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Jegyzőkönyv  
 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. június20-án 8,30 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: Ódor Ágota 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: Kérdezte a képviselőket, hogy van-e javaslatuk új napirendi pont felvételére.  

 

Horváth Zoltán jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor szeretne kérdést 

feltenni a Faluház szennyvízbekötésével és a Makovecz-féle megállapodással kapcsolatban.  

 

Tóth Gábor  elmondta, hogy  a tóval kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni.  

 

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./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

3./ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet, valamint a 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

4./ Önkormányzati tulajdonú utak használatának szabályozása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

5./ Falunap előkészítése 

Előadó: Ódor László polgármester 
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6./ Önkormányzati elismerések adományozása (ZÁRT) 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

7./ Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjével kapcsolatosan felmerült lehetőségek 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

8./ Egyebek 

 Zalamerenyei Tó aktuális ügyei, ellenőrzése 

 Zalaerdő úthasználati kérelme 

 Törvényességi felhívás ismertetése 

 Beszámoló a Norvégiai tanulmányútról 

 Közös Hivatali együttműködéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

kiegészített napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

 

1./Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Hozzászólások:  

 

Horváth Zoltán: Idegenforgalmi adóval kapcsolatban miért nem került sor a lakosság 

tájékoztatására? Végezze mindenki törvényesen, a végére kellene járni. Azért is, mert a 

közeljövőben lesz egy nagy rendezvény településünkön.  

 

Ódor László: Egy éve beszéltünk róla. Nem jött össze. Be vannak osztva az erőforrásaink. 

Úgy érdemes megtartani a fórumot, ha azon jelen van egy profi tolmács is. Az elmúlt évek 

tapasztalatai mondják, hogy tehetünk bármit, amíg nincsen retorzió, nem foglalkoznak vele. 

Nem gondolom, hogy egy kezdő rendezvénynél mindjárt fenyegetni kellene.  

Szeretném kiegészíteni a beszámolót azzal, hogy részt vettem egy Vízügyi Centenáriumon. 

Zalakomári Iskola  kérte a segítségünket egy kárpátaljai küldöttség fogadásához.  

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy testvértelepülésünkön választás volt, melynek 

eredményeként új polgármester került beiktatásra. Fel kell vennem vele a kapcsolatot, amihez 

szükségem lesz egy román-magyar tolmácsra is. 

Megjelent a pályázati kiírás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, 

népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. Javaslom, 

hogy nyújtsuk be a pályázatot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 51/2016. (VI. 20.) számú határozata 

 

A képviselőtestület  

 a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta.  

 Felhatalmazza a Polgármestert Lécfalva testvértelepülés új vezetésével történő 

kapcsolat felvételére és találkozó előkészítésére. (Később meghatározott időpontban és 

helyszínen) 



 4 

 a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, 

megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 

pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.  

Határidő: 2016. augusztus 13. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

2./ 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, javaslom, hogy vitassák meg.  

A korábbi ülésünkön a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására benyújtott pályázatunkhoz 

hozott határozatunkat módosítanunk szükséges, mivel nőtt az önerő összege. 

 

Horváth Zoltán: Javaslom, hogy kisgép és szerszámvásárlásra fordítsunk 300.000 Ft-ot.  

 

A Képviselők a javaslatokkal egyetértettek, további hozzászólás nem hangzott el, a 

képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 52/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület 41/2016.(V.27.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

„2. a támogatás igénybevételéhez szükséges 2.608.326. Ft saját forrás a 2016. évi 

költségvetés tartaléka terhére kerül biztosításra.” 

 

Határidő: 2016. június 20. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

Képviselőtestület 53/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület  

 kéziszerszám és egyéb eszközök beszerzésére 300.000 Ft-ot különít el 2016. évi 

költségvetésében a tartalék terhére. 

 A beszerzés lebonyolításával Horváth Zoltán alpolgármestert bízza meg.  

Határidő: 2016. július 31. 

Felelős: Horváth Zoltán alpolgármester 

 

A 2016. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a 

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

rendeletet: 

 

 
Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

9/2016. (VI.22.)   

   önkormányzati rendelete 

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

47 574 000 Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A 2016. évi költségvetési bevételeinek összegét 47 574 000 Ft –ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímei: 

 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről              33 121 000 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 47 574 000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a 

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

 

(4) Működési költségvetés kiadásai: 

  

  -  személyi juttatások összege  15 144 000 Ft 

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                       2 625 000 Ft 

-  dologi  kiadások 16 417 111 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                                                                                   2 651 674 Ft 

   -finanszírozási kiadások                                                                625 295 Ft 

 

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

    

-  beruházások                                                                               2 517 750 Ft 

-  felújítások                                                                                  2 174 800 Ft 

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft 

-  tartalék felhalmozási célra                                                            2 753 681 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. június 22-én 

 

 

                                                                                                       Szabóné dr. Csányi Mariann      

                                                                                                           jegyző                                                                                                                                             
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3./ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet, valamint a 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Az Önkormányzatnak június 30-ig át kell tekintenie és a 

jogszabályi változásoknak megfelelően módosítani kell a közszolgáltatási szerződést.  

A közszolgáltató számításokat fog végezni a lakossági díjfizetésre vonatkozóan. Ezek 

ismeretében lehet döntést hozni a második félév során a döntést. 

 

Ódor László: Ehhez mindenképpen módosítanunk kell a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló önkormányzati rendeletet, az adó mértékét csökkenteni kell.  

 

Horváth Zoltán: Arról volt szó, hogy mostanra elkészül az adórendelet módosítása. 

Foglalkozni kell a kérdéssel.  

 

Szabóné dr. Csányi Mariann: Ez azért nem készült el, mert még sok a bizonytalanság.  

 

Ódor László: Én készítettem egy anyagot 2013-ban modellszámításokkal. Ebben össze van 

gyűjtve minden adóforma. Ez kiindulásnak jó lesz.  

 

Horváth Zoltán: Meg kell ismernünk a környékbeli önkormányzatok adózási gyakorlatát is.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Képviselőtestület a közszolgáltatási szerződés 

módosításával kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 54/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztés 2. számú mellékletét 

képező tartalommal elfogadja a ZALAISPA nonprofit Zrt-vel 2014. május 23. napján 

megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés  1.  számú módosítását.  

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés 1. számú 

módosításának aláírására.  

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 

(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző) 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek  

 tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

8/2004.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. §-ban foglalt felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában  meghatározott 

feladatkörében eljárva 8/2004.(IV.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. §. 

 

 

A Rendelet 1. §.(7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési 

szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint - a 

települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából - 

gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét, - az Ötv. 

10.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Nyugat-Balaton és Zala folyó 

medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására 

létrehozott Önkormányzati Társulásra – a továbbiakban  ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 

Társulás - ruházta át. 

Mindezek alapján Zalamerenye Község közigazgatási területén a hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátásáról oly módon gondoskodik a Zalaispa társulás, hogy az általa 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban kiválasztja a közszolgáltatót, vagy a saját gazdasági 

társaságát bízza meg a közszolgáltatás ellátásával.  

Mindezekre figyelemmel Zalamerenye közigazgatási területén a települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 

elszállítására  Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Képviselőtestület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011.(II.15.) önkormányzati 

rendeletében  meghatározottak alapján kizárólagosan a  ZALAISPA Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

rövid cégnév: ZALAISPA nonprofit Zrt. (továbbiakban:ZALAISPA Zrt ) 8798 Zalabér, 

3096/12 hrsz. – amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató) 

– jogosult. A Közszolgáltató, Zalamerenye közigazgatási területén a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett 2014. év január 1. napjától 2023. december 31. napjáig, kötött közszolgáltatási 

szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi Zalamerenye települési szilárd és lakossági 

hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – 

környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és 

ártalmatlanításáról. 

A ZALAISPA Zrt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

közreműködésével látja el feladatát. (továbbiakban: NHKV)” 

 

 

2. § 



 9 

 

 

Jelen rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

Ódor László                                                               Szabóné dr. Csányi Mariann 

polgármester                                                                                jegyző  

 

  

 

Kihirdetve: 2016. június 22-én 

 

 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann 

jegyző 

 
4./ Önkormányzati tulajdonú utak használatának szabályozása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

Ódor László: Elmúlt ülésünkön döntöttünk, hogy egy sorompót szerelünk a gátnál a tóparti 

útra. Utána olvastam, hogy ha ez közút, akkor ezt nem tehetjük meg. Önkormányzati 

tulajdonban lévő magánúttá kellene minősíteni, ha közút marad, akkor kérdőjeles a 

megállapodás. El kell indítani az eljárást, hatalmazzon fel erre a Képviselőtestület. Ebben az 

esetben aláírhatom a Zalaerdővel az úthasználati díjról szóló megállapodást Pontosítani kell 

azt, hogy hétvégén nem lehet szállítani, rögzíteni kell az átadás-átvétel időpontját 

jegyzőkönyvben, valamint a por- és sármentesítésnek is szerepelnie kell benne.  

 

Bognár Ottó: A helyszíni bejárás során felmerült, hogy 40 km/h súlykorlátozó tábla kerüljön 

ki a településtáblához. A Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályától állásfoglalást kértem az 

ügyben, de ez sajnos a mai napig nem érkezett meg. Egyeztettem a Közlekedési Hatósággal 

is, ők azt közölték, hogy nem emelnek kifogást.  

 

Horváth Zoltán: Kell a 3 településjelző és 4 súlykorlátozó tábla. Az Új-faluhoz úton lakó- 

pihenő övezet tábla kerüljön kihelyezésre.  

 

Ódor László: Kell a 40 km/h-s tábla a falu elejére. A biztonságos közlekedés alapjainak 

feltételeit meg kell teremtenünk.  

 

Ódor Ágota: Én is úgy gondolom, hogy kell a 40 km/h-s sebességkorlátozás. Igényli a 

lakosság.  

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 55/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület 
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1. kezdeményezi a 46.hrsz-ú önkormányzati közút önkormányzati tulajdonú 

magánúttá minősítését. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindítására. 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző) 

 

Képviselőtestület 56/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője  

 

1. Elrendeli a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében újabb forgalomszabályozó 

eszközök kihelyezését: 

- A település közigazgatási határain (a 43., 170., és 168. hrsz.-ú utakon) „Lakott terület 

kezdete” és „Lakott terület vége” jelzőtábla, „korlátozott forgalmú övezet (zóna)” 

jelzőtábla „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával és „korlátozott forgalmú övezet 

(zóna) vége” jelzőtábla valamint 40 km/h sebességkorlátozás jelzőtábla 

- a Petőfi utca (31. hrsz-ú út) határain „Lakó- pihenő övezet” és „Lakó- pihenő övezet 

vége” jelzőtáblák, 

- a település bejáratához (Rákóczi utca - 104. hrsz-ú út) a meglévő „Lakott terület 

kezdete” illetve „Lakott terület vége” táblákhoz „korlátozott forgalmú övezet (zóna)” 

jelzőtábla „kivéve engedéllyel” és „kivéve tömegközlekedés” kiegészítő táblákkal és 

„korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” jelzőtábla valamint 40 km/h 

sebességkorlátozás jelzőtábla.  

 

2. A szükséges fedezet a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére kerül biztosításra. 

 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző) 

 
5./ Falunap előkészítése 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

Ódor László: A Falunap az idén 2016. augusztus 13-án lesz. A Könyvtári Szolgálattal 

egyeztettem. Kértem azt a színvonalat és műsorrendet, amit eddig megszoktunk. Lényeg az, 

hogy profi legyen. Lehet operett vagy néptánc.  

 

Ódor Ágota: Egyeztettem két fellépővel, Mészáros János Elekkel és László Attilával is. 

Mészáros János Elek jelezte, hogy 12-én, 13-án vagy 14-én vállal egy koncertet a 

templomban. László Attila üzenetet küldött, hogy jövő héten térjünk vissza a szereplésére, 

mert vissza kell néznie a naptárában az időpontokat, mikor lesz szabad. 6-7 nem zalamerenyei 

főzőcsapat is jelezte indulását. Egyeztetni kell Bognár Csillával is.  

 

Ódor László: A technikai feltételek rendben vannak. Én folyamatosan egyeztetek a Kulturális 

Közfoglalkoztatottal is, akit kérek, egyeztessen az Énekkar fellépésével kapcsolatban.   

Javaslom, hogy két héttel a falunap előtt tartsunk egyeztetést a programokkal kapcsolatban.  
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A Képviselőtestület a 6. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta.  

 

 
7./ Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjével kapcsolatosan felmerült lehetőségek 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann elmondta, hogy Zalakaros Város Képviselőtestülete azt a 

tervezetet fogadta el, ami szerint semmi nem maradna a társulásban, ezen kívül a belső 

ellenőrzést is minden önkormányzat maga látná el. Pályázat esetén egyedi árajánlat alapján 

külső pályázatíró látja el a pályázattal kapcsolatos feladatokat.  

 

Ódor László: Én javaslom, hogy a 3. verziót fogadjuk el. mely alapján a Társulásé marad a 

SZASZ, de csak a házi segítségnyújtás ellátása lesz a feladata, a családsegítésre Zalakaros és 

Gelse hoz létre társulást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 60/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület támogatja, hogy a SZASZ a társulás fenntartásában maradjon és az 

alapító okirat módosítást követően már csak a házi segítségnyújtás feladatát lássa el. A család- 

és gyermekjóléti szolgáltatás kerüljön ki a társulás fenntartása alól, azt a Gelsei és a 

Zalakarosi KÖH együtt lássa el. 

 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 
8./ Egyebek 

 

 Zalamerenyei Tó aktuális ügyei, ellenőrzése 

 

 

Tóth Gábor: A tó körüli ingatlanok tulajdonjogi rendezése hol tart? 

 

Horváth Zoltán: A tulajdonosoknak felajánlottunk a megosztásra 4 változatot, de erre még 

nem reagáltak.  

 

Ódor László: Tettünk ajánlat terület megvételére, kitoldására és cseréjére is. Ha nem lesz 

megoldás a jelenlegi vonalban jelöltetjük ki a nyomvonalat.  

 

Horváth Zoltán: Fontos, hogy a Makovecz Úr mihamarabb küldje a megállapodás alapján a 

halőröket.  

 

Ódor László: A MOHOSZ vállalta, hogy közreműködik a vagyonvédelemben és 

térítésmentesen halőrökkel ellenőrizteti a tavat. A halőrök törvényes eszközökkel élhetnek, 

pénzbírságot szabhatnak ki és elkobzást alkalmazhatnak.  

Javaslom, hogy fogadjuk el a megállapodást.  
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Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 61/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület  

 2016. szeptember 1. napjáig együttműködési megállapodást köt a Horgászegyesületek 

Zala Megyei Szövetségével a Zalamerenyei tó halászati őrzési feladatainak időszakos 

ellátására. 

 Felhatalmazza a Polgármester a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 Zalaerdő úthasználati kérelme 

 

Ódor László: A tavalyi évhez hasonlóan a Zalaerdő Zrt. az idei évben is szeretné a község 

belterületén keresztül szállítani a fát. A 4. napirendi pont kapcsán már szóba került a 

megállapodás és ott hangoztak el feltételek is.  Kérem, hogy e feltételek érvényesítése esetén 

adjanak felhatalmazást a megállapodás aláírására. 

 

Képviselőtestület 62/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület  

 engedélyezi, hogy a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. sz. 

Nagykanizsai Erdészete faanyagszállítás céljából 2016. január 1. napjától 2016. 

december 31. napjáig a Zalamerenye belterület 46. hrsz-ú és a Zalamerenye belterület 

170. hrsz-ú, kivett közút művelési ágú ingatlant faanyag kiszállítása céljából igénybe 

vegye.  

 Felhatalmazza a Polgármester a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 

(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző) 

 

 Törvényességi felhívás ismertetése 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann ismertette a Zala Megyei Kormányhivatali törvényességi 

felhívását, melyben Zalamerenye település településszerkezeti terve és helyi építési 

szabályzata kötelező felülvizsgálatának elmaradása miatt érkezett.  

A határidő október 31. Elmondta, hogy tájékoztatja a Kormányhivatalt hogy a szükséges 

lépéseket megtettük. Költségvetési eszközök hiánya miatt állami támogatás nélkül nem tudja 

az Önkormányzat elvégezni ezt a feladatot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 63/2016. (VI.20.) számú határozata: 

 

A Képviselőtestület  

 tudomásul veszi a Zala Megyei Hivatal ZAB/030/1139-1/2016. számú törvényességi 

felhívását. 
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 Felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Kormányhivatalt, hogy a szükséges lépéseket az 

Önkormányzat megtette. Költségvetési eszközök hiánya miatt állami támogatás nélkül 

nem tudja az Önkormányzat elvégezni ezt a feladatot.  

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 Beszámoló a Norvégiai tanulmányútról 
 

Ódor László: 2016. június 12-15-ig részt vettem a Klímaválasz Projekt Norvégiai 

Tanulmányúton. Sok értékes tapasztalatot gyűjtöttem. Az erről szóló fényképes beszámolót 

minden képviselőtársamnak átadom, illetve kérem mellékelni a jegyzőkönyvhöz. 

 

 Közös Hivatali együttműködéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése 

 

Ódor László: A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos problémák miatt 

nem tudom kihez fordulhatnánk, a székhelytelepüléshez, a székhelytelepülés 

Polgármesteréhez vagy a Jegyző Asszonyhoz. Úgy gondoltam, hogy írok levelet Zalakaros 

Város Polgármesterének, a székhelytelepülés képviselőtestületének, valamint a Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, melyben felhívom a figyelmet a kialakult problémára. A 

Hivatalnak a két kisebb település vonatkozásában is vannak feladatai. Kérem, hogy Zalakaros 

Város Önkormányzata jelölje ki azt a időpontot, amikor formális vagy informális keretek 

között le tudunk ülni a képviselőtestületekkel és meg tudjuk beszélni a dolgokat. Tudomásul 

kell vennie Zalakaros Város Képviselőtestületének is, hogy ez a Hivatal mindhárom 

településé.  

 

 

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 

 

 

 

 Tóth Gábor           Ódor Ágota 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


