03-155/2014-5.
Zala Megye
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JEGYZŐKÖNYV
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-én tartott nyilvános üléséről

Határozatok: 13. – 17.
Rendeletek: 3. – 3.
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03-155/2014-5.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-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

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 Varga
Béla képviselőket javasolta. A javaslattal a testület egyhangúlag, egyetértett.
Az polgármester javaslatot tett a meghívóval egyezően a napirendi pontokra melyet a Testület
egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirendek:
1.) Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
2.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
3.) Beszámoló a 2013. évi Belsőellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
4.) Beszámoló a Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
5.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
6.) Új Településrendezési terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend
megállapítása
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
7.) Egyebek
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1.) Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Dr. Kalmár István: Felkérte Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyzőt, hogy a képviselő-testület tagjai által
a meghívóval együtt kézhez kapott előterjesztést részletesen ismertesse.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Az előterjesztéshez még talán annyit fűznék hozzá, hogy az újonnan
létrejött hivatalról beszélünk és még nem lehetett tudni, hogy milyen működési feltételek mellett
tudunk dolgozni. Lehetőségekhez mérten megpróbáltuk összefésülni és azt hiszem, hogy tudtunk
zökkenőmentesen dolgozni.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
13/2014. (IV. 29.) sz. Kt. Határozat
A Képviselő-testület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolót
126 444 e Ft eredeti bevételi előirányzattal,
126 038 e Ft módosított bevételi előirányzattal,
130 206 e Ft bevételi teljesítéssel
124 444 e Ft eredeti kiadási előirányzattal,
126 038 e Ft módosított kiadási előirányzattal,
116 298 e Ft kiadási teljesítéssel
7 951 e Ft módosított pénzmaradvánnyal amelyből
7 135 e Ft kötelezettségekkel terhelt,
816 e Ft szabad pénzmaradvány
elfogadja.
Határidő: 2014.április 30.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
S
2.)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy ismertesse az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.
Torma László: Az előterjesztésben leírtakhoz még arról tájékoztatta a testület tagjait, hogy az
önkormányzat csak azokra a feladatokra teljesített kiadást, amelyre a testület felhatalmazást adott. A
2013. évben az önkormányzat hitelfelvétel nélkül gazdálkodott, pénzmaradványa keletkezett, amely a
takarékos gazdálkodás eredménye. A pénzmaradvány összege a későbbi fejlesztések forrása lehet.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
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Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 3/2014 (V.14)
önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

3.)

Beszámoló a 2013. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy ismertesse az önkormányzat 2013. évi
belsőellenőrzésről szóló jelentés tartalmát.

Torma László: Zalakaros Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásán keresztül gondoskodik. A Társulás feladat ellátására
megállapodást kötött a Szumma Pont Bt.-vel, mely a 2013. évi belső ellenőrzési tervben
szereplő ellenőrzések végrehajtásáról szóló jelentését elkészítette, az összegzés az
előterjesztés mellékleteként kiküldésre került.
A belső ellenőrzés észrevételt nem tett.
S Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
14/2014. (IV. 29.) sz. Kt. Határozat

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót jelen
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal, értesítésre 2014. május 15.
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
S
4.)

Beszámoló a Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

Dr. Kalmár István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a meghívóval együtt kézhez kapott
előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás.
Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el szavazásra tette fel a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló előterjesztést.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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15/2014. (IV. 29.) sz. Kt. Határozat

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 Szociális és
Gyámhivatalának küldje meg.
Határidő. 2013. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Tóth Zoltánné
5.)

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

Dr. Kalmár István: Felkérte Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyzőt, hogy a képviselő-testület tagjai által
a meghívóval együtt kézhez kapott előterjesztést részletesen ismertesse.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Az előterjesztésben foglaltakon túl még tájékoztatta a testület tagjait,
hogy a távolság ellenére is jól mentek a dolgok 2013. évben, Szabar munkáját segítette a közös
hivatal. Én ugyan úgy képviselem Zalaszabar érdekeit, mint a másik két önkormányzat érdekeit.
A közeljövőben 1 fő informatikust szeretnénk alkalmazni. Zalakaroson támogatták kérésemet, de még
nem fogadták el.
S Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
16/2014. (IV. 29.) sz. Kt. Határozat

A képviselő-testület
1./ a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról előterjesztett
beszámolót elfogadja.
2./ az informatikai, elektronikus biztonsági feladatok megfelelő szakmai színvonalon
történő ellátása érdekében egyetért a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal további
1 álláshely létesítésével.
3./ felkéri a jegyzőt, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-n
(állománytábláján) a változást vezesse át.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző
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6.)
Új Településrendezési terv készítésének kezdeményezése
megállapítása
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester

és

partnerségi

rend

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy a képviselő-testület tagjai által a
meghívóval együtt kézhez kapott előterjesztést részletesen ismertesse.
Torma László: Szabadics Úr kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását, mivel a
Dulák hegyen, és a volt Bán pince térségében kalandpark és ökoturizmus is szolgálja a családok,
gyermekek kikapcsolódását pihenését.
A testületnek külterületen lévő (zártkert) kertgazdasági területen – Dulák-hegy, volt Bán pince
térségében beépítésre nem szánt övezetet kellene létrehoznia, ehhez kellene Zalaszabar
településrendezési eszközeinek módosítását. Az előterjesztés 1. pontja tartalmazza a részletes
módosítást.
Az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő partnerségi rend az ezután induló eljárásokra, egyebek
mellett a módosítandó településrendezési tervre fog vonatkozni. Alkalmazása biztosítja a tervezési
folyamatok társadalmi kontrollját, ezért elfogadását javasolom. Ennek a határozatnak megfelelően
indul a rendezési terv módosítása, ezért szükség van a partnerségi döntés meghozatalára is.
Torma László: Elkészült az előterjesztés, a finanszírozásra a rendezési terv módosításához
háromoldalú megállapodást kellene kötni a finanszírozásra
Szabóné Dr. Csányi Mariann: A testületnek fel kellene hatalmazni a polgármestert a háromoldalú
finanszírozási megállapodás aláírására a vállalkozóval.

Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
17/2014. (IV. 29.) sz. Kt. Határozat

A Képviselőtestület megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat
rögzíti:
1.)
elhatározza a településrendezési eszközök módosítását: a külterületen lévő (zártkert)
kertgazdasági területen – Dulák-hegy, volt Bán pince térségében beépítésre nem szánt övezetet
hoz létre a szabadidő eltöltésére alkalmas funkciók kialakítására (gyermek és ifjúsági tábor,
élmény- és játszó elemek és építményei, szabadidő eltöltésére alkalmas funkciók, vendéglátás,
és borturizmussal összefüggő létesítmények, stb.). A településrendezési eszközök
módosítására közvetlenül Klie Zoltán településtervezőt bízza meg.
2.)
Zalaszabar település közigazgatási területén a településrendezési eszközök
felülvizsgálatát, módosítását a lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó
szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait ezen határozat 2. sz. mellékletében szereplő
partnerségi rend szerint határozza meg a képviselő-testület.
Határidő:

azonnal és folytonos

Felelős:

Dr. Kalmár István polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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18/2014. (IV. 29.) sz. Kt. Határozat

A képviselő- testület
felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonossal és a településrendezési
terv módosítását végző vállalkozóval a háromoldalú szerződést megkösse, melyben
rögzítésre kerül, hogy a felmerülő eljárások, tevékenységek legyenek azok
finanszírozási vagy pedig adminisztrációs jellegűek, a tulajdonost terhelik, azokban az
önkormányzat csak mint megrendelő vesz részt. A tulajdonos a szerződés megkötését
megelőzően köteles befizetni a rendezési terv elkészítésének költségeit az
önkormányzat számlájára. Amennyiben a tulajdonos nem fizeti meg a költségeket, az
önkormányzat a felekkel a szerződést nem köti meg.

7.)

Határidő:

azonnal és folytonos

Felelős:

Dr. Kalmár István polgármester

Egyebek

Dr. Kalmár István: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Gigler Lászlóval a Deák Ferenc út 42. sz. alatti
önkormányzati szolgálati lakásban egy lehetséges Egészségház képéről terveztettem.
Kovács Dezső: Hegyi út mikor lesz kész.
Varga Béla: Talán az év második felében lesz pályázati lehetőség a hegyi utak felújítására.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Elsősorban terveket kell készíteni, az önkormányzatnak anyagi
lehetősége nincs önerőből megvalósítani a felújításokat, azonban a tervek megléte nagyban elősegíti a
pályázatok benyújtását.
Kovács Dezső: A temetői utat is meg kellene csinálni.
Dr. Kalmár István: A közmunkaprogrammal összekötött beruházás megvalósítása bizonytalan, de meg
fog valósulni a térkövezés, ha szükséges, akkor saját forrásból.
További hozzászólás, felvetés nem hangzott el, ezért a polgármester a napirendi pont tárgyalását
bezárta.

Más napirend, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az ülést 13,45 órakor bezárta.

K.m.f.
Dr. Kalmár István
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző

Tóth Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Varga Béla
jkv hitelesítő

Kovács Dezső
jkv. hitelesítő

