyaljuk 

együtt e témát a Rákóczi utcai közlekedési szabályozással. 

 

A Képviselők a javaslattal egyetértettek és a képviselőtestület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Képviselőtestület 26/2016. (IV. 29.) számú határozata 

 

A képviselőtestület kéri a Jegyzőt, hogy a Hivatal hívjon össze és folytasson helyszíni bejárást 

a Rákóczi utcai parkolási renddel és a település útjain bevezetendő súlykorlátozás 

elrendelésével kapcsolatban.  

 

Határidő: 2015. május 15. 

Felelős:   Ódor László polgármester  

(operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző) 

 

7./ A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Javaslom a rendelettervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (IV.30.) rendelete 

a lakások bérletéről szóló 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 9. 

pontja és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 

felhatalmazása alapján 4/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

 

A Rendelet 24. §-a az alábbiak szerint módosul:  

 

24. § 

 

„(1) A lakbér mértéke  a lakás alapterülete és jogcíme alapján: 

 

 

Zalamerenye, Kossuth u. 10. szám alatt található lakás 

70 m2 

13. §. /2/ bekezdése esetén           Bruttó     350,- Ft/m2/hó 

Szolgálati jelleggel          Bruttó     200,- Ft/m2/hó 

 

 

(2) A rendelet 11.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzati bérlakást elsődlegesen szolgálati 

jelleggel kell bérbe adni, azonban ha az önkormányzati bérlakás legalább 3 hónapig üresen áll 
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és nem érkezett kérelem ezen idő alatt szolgálati jellegű bérbeadásra, és az önkormányzat sem 

szándékozik szolgálati jelleggel munkavállalót letelepíteni, pályázat útján bérbe adhatja az 

üresen álló bérlakást.“  

 

2. §. 

 

 

Jelen rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.   

 

 

 

Ódor László                                                               Szabóné dr. Csányi Mariann 

polgármester                                                                                jegyző  

 

 

 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve: 2016. április 30-án 

 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann 

jegyző 

 

8./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: A 2015. évi költségvetési rendeletet a zárszámadás elfogadása előtt módosítani 

szükséges. Kérem, vitassák meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

5/2016. (IV. 30.) 

   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: 
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A rendelet hatálya 

1.§ 

A „R”3. §. (1) – (5) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 

76 786 eFt-ban 

állapítja meg. 

(2) A 2015. évi költségvetési bevételeinek összegét 76 786 eFt –ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímei: 

 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                  35 330 eFt 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  18 082 eFt 

- közhatalmi bevételek                                                                  4 766 eFt 

- működési bevételek                                                                           3 018 eFt 

- felhalmozási bevételek                                                         4 601 eFt 

- működési célú átvett pénzeszközök                                                     483 eFt  

- finanszírozási bevételek                                                                     10 506 eFt   

  

     

(3) A 2015. évi költségvetési kiadások összegét 76 786 eFt-ban hagyja jóvá, melynek 

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

 

(4) Működési költségvetés kiadásai: 

  

  -  személyi juttatások összege  17 556 eFt 

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                          2 853 eFt 

-  dologi  kiadások 16 403 eFt 

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai  2 508 eFt 

  -  egyéb működési célú kiadások                                                          1 084 eFt 

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          634 eFt                   

                   működési célú kölcsön                         450 eFt 

                   elvonások, befizetések                            0 eFt 

   -finanszírozási kiadások                                                                 18 134 eFt 

   -tartalék                                                                                        2 574 eFt 

 

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

    

-  beruházások                                                                              14 240 eFt 

-  felújítások                                                                                      555 eFt 

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      879 eFt 

                                                            

 

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

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

 

Záró rendelkezések 



 13 

2.§ 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2015. év január 

1-től kell alkalmazni.  

 

 

                  Ódor László  Szabóné dr. Csányi Mariann  

                  polgármester         jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve:2016. április 30. 

 

 

                                                                                                       Szabóné dr. Csányi Mariann  

            jegyző     

 

                                                                                 

 

9./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó: Ódor László polgármester 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László:  E napirend kapcsán szeretném kifejezni köszönetemet a Hivatal felé. A 

Zalamerenyei ügyekkel foglalkozó ügyintézők lelkiismeretes munkájának köszönhetően 

sikerült ilyen jól zárnunk a tavalyi évet, már évek óta nem volt ennyi pénzmaradványa 

önkormányzatunknak. Itt jelzem, hogy szeretnék egy Budapesti kirándulást szervezni a 

Parlamentbe a falubelieknek melyre meghívnánk a Zalamenyei ügyeket intéző 

köztisztviselőket is.  Amennyiben ezzel egyetértenek, elkezdem szervezni az utazást. A 

zárszámadásról szóló előterjesztést kézhez kapták, kérem, hogy vitassák meg az előterjesztést.  

 

A Képviselőtestület tagjai a Budapesti kirándulás szervezését támogatták, hozzászólás nem 

hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

 

6/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat  2015. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról 

( Zárszámadás) 

 

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 

többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében 
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eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) számú önkormányzati rendeletének 

végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.  

1. § 

A rendelet hatály kiterjed az Önkormányzatra. 

2. § 

 

(1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket 

– jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a 2015. évi  költségvetési  és finanszírozási bevételeit  

                                               35 359 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                               76 786 ezer Ft módosított előirányzattal és 

          76 166 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg 

az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.  

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 

                                                  17 282 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                  35 330 ezer Ft módosított előirányzattal és 

             34 781 ezer Ft teljesítéssel 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  

                                             9 627 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                              18 082 ezer Ft módosított előirányzattal és 

  18 082 ezer Ft teljesítéssel  

 

- közhatalmi bevételek  

                                                 5 150 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                 4 766 ezer Ft módosított előirányzattal és 

            4 765 ezer Ft teljesítéssel  

- működési bevételeket  

                                                   1 650 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                  3 018 ezer Ft módosított előirányzattal és 

     3 003 ezer Ft teljesítéssel  

- felhalmozási bevételeket  
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                                                    1 500 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                    4 601 ezer Ft módosított előirányzattal és 

       4 601 ezer Ft teljesítéssel     

- működési célú átvett pénzeszközöket 

                                                      150 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                    483 ezer Ft módosított előirányzattal és 

                                  428 ezer Ft teljesítéssel  

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

0 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                    0 ezer Ft módosított előirányzattal és 

                   0 ezer Ft teljesítéssel 

- finanszírozási bevételek  

 0 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                   10 506 ezer Ft módosított előirányzattal és 

     10 506 ezer Ft teljesítéssel  

 

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait  

                                               35 359 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                               76 786 ezer Ft módosított előirányzattal és 

                   69 581 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg 

az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.  

 

 

 

A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- személyi juttatások összesen  

   5 960 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                    17 556 ezer Ft módosított előirányzattal és 

      16 205 ezer Ft teljesítéssel  

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  

         1 282 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                    2 853 ezer Ft módosított előirányzattal és 

      2 642 ezer Ft teljesítéssel  

- dologi kiadásokat 
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      11 352 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                 16 403 ezer Ft módosított előirányzattal és 

      14 964 ezer Ft teljesítéssel  

- ellátottak pénzbeli juttatásai  

 1 721 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                    2 508 ezer Ft módosított előirányzattal és 

      2 229 ezer Ft teljesítéssel  

 

- elvonások, befizetések  

        0 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                     0 ezer Ft módosított előirányzattal és 

            0 ezer Ft teljesítéssel                    

-  egyéb működési célú kiadások  

               2 775 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                   3 658 ezer Ft módosított előirányzattal és 

      1 064 ezer Ft teljesítéssel  

- beruházások 

                                                   763 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                   14 240 ezer Ft módosított előirányzattal és 

      13 464 ezer Ft teljesítéssel  

- felújítások 

   1 000  ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                       555 ezer Ft módosított előirányzattal  

       0 ezer Ft teljesítéssel  

- egyéb felhalmozási célú kiadások 

                                                    879 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                    879 ezer Ft módosított előirányzattal és 

                    879 ezer Ft teljesítéssel 

 

- finanszírozási kiadások 

                                                     9 627 ezer Ft eredeti előirányzattal 

                                                   18 134 ezer Ft módosított előirányzattal és 

                  18 134 ezer Ft teljesítéssel 
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Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben 

foglaltak szerint, célonkénti részletezésben 

3. § 

(1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 7. számú 

mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 198 553 ezer 

Ft-ban állapítja meg.  

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. 

4. § 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint 

fogadja el. 

                                                       5. § 

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves 

bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott 

évi beszámolók tartalmazzák.  

 

6. § 

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi maradványát, annak felhasználását a 9. és a 9/a. 

számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 

7. § 

Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

8. § 

Zalamerenye Község Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban 

felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. 

§-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.  

9. § 

A 2015. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú 

melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

10.§ 

A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú 

melléklete szerint tudomásul veszi. 
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11.§ 

A Képviselő testület az Önkormányzat létszám adatait a 16. sz melléklet alapján jóváhagyja. 

 

12. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

             ……………………………..                                      

…………………………………….. 

                   Ódor László    Szabóné dr Csányi Marianna 

                   polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: 

Kihirdetve 2016. április 30. 

 Szabóné dr. Csányi Marianna 

                 jegyző 

 

10./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: A 2016. évi költségvetést módosítani kell az időközben bekövetkezett 

változásokra tekintettel. Az előterjesztést írásban megkapták, kérem vitassák meg.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

7/2016. (IV.30.)   

   önkormányzati rendelete 

a  2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalakaros Város 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 
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kapott felhatalmazás, valamint  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

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 2016. évi 

költségvetést megállapító 1/2016. (II.16.) 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 2016. évi költségvetésének főösszegét 

47 499 605 Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A 2016. évi költségvetési bevételeinek összegét 47 499 605 Ft –ban hagyja jóvá, 

melynek jogcímei: 

 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről              33 046 605 Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             0 Ft 

- közhatalmi bevételek                                                             4 950 000 Ft 

- működési bevételek                                                                      2 527 000  Ft 

- felhalmozási bevételek                                                      0 Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök                                                    385 000 Ft  

- finanszírozási bevételek                                                                 6 591 000 Ft   

  

     

(3) A 2016. évi költségvetési kiadások összegét 47 499 605 Ft-ban hagyja jóvá, melynek 

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

 

(4) Működési költségvetés kiadásai: 

  

  -  személyi juttatások összege  15 072 000 Ft 

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                       2 594 000 Ft 

-  dologi  kiadások 16 594 916 Ft 

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai  1 723 689 Ft 

  -  egyéb működési célú kiadások                                                        941 000 Ft 

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          641 000 Ft                   

                   működési célú kölcsön                         300 000 Ft 

                   elvonások, befizetések                            0 eFt 

   -tartalék                                                                                  5 085 000 Ft 

   -finanszírozási kiadások                                                                625 000 Ft 

 

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

    

-  beruházások                                                                               1 534 000 Ft 

-  felújítások                                                                                  1 830 000 Ft 

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft 

-  tartalék felhalmozási célra                                                            1 500 000 Ft 
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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 2016. év január 1-től kell 

alkalmazni.  

 

 

                  Ódor László  Szabóné dr. Csányi Mariann  

                  polgármester         jegyző 

 

 

Záradék: 

Kihirdetve: 2016. április 30. 

 

 

 

                                                                                                       Szabóné dr. Csányi Mariann      

                                                                                   jegyző                                                                                                                                             

 

11./ A helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Horváth Zoltán: Célszerű lenne a rendeletben egyértelműbben szabályozni azt az időszakot, 

amikor szabad az avart és a kerti hulladékot a szabadban égetni.  

Javaslom, hogy ez a pénteki és szombati napokon 9 órától 17 óráig történhessen, amennyiben 

az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek  

 tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

8/2004.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országor Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 8/2004.(IV.16.) önkormányzati 

rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 29. §.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
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(l) Zalamerenye község belterületén, avart és kerti hulladékot a szabadban égetni pénteki és 

szombati napokon 9 órától 17 óráig lehet, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé 

teszik. 

 

 

2. §. 

 

 

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Ódor László                                                               Szabóné dr. Csányi Mariann 

polgármester                                                                                jegyző  

 

 

 

Kihirdetve: 2016. április 30-án 

 

 

    Szabóné dr. Csányi Mariann  

              jegyző 
 

 

12./  Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 27/2016. (IV. 29.) számú határozata 

 

A Képviselő-testület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 

                   121.167  e Ft eredeti bevételi előirányzattal, 

                   136.720  e Ft módosított bevételi előirányzattal, 

                   136.908  e Ft  bevételi teljesítéssel 

 

                   121.167 e Ft eredeti kiadási előirányzattal, 

                   136.720 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 

                   133.642 e Ft kiadási teljesítéssel 

 

           3.266 e Ft összes maradvánnyal amelyből 

                        500  e Ft  kötelezettségekkel terhelt maradvány, 
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                      2.766 e Ft szabad maradvány 

elfogadja. 

Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző 

Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető 

 

13./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 28/2016. (IV. 29.) számú határozata 

 

Képviselőtestület:  

 

1./A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. 

(6) szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - 

a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – elkészített átfogó értékelést az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  

 

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztályának küldje meg.  

 

Határidő. 2016. május 31.  

Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Operatív felelős: Kánnár Éva hatósági ügyintéző) 

 

14./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről beszámoló  

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 29/2016. (IV. 29.) számú határozata 

 

A képviselő-testület 

1./ a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról előterjesztett beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: 2016. május 31. 

Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

Operatív felelős: Torma László aljegyző 

 

15./ Zalamerenyei Falunap előkészítése 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/gyamugyi-es-igazsagugyi-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/gyamugyi-es-igazsagugyi-foosztaly
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Ódor László: Javaslom, hogy augusztus 13-án, szombaton legyen a Falunap. A programok 

tekintetében is vannak javaslataim. Beszéltem Domina Barnabással, aki lovashuszár, gyalogos 

tüzérként fel tudna lépni és lehetne egy zenés ébresztő a faluban. Felvettem a kapcsolatot egy 

sérült emberekkel foglalkozó intézettel, ahol alakult egy pop-rock zenekar, akik koncerteznek 

nagy sikerrel. A megvendégelés kapcsán javasolnám, hogy a gyalogosan vagy kerékpárral 

érkező vendégek kapjanak vendég étkezési jegyet. Elnevezhetnénk „Zöld Falunap”-nak ezt a 

napot. 

 

Ódor Ágota: Szín Tímea is ilyen helyen dolgozik, ahol sérült emberek dolgoznak és állítanak 

elő különböző dolgokat. Vele is megbeszélhetnénk, hogy jöjjenek el.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 30/2016. (IV.29.) számú határozata: 

A Képviselőtestület:  

1.) A Falunapot 2016. augusztus 13. napján rendezi meg. 

2.) A fellépők és a programok megvalósításához támogatókat kíván bevonni.  

3.) A Falunapi program-javaslat összeállítására felkéri Ódor Ágota és Kőhalmi Béla 

képviselőket, melyről soron következő ülésén dönt. 

Határidő: 2016. augusztus 13. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

16./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: A belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót kötelező elfogadnia az 

önkormányzatnak. Kérem, vitassák meg a beszámolót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Képviselőtestület 31/2016. (IV.29.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzatánál 2015. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól 

készült Éves Ellenőrzési Jelentést - a mellékletben foglaltak szerint - megtárgyalta és 

elfogadja. 

 

 

17./ Egyebek 

 

 Törzskönyvi nyilvántartás módosítása 

 

Ódor László: A törzskönyvi nyilvántartásba be kell jegyeztetnünk a határozati javaslatban 

felsorolt kormányzati funkciókat.  
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Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Képviselőtestület 32/2016. (IV.29.) számú határozata: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete Zalamerenye Önkormányzat 

törzskönyvi nyilvántartását az alábbi kormányzati funkciókkal kéri kiegészíteni a törzskönyvi 

bejegyzés napjától: 

 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 

 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

gyűjtése, szállítása, átrakása 

 066010 Zöldterület-kezelés 

 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összegfüggő ellátások 

Határidő: 2016. május 31. 

Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

    (operatív felelős: Kovács Katalin pénzügyi ügyintéző) 

 

 Hulladékszállítás szabályainak változása 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A hulladékszállítás központi szabályai változtak. A települési 

önkormányzatoknak 2 hónap áll rendelkezésükre a szerződésmódosításra és a helyi rendeletek 

módosítására. A heti rendszerességgel fogják szállítani a szemetet.  

 

Ódor László: Készen állunk a döntések meghozatalára. Kérem a Jegyző Asszonyt, hogy a 

Hivatal készítse elő a kommunális adóról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítását, 

mert csak az adó csökkentésével párhuzamosan hárítható át a személtszállítási díj a 

lakosságra.  

 

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

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Képviselőtestület 33/2016. (IV.29.) számú határozata: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete soron következő júniusi ülésén 

tárgyalja a helyi környezet védelméről szóló rendelet, a közszolgáltatási szerződés és a helyi 

adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 
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 Kamerarendszer működtetésének törvényi megfeleltetése 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Berke úr a Rendőrség részéről hamarosan küldi a 

megállapodást. 

 

 Településfejlesztési pályázatok aktuális helyzete 

 

Ódor László: A témában következő testületi ülésen tájékoztatom Tisztelt Képviselőtársaimat.  

 

 További pályázatok 

 

Ódor László: A következő két pályázat benyújtására kérnék felhatalmazást a 

Képviselőtestülettől: 

 

o Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 

hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, 

művészeti tevékenységek támogatása témában a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK 

pályázatok 

o Az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek 

támogatásának témájában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK CP-03 jelű 

pályázat 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Képviselőtestület 34/2016. (IV.29.) számú határozata: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az alábbi pályázati felhívásokra pályázati anyagot nyújtson be Zalamerenye Község 

Önkormányzata nevében: 

1. Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 

hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, 

művészeti tevékenységek támogatása témában a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK 

pályázatok 

2. Az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek 

támogatásának témájában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK CP-03 jelű 

pályázat 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős:   Ódor László polgármester 

  

 Kérdések 
 

Horváth Zoltán: A Hivatali épület szennyvíz-bekötési munkálatai hogy haladnak? 
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Ódor László: Meg lett valósítva. 

 

Horváth Zoltán: A november 30-i ülésen szó volt a patakmeder tisztításáról. Hol áll ez az 

ügy? 

 

Ódor László: Nincsen pozitív döntés a pályázat ügyében. 

 

Horváth Zoltán: Akkor is végig kellene járni a területet a gátőrrel.  

 

Ódor László: Rendben van, hétfőn vagy kedden felhívom a gátőrt.  

Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy a településen 2 ivókút üzembehelyezése folyamatban 

van. Egyik a Hivatal előtt lesz, a másik a Kossuth u. 55. szám alatt. A temetőben és a 

Közösségi Ház előtt vízcsap létesül. 

Tervezzük „Üdvözöljük Zalamerenyén” feliratú tábla kihelyezését is. Erre árajánlatot kérünk.  

 

Horváth Zoltán: Javaslom, hogy az idegenforgalmi adó kérdésében nem csak a hivatalosan 

szállást kiadóknak, hanem minden háztartásnak küldjünk tájékoztató anyagot.  

Kérem, hogy a hivatal riasztórendszerének felülvizsgálatára kérjünk árajánlatot. Erre már 

terveztünk kiadást a költségvetésben.  

Javaslom, hogy a szolgálati lakásra vásároljunk és helyezzünk ki postaládát.  

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Képviselőtestület 35/2016. (IV.29.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület  

 a Zalamerenye, Kossuth u. 10. szám alatti szolgálati lakásra postaláda beszerzését 

engedélyezi.  

 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2 ivóvízkút, 2 vízcsap felszerelésére, valamint 

üdvözlőtábla beszerzésére kérjen árajánlatot. 

Határidő: 2016. június 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, és az ülést 12 óra 15 perckor bezárta 

 

 

K.m.f.t. 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Mariann 

 polgármester              jegyző 

 

 

 

 Kőhalmi Béla          Ódor Ágota 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


