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03-155/2014-2. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-én (kedd) 12,30 

órától tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terem (Zalaszabar, Újtelep u.1.) 

. 

 

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint:  

Dr. Kalmár István polgármester 

Varga Béla             alpolgármester 

Kovács Dezső  képviselő 

   

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

Torma László aljegyző 

 

Tóth Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként: Szücs Tamásné óvoda vezető 

 

 

Dr. Kalmár István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Testület tagjai 

közül 3 fő jelen van így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Dezső és Varaga 

Béla képviselőket javasolta. A javaslattal a testület egyhangúlag, egyetértett.  

 

A polgármester javaslatot tett új napirendi pont tárgyalására, 1. napirendi pontként a testület 

tárgyalja meg a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásáról szóló megállapodás 

módosítását. 

Az polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra a módosított meghívóval megegyezően. A 

módosított napirendi javaslatot a Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

Napirendek: 

            

1 1.) Zalaszabar Község Önkormányzata  és a Zalakarosi Közös Önkormányzati 

 Hivatal között az ügyintézésre, valamint az igazgatási feladatok ellátásáért 

 fizetendő pénzügyi kötelezettségek teljesítésére és ütemezésére kötött 

 megállapodás módosítása 

Előadó:  Szabóné Dr. Csányi Mariann 
1.) Zalaszabar Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(II.19.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása. 

       Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester 

2.) Leader együttműködési nyilatkozat 

       Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester 

4.) Egyebek 
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Dr. Kalmár István: Javaslatot tett a testület tagjainak, hogy napirend előtt hallgassa meg Szücs 

Tamásné vezető óvónőt a Holnapocska Tábor kéréséről. 

 

Dr. Kalmár István: Ismertette a testület tagjaival Szabadics Zoltán kérelmét, melyben kérte, hogy ha 

lehetséges április hónapban, valamint a nyári időszakban a tábor lakóinak az óvoda konyhájáról 

étkezést biztosítsanak. Felkérte Szücs Tamásné vezető óvónőt, hogy tájékoztassa a testület tagjait a 

táborozással kapcsolatos főzési lehetőségekről az óvoda konyhán. 

 

Szücs Tamásné: A tavalyi év augusztusában is főzött egy hónapon át a tábor lakóinak az óvoda 

konyha, azonban abban az egy hónapos főzéssel 100.000.-Ft mínuszt értünk el, ezzel a költséggel nem 

tudjuk kigazdálkodni, mi nem vendéglátásra vagyunk berendezkedve. A dolgozóknak is csak nyáron a 

három hét leállás alatt tudjuk kiadni a szabadságot, ezen időszakban nincs iskola, óvoda és csak a 

szociális étkezőkre kell főzni, ezáltal kevesebb ember is elég. 

 

Dr. Kalmár István: Én azért hívtam ide az óvoda vezetőjét, mert Ő hitelesen alá tudja támasztani, és 

tájékoztatni tudja a testület tagjait, hogy miért nem éri meg az önkormányzatnak nyáron a tábor 

lakóinak főzni. 

 

A tájékoztatást a testület egyhangúlag, tudomásul vette. 

 

1) Zalaszabar Község Önkormányzata  és a Zalakarosi Közös Önkormányzati 

Hivatal között az ügyintézésre, valamint az igazgatási feladatok ellátásáért fizetendő 

pénzügyi kötelezettségek teljesítésére és ütemezésére kötött megállapodás módosítása 

 

Szabóné Dr. Csányi Mariann: A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) 

2013. június 3-án megállapodást kötött Zalaszabar Község Önkormányzatával a KÖH 

finanszírozásáról. A megállapodás megkötése évében a központi költségvetés által a KÖH 

fenntartásához biztosított normatíva összegét a települési önkormányzatok kapták. 2014. január 1-jétől 

a KÖH fenntartásához biztosított normatívát a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti  

települési önkormányzat kapja. Zalakaros Város Önkormányzata a normatíván felül nem kér 

hozzájárulást a hivatalt fenntartó önkormányzatoktól. 

Tekintettel arra, hogy Zalaszabarban a KÖH állandó kirendeltséget tart fenn, a kirendeltség 

fenntartásához a megállapodás alapján rögzített 100 000 Ft/hónap hozzájárulást a KÖH továbbra is 

biztosítja, csak a finanszírozás módja változik, a KÖH a közös önkormányzati hivatal fenntartásához 

biztosított normatíva terhére a havi hozzájárulást átutalja Zalaszabar Község Önkormányzata részére. 

Kérte a testületi tagokat, hogy a mellékelt adattartalommal a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

finanszírozási megállapodását elfogadni szíveskedjenek. 

 

Dr. Kalmár István: Mivel hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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3/2014. (II. 18.) sz. Kt. határozat 
A képviselő-testület 

1./ Zalaszabar Község Önkormányzata és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal között az 

ügyintézésre valamint az igazgatási feladatok ellátásáért fizetendő pénzügyi kötelezettségek 

teljesítésére és ütemezésére kötött megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletének 

megfelelően jóváhagyja. 

2./ felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

             Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző 

 

 

 

1.) Zalaszabar Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) sz. 

Önkormányzati rendelet módosítása. 

       Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester 

 

 

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy a meghívóval együtt írásban már kézhez 

kapott 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának szükségességéről részletesen 

tájékoztassa a testület tagjait. 

 

Torma László: A költségvetési rendelet módosítását a bevételi és kiadási oldalt érintő évközi döntések 

és a tényleges teljesítéshez történő igazítás indokolja. Részletesen ismertette a jogcímenkénti 

módosításokat, melyben például szerepel az önkormányzat a helyi önkormányzatok 

működőképességének megőrzését célzó pályázat keretében 1381ezer Ft kapott támogatás is, melyből 

az április és május havi lakossági hulladék elszállításáról szóló számlák kerültek kiegyenlítésre.  

 

Dr. Kalmár István: Mivel hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra tette fel az elhangzottakat, és kérte 

a testület tagjait, hogy fogadja el a költségvetési rendelet módosítását. 

 
 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2/2014 (III.10.) önkormányzati 

rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(II.19.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

( A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

 

2.) Leader együttműködési nyilatkozat 

       Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester 

 

Dr. Kalmár István: Felkérte az Leader együttműködési nyilatkozat részletes ismertetésére Torma 

László aljegyzőt. 
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Torma László: Jelenleg is tagjai vagyunk az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium EMVA társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 

közleménye lapján megindult a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülés és a 

Helyi Fejlesztési Stratégiákhoz kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése. 

A 2014.-2020.-as időszakra történő felkészülés érdekében, esetünkben az Innovatív Dél-Zala 

Vidékfejlesztési Egyesület lehetőséget kap, hogy a jelenlegi együttműködési formát tovább vigye a 

következő tervezési ciklusra. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területe egy adott járásra, vagy 

tájegységre, vagy azok többszörösére terjedhet ki. A működőképesség érdekében javasolt legalább 

20 000 lakos. Egy település csak egy Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési területen 

lehet figyelembe venni, továbbá szükséges biztosítani a területi folytonosságot. 

Az egyesületeknek február végéig kell nyilatkozniuk, hogy változatlan lefedettséggel folytatják-e a 

munkát. Ezáltal az egyesületekhez tartozó önkormányzatoknak is nyilatkozniuk kell együttműködési 

szándékukról, a területi hovatartozásról és erről határozatot is kell hozniuk. 

 

 

Dr. Kalmár István: Mivel hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra tette fel az elhangzottakat, és kérte 

a testület tagjait, hogy erősítsék meg csatlakozási szándékukat az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 

Egyesülethez. 

 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

 

4/2014. (II. 18.) sz. Kt. határozat 
A képviselő-testülete  

1.) megerősíti csatlakozási szándékát az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez.  

Az Önkormányzat részt kíván venni az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesült 2014 – 

2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 

Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 

elismerésében. 

 

Határidő: 2014. február 27. 

Felelős: Dr. Kalmár István polgármester 

 

 

 
4.) Egyebek 

a.)Ingatlan vásárlási kérelmek. 

 

Dr. Kalmár István: Ismertette, hogy a testület tagjaival, hogy két személy adott be több önkormányzati 

ingatlanra vásárlási kérelmet.  

 - Dr. Nyárádi Ákos szeretné megvásárolni az Zalaszabari 1405, 1283, 1282,  1421 hrsz-u, 

1289 hrsz-u és az 1139 hrsz-u ingatlanokat.  

 - valamint Csécs József  nagyradai lakos is több ingatlanra vonatkozóan adott be kérelmet. 

 

Varga Béla alpolgármester: Dr. Nyárádi Ákos az 1405 hrsz-ú ingatlan és az 1283 hrsz-u ingatlan 

„kivett közút” ezért nem forgalomképes, valamint az 1282 hrsz-u ingatlan nem önkormányzati 

tulajdon. A többi ingatlan önkormányzati tulajdon, azonban az értékbecslő még nem készítette el az 

ingatlanok felértékelését. 
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Szabóné Dr. Csányi Mariann: Önkormányzati közforgalmi utat a testület nem adhatja el. 

Dr. Nyárádi Ákos Urat nyilatkoztatni kell, hogy fenntartja-e vételi ajánlatát a három megvásárolható 

terület vonatkozásában. 

 

Varga Béla: Ugyancsak a Csécs József által megvásárolni kívánt ingatlanok sincsenek az értékbecslő 

által felértékelve. 

 

A testület egyhangúlag, úgy döntött, hogy az ingatlan vásárlási kérelmekről, az ingatlanok 

felértékelése után dönt. 

 

 

További hozzászólás nem merült fel, ezért a polgármester a napirendi pont tárgyalását 

bezárta. 

Más napirend, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az ülést 13,30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

  
 

 

 

Dr. Kalmár István     Szabóné Dr. Csányi Mariann 

    polgármester             jegyző 

 

  

 

 

Tóth Zoltánné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Varga Béla        Kovács Dezső 

       jkv hitelesítő                     jkv. hitelesítő 


