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Jegyzőkönyv  

 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. október 27-én 9 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, Csöndör Katalin 

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

jegyzőkönyvvezető.  

 

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

 

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Horváth Zoltán és Tóth Gábor képviselőket. 

 

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

 

Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Ódor László: Kérdezte a képviselőket, hogy van-e javaslatuk új napirendi pont felvételére. 

Kérte, hogy az Egyebek napirendi pont kapcsán tárgyaljuk a Megyei Foglalkoztatási 

Paktumhoz való csatlakozás lehetőségét. 

 

Horváth Zoltán jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor szeretné, ha 

beszélnének a kályhák beszerzéséről, közterület elnevezéséről, a Faluház 

riasztóberendezésének átvizsgálásáról, a közvilágítással kapcsolatos problémákról, a honlapon 

lévő információk aktualizálásáról és a táblák kihelyezéséről.  

 

Tóth Gábor javasolta, hogy az Egyebek napirendi pont kapcsán legyen szó a kátyúk 

betöméséről, Szanyi Ferenc ingatlanvásárlási ügyéről és a téli hóeltakarításról. 

 

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./ ZKKT Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

3./ Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata  

Előadó: Ódor László polgármester 
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4./ Településfejlesztést érintő kérdések  

Előadó: Ódor László polgármester 

 

5./ Egyebek 

 Megyei Foglalkoztatási Paktumban való részvétel 

 Hóeltakarítás 

 Ingatlanvásárlás 

 Rákóczi u. kátyúzása 

 Közlekedési táblák kihelyezése 

 Közvilágítási problémák 

 Riasztórendszer felülvizsgálata 

 Kossuth utcai áteresz javítása 

 Közterületelnevezés 

 Kályhák beszerzése 

 Honlapon lévő információk aktualizálása 

 

 

6./ Szociális kérelem elbírálása (ZÁRT) 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

1./Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Tóth Gábor: Megtörtént-e a szemetes edények beszerzése és az igények felmérése? Ki a 

felelős műszaki vezetője a volt Tejcsarnok felújítási munkálatainak? 

 

Horváth Zoltán: Javasolnám az elmúlt testületi ülésen elfogadott vagyonhasznosítási 

szerződés kiegészítését vagy egy külön megállapodás kötését a közüzemi díjak, a biztosítás 

fizetéséről, a vagyonmegőrzés érdekében szükséges fenntartási és karbantartási költségek 

viseléséről. 

 

Ódor László: A hulladékgyűjtő edények felmérését a Falugondnok úr fogja végezni, melynek 

során szeretnénk felmérni a lakás- és házállományt, segítve ezzel a helyi adórendelet 

módosításának előkészítését. 

Az épületfelújítási munkák végzésénél László Árpád a felelős műszaki vezető. 

A vagyonhasznosítási szerződés mellé mindenképpen szükséges lesz egy külön megállapodás 

a közművek és fenntartási költségek viseléséről.  

  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 85/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal, hogy készítsen elő a 

Zalamerenye 169/I/II. számú ingatlan használatba adása tárgyában 2016. szeptember 20-án 
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aláírt vagyonhasznosítási szerződés mellé egy megállapodástervezetet a közművek és a 

fenntartási, karbantartási költségek viseléséről.  

Határidő: 2016. december 15. 

Felelős: Ódor László polgármester 

(Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens) 

 

Képviselőtestület 86/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 

 

 
2./ ZKKT Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A társulási megállapodás módosítására 2 tagtelepülés kilépése, 

valamint a Szociális Alapellátó Szolgálat átalakítása miatt szükséges. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 87/2016. (X. 27.) számú határozata 
 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1./ egyetért a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása előterjesztés 

melléklete szerinti módosításával, melyet a Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységi 

körének módosulása, a két önkormányzat kilépésével járó változások, valamint a belső 

ellenőrzés feladatának Társulási ellátása megszűnésének Társulási Megállapodásban történő 

átvezetése indokol,  

 

2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével tájékoztassa 

a Társulás elnökét. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Ódor László polgármester 
 

3./ Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata  

Előadó: Ódor László polgármester 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívását a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletével kapcsolatban. 

Elmondta, hogy a Főépítész úr számítása alapján 6-8 millió forint szükséges a HÉSZ teljes 

körű módosításának elvégzéséhez. Annak érdekében, hogy a képviselőtestület eleget tegyen a 

törvényességi felhívásban foglaltaknak, a Hivatal munkatársa áttekintette a HÉSZ-t és 

elkészült a rendelet-tervezetet a módosításról, mely a hatályon kívül helyezendő 

rendelkezéseket tartalmazza. Remélhetően a jövőben lesznek központi pénzügyi eszközök, 

melyek segítségével új, korszerű Helyi Építési Szabályzat kerülhet elfogadásra.  
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Horváth Zoltán: Helyi Építési Szabályzatunk valóban nem felel meg a kor igényeinek. 

Korábban már tettünk javaslatot, kb. 15-20 ponton a módosításra. Időközben eltöröltük a helyi 

védettségeket, ezt mindenképpen újra kell gondolnunk.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

Képviselőtestület 88/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület  

 

1./A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján Zalamerenye Község helyi 

építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2002.(IX.09.) számú rendeletét 

felülvizsgálta. Ennek eredményeként a felhívásban foglaltakkal egyetértve a rendeletnek a 

magasabb szintű jogszabályba ütköző rendelkezéseit hatályon kívül helyezte a14/2016.(X.28.) 

számú módosító rendeletével.  

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselőtestület döntéséről a Zala Megyei Kormányhivatalt 

soron kívül tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László polgármester 

            Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

14/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete  

A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 

7/2002. (IX.09.) rendelet módosításáról  

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdése 1. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. 

§. (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján Zalamerenye közigazgatási területének helyi 

építési szabályzatáról szóló 7/2002. (IX.09.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 

Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. §. 

 

A Rendelet 2. §  és 3.§-ának rendelkezései hatályukat vesztik.  

 

2. §. 

 

A Rendelet 4 §-a az alábbiak szerint módosul: 
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„A település geológiai felépítése és morfológiai jellemzői miatt szükséges tennivaló: 

-építészeti tervek elkészítését megelőzően el kell végezni a tervezett új beépítésű 

területek felszínmozgás veszélyességének megállapítását geotechnikai és mérnök- 

geológiai feldolgozással.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 5 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, 

melyeket számára a jogszabály kötelezően meghatároz,továbbá vizsgálja, hogy a tervezett 

létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása 

elvárásainak.” 

 

(2) A Rendelet 5 § (7) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„d.) A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉK -ban rögzített 

feltételek mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató 

értékébe.” 

4. § 

 

A Rendelet 8 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5) A vonatkozó jogszabályi előírásai szerint a távközlési hálózat részére biztosított 

területsávot szabadon kell hagyni.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 10 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) Állattartó épület ott létesíthető, ahol azt jogszabály lehetővé teszi.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 11 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A település tűzivíz (oltóvíz) ellátását, valamint a tűzoltás előfeltételeit (tűzoltási út, terület, 

stb.) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, illetve 

biztosítani.„ 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 23 § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A termőföldön történő építmény létesítéséhez a földhasználónak talajvédelmi 

szakhatósági hozzájárulást kell beszerezni az építési engedélyhez, elsősorban a humuszos 

termőréteg megóvása és a csapadékvizek megfelelő elvezetése ellenőrzésének érdekében. 

(3) Bármilyen termőföldön történő tereprendezéshez (akár építmény elhelyezése esetén is) a 

talajvédelmi hatóság engedélyét be kell szerezni.” 

 

(2) A  Rendelet 23 § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:   

 

„7. Az árutermelési övezetben (M-1) a 2000. évi CXII. törvény szerinti teleknagyságon, 

illetve a fenti pontokban rögzített beépítési feltételekkel lehet építményt elhelyezni. Az 

övezetben a terület művelésével összefüggő gazdasági/ 
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lakó épület maximum 4,5 m építménymagassággal építhető. 

-az övezetben az átlagos építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a 

technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, tároló, stb.) magassága. Az 

indokoltságot az építési hatóság bírálja el, 

-az övezet telkein növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor elhelyezhető, 

-az övezetben épületet a feltáró út (dűlőút) tengelyétől 30 m-re, az oldalhatároktól 

minimum 10-10 m-re lehet telepíteni. Az épületet/épületcsoportot fasorral kell 

övezni.” 

 

(3) A Rendelet 23 § (8) bekezdésében a „46., 51. és 52.§-ában” szövegrész helyébe az „40., 

41. és 46.§-ában” szövegrész lép. 

 

8. § 

 

A Rendelet 24 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„1. A meglévő erdőterületeken (E-1) a 2000. évi CXII. törvényben rögzített előírások 

betartandók.” 

9. § 

 

A Rendelet 25 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A BTSZ szerinti övezeti előírásokat – a 2000. évi CXII. törvény szerint – a szabályozási 

terven jelölteknek megfelelően alkalmazni kell. 

A BTSZ szerinti települést érintő övezetek: 

- Magterület övezete – Ö-1 

- Ökológiai folyosó övezete – Ö-2 

- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete – T-1 

- Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete – L-1 

- Vízeróziónak kitett terület övezete – P-2 

- Települési terület övezete – U-1 

- Erdőterület övezete – E-1 

- Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete – E-2 

- Kertgazdasági terület övezete – M-2 

- Általános mezőgazdasági terület övezete – M-1 

- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete – E-3 

- Szőlőtermőhelyi kataszteri terület övezete C-1” 

 

10. § 

 

A Rendelet 34. §-a az alábbiak szerint módosul:  

 
„34.§ 

 
Környezet- és tájvédelem 

 

1. Általános követelmények 

a.) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek 

jelenlegi és tervezett használati módját lehetetlenné teszik. A termőföldön történő 

beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények elhelyezése a környező 

területeken a talajvédő gazdálkodás feltételét ne akadályozza. 

b.) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési 
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mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 

tevékenység  csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi 

előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. 

c.) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a 

szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, illetve a meglévő 

beépített területeken a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (zárt 

gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező (BTSZ 9.§ /5/ bekezdése szerint). 

d.) A vízhasználat csak a csatornahálózat egyidejű fejlesztésével bővíthető. 

e.) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek 

tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásokba csak az első fokon eljáró 

vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. 

f.) A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartását biztosítani kell.  

g.) A telkek területeinek - az övezeti előírásokban - meghatározott részét zöldfelületként kell 

kialakítani. Az övezeti előírásokban szereplő értékek egyszintes növényállományra 

vonatkoznak. Többszintes növényállomány telepítése esetén a zöldfelület ennél kisebb is 

lehet, de kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni, hogy ezáltal a környezeti értéke nem lesz 

kisebb. 

h.) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek 

és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell. 

i.) Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42.§ (7) bekezdése szerint fásítani kell. 

j.) A területen agresszív pollentermelő növényeket ültetni tilos. 

2. Környezetterhelési határértékek 

a.) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél 

teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket. 

b.) Élővízbe illetve közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó 

határértékeket be kell tartani [jelenleg a 3/1984.(II.7.)OVH, illetve a 

4/1984.(II.7.)OVH rendelkezés VI. területi kategória szerint]. 

c.) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, 

hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket. 

d.) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy 

megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, 

az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve 

műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. 

Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását 

eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket 

érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe 

vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség 

esetén előírni.  

e.) Szórakoztató- és sportlétesítmények hangosító berendezéseire vonatkozó zajterhelési 

határértéket külön önkormányzati rendeletben kell meghatározni, illetve a 

tevékenység, működés során a helyi szabályokat és és határértékek betartását meg kell 

követelni. 

3. Speciális eljárási szabályok 

a.) Jelentős környezeti hatást okozó tevékenységekre környezeti hatásvizsgálat 

alapján környezeti hatástanulmányt kell készíteni a vonatkozó rendelet szerint, és 

környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni – az elvi engedélyezést kivéve – más 

engedélyezési eljárásokat megelőzően. 

b.) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények 

védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság 

előírásai szerint az érintett területeken az engedélyezéseket lefolytatni [jelenleg a 
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123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint]. 

c.) A beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően kell eljárni. 

d.) A telephely-engedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek 

engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok 

előírásai szerint. 

e.) A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra 

- gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek 

engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő 

elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.”  

 

11 § 

 

(1) E rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Marianna 

 polgármester               jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2016. október 28. 

 

 

                                  Szabóné dr. Csányi Marianna 

                            jegyző 

 

 

 
4./ Településfejlesztést érintő kérdések  

Előadó: Ódor László polgármester 

 

Ódor László: A 20 millió Ft-os megújuló energia tárgyában benyújtott pályázatunkkal 

kapcsolatban a pályázható összeget 5 millió Ft-ra csökkentették, így azt át kellett dolgoznunk. 

A Helyi értékek megőrzésére benyújtott pályázatunk nyert. A feladatok végrehajtása elindult. 

Tárgyalásokat folytattunk a Levéltár Igazgatójával és Nádor Istvánnal.  

A Zártkerti Revitalizációs Programra benyújtott pályázatunk sajnos forráshiány miatt nem 

nyert támogatást. Amennyiben jövőre foglalkozunk vele, befogadókészebbé kell tennünk.  

1 pályázatunk vár még elbírálásra.  

Kérem Képviselőtársaimat, hogy a novemberi ülésre tegyenek javaslatot a helyi adó rendelet 

módosítására. 

A jövőben sok pályázati felhívás fog megjelenni. Gondoljuk át, amennyiben pályázni 

kívánunk más hozzáállásra lesz szükség.  

A novemberi ülésre kérném, hogy gondolják át azt is, hogy legyen-e jövőre közmunka. 

 

A képviselők egyetértettek azzal, hogy a jövő évben is vegyen részt az Önkormányzat a 

közmunkaprogramban.  
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5./ Egyebek 

 

 Megyei Foglalkoztatási Paktumban való részvétel 

 

Ódor László: Lehetőségünk van a Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz való csatlakozásra. 

Ennek a foglalkoztatási paktumnak a célja, hogy hozzájáruljon a megye gazdasági 

növekedéséhez, a munkahelyteremtéshez. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 
 

Képviselőtestület 89/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Önkormányzatának képviselőtestülete csatlakozik a Zalai Innovatív 

Foglalkoztatási Paktumhoz.   
Határidő: azonnal 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 Hóeltakarítás 

 

Ódor László: A hóeltakarítást az eddigi években kialakult gyakorlatnak megfelelően a Karos 

Parkkal kívánjuk együttműködési megállapodás alapján elvégeztetni. 

 

 Ingatlanvásárlás 

 

Ódor László: Amennyiben Szanyi úr szeretné megvásárolni az önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlant, akkor adja be írásban és tegyen vételi ajánlatot. 

 

A Képviselőtestület a javaslattal egyetértett és felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal 

illetékes munkatársát, hogy tájékoztassa Szanyi Ferenc urat arról, hogy amennyiben 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant kíván vásárolni, szíveskedjen írásban vételi 

ajánlatot benyújtani. 

 

 Rákóczi u. kátyúzása 

 

Ódor László: A Rákóczi u. útjavítási munkálataira sor fog kerülni, ha lesz szabad munkaerő. 

Az anyag rendelkezésre áll. 2-3 nap folyamatos munkát igényel. Ez november végéig 

megvalósítható. 

 

 Közlekedési táblák kihelyezése 

 

Horváth Zoltán: A közlekedési táblák beszerzése megtörtént. Döntsük el mikor helyezzük ki. 

Javaslom, hogy jöjjön ki a Hivatalból Bognár Ottó, tartsunk egy helyszíni szemlét.  

 

A Képviselőtestület a javaslattal egyetértett és megbízta Horváth Zoltán alpolgármestert 

és Kőhalmi Béla képviselőt, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkatársával együttműködve 2 héten belül készítse elő a közlekedési táblák 

kihelyezését Zalamerenye község területén. 

 

 Közvilágítási problémák 
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Horváth Zoltán: A Petőfi és a Jókai út kereszteződésében a fák benőtték a lámpatesteket. 

Kinek a dolga azt lepucolni? Még egy lámpatest felhelyezésére lenne szükség, vagy az 

elosztáson kellene változtatni a jobb megvilágítás érdekében. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 90/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület 

 

1. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Petőfi út és 

Jókai összekötő út kereszteződésében a közterület megvilágítását zavaró módon 

növényzettel benőtt lámpatesteket és tegyen javaslatot a helyzet megoldására.   

2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 
               (operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző) 

 

 

 Riasztórendszer felülvizsgálata 

 

Horváth Zoltán: A hivatali riasztórendszer felülvizsgálatáról a költségvetés készítésekor már 

beszéltünk. Kétfunkcióssá kellene átalakítanunk a rendszert. Ennek kapcsán rácsos ajtót 

kellene szereltetnünk az emeleti feljáróhoz. Javaslom, hogy vizsgáltassuk meg ennek 

lehetőségét. A jelenlegi terem kicsi, egy nagyobb tárgyalóteremre lenne szükség, mely itt az 

emeleten rendelkezésre áll.   

 

Tóth Gábor: Új, korszerűbb lámpatestekre is szükség lenne. 

 

Ódor László: Korábban már döntöttünk arról, hogy 400.000 Ft-ot elkülönítünk 

költségvetésünkben 9 szék és egy asztal vásárlására, ebből kellene fedeznünk a meszelést és a 

lámpacserét is. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 91/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület 

 

1. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy szakértővel vizsgáltassa 

meg a Zalamerenye, Jókai  u. 2. szám alatti önkormányzati épület 

riasztóberendezését és tegyen javaslatot a korszerűsítésére.  

2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 
               (operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya Városfejlesztési osztályvezető) 

 

 Kossuth utcai áteresz javítása 
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Horváth Zoltán: A Kossuth utcai áteresz javítására mikor kerül sor? 

 

Ódor László: Javaslom, hogy kérjünk be 3 db árajánlatot és minél előbb végeztessük el a 

munkálatokat. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 92/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület 

 

1. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy kérjen árajánlatokat a 

Kossuth utcai áteresz javítási munkálataira. 

2. A Képviselőtestület az árajánlatok ismeretében dönt a munkálatok elrendeléséről. 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 
               (operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya Városfejlesztési osztályvezető) 

 

 Közterületelnevezés 

 

Horváth Zoltán: Plébános Úr közterületelnevezési kérelmével kapcsolatban a javaslatom, 

hogy mivel az utcában nincsen lakóépület, kapcsoljuk a számozását a Kossuth utcához és 

legyen a házszáma a Templomnak Kossuth u. 20/A. 

 

Ódor László: Utána néztem a Néprajzi Lexikonban és ez az utca régen Temető utca volt. 

Javaslom, hogy kérjük fel a Hivatalt, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy ez az utca 

a Kossuth utca részeként kerüljön feltüntetésre. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselőtestület 93/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg 

annak lehetőségét, hogy a Templom épülete Kossuth utcai házszámot kaphasson.  

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Ódor László polgármester 
               (operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző) 

 

 

 Kályhák beszerzése 

 

Horváth Zoltán: Megvizsgáltuk az önkormányzati épületek fűtésrendszerét. A Jókai u. 2. szám 

alatti épületben tavaszra el kell dönteni, hogy át kell-e rakatni a kályhát. A Kultúrház 

előterében van egy ócska kályha, ami helyett javaslom, hogy vegyünk újat. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Képviselőtestület 94/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület a Kossuth u. 10. szám alatti Kultúrház épületébe kályha vásárlását 

engedélyezi  -  max. 150.000 Ft-os beszerzési áron - a költségvetési tartalék terhére.  

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

 Honlapon lévő információk aktualizálása 

 

Horváth Zoltán:  A honlapon található információk idejét múltak, aktualizálni kellene. Az üres 

cellákat fel kellene tölteni információkkal. 

 

Ódor László: Tárhelyproblémák miatt nem sikerült eddig feltölteni a nagyobb méretű 

jegyzőkönyveket. Felveszem a kapcsolatot az informatikussal a probléma megoldása 

érdekében.  

Javaslom, hogy a képviselői munka egyszerűsítése, könnyítése érdekében fontoljuk meg 

laptopok beszerzését, kérjünk árajánlatokat.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Képviselőtestület 95/2016. (X. 27.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület felkéri a Hivatalt, hogy kérjen árajánlatot 5 db laptop beszerzésére.  

Határidő: 2016. november 29. 

Felelős: Ódor László polgármester 

(operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető) 

 

    

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselőtestület munkáját zárt 

ülésen folytatta.  

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Mariann 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 Horváth Zoltán        Tóth Gábor 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


