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Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 12-én tartott nyilvános üléséről

Határozatok: 7. – 10.
Rendeletek: 4. – 4.
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Készült: Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én (csütörtök)
11,30 órától tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Zalaszabar, Újtelep u.1.)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Dr. Kalmár István
polgármester
Varga Béla
alpolgármester
Balogh Andrea
képviselő
Cser Lajos
képviselő
Dely László János
képviselő
Tanácskozási joggal van jelen:
Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóth Zoltánné jegyzőkönyvvezető
Meghívottként: 4. napirendi ponthoz Kovács Attila
Dr. Kalmár István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő az ülésen jelen
van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Béla és Dely László János képviselőket javasolta. A javaslattal a
testület egyhangúlag, egyetértett.
A polgármester javaslatot tett a meghívóval egyezően a napirendi pontokra melyet a Testület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Napirendek:
1.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
2.) Zalaszabar Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
3.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
4.) Egyebek
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1.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

Dr. Kalmár István: Felkérte Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését.
Magyarné Kovács Judit: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése írja
elő, azt hogy a költségvetési tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig a képviselőtestület elé kell terjeszteni. A törvényi előírásnak történő
megfelelés alapján került összeállításra és beterjesztésre Zalakaros Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés tervezete.
A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a feladatokat, az élő szerződéseket, illetve az előző
évi teljesítéseket.
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 24 fő. A Hivatal létszámából 7,5
fő önként vállalt feladat, melyből 2 főt a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása finanszíroz.
A közszférában foglalkoztatottak illetménye 2011. évi CXCIX. törvény alapján került meghatározásra.
A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft marad, a cafeteria juttatás maximális összege
2015. éviben 200.000 Ft lesz, amely magában foglalja a munkáltatói közterheket is.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Zalakaroson a bizottságok azt javasolják a testületnek, hogy felül kell
vizsgálni a közös hivatal létszámát, működését. Természetesen ezt meg fogom tenni. Közös hivatal
révén a három település testületének egybehangzó döntésére van szükség az esetleges
változtatásokhoz.
Dr. Kalmár István: Kérdezte, kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakhoz. Mivel kérdés, felvetés
nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
7/2015. (I. 20.) sz. Kt. Határozat
A Képviselőtestület
1.) elfogadja a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését
121.167 eFt bevételi és
121.167 eFt kiadási előirányzattal.
Határidő:
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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2.) Zalaszabar Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
Dr. Kalmár István: Felkérte Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse
Zalaszabar Önkormányzat 2015. költségvetését.
Magyarné Kovács Judit: A tervezési munka az elfogadott határozatok, valamint a 2014. december 15én jóváhagyott Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján történt. A törvény
alapvető változást nem hozott a 2013. évben bevezetett feladatalapú finanszírozáson belül, néhány
kiigazítás történt. A költségvetési törvény alapján az önkormányzatot megillető önkormányzatok
működési támogatása beépült a költségvetési-tervezetbe.
Az Önkormányzat költségvetésének tervezett főösszege - a bevételek és kiadások pontosítását
követően – 115.981 eFt.
Az Önkormányzat 2015. évre tervezett összes bevétele 115.981 eFt, mely az előző évhez képest
mintegy 14,3 %-os – 14.526 eFt – növekedést mutat. A növekedés jórészt a 2014. évi pályázati 2015.
évre áthúzódó folyósításából származik.
Az önkormányzatok új finanszírozási rendszerében kismértékben változtak az állami hozzájárulások
jogcímei, ehhez kapcsolódóan az összegek is. Az önkormányzatok saját bevételeinek szerepe tovább
nőtt, az adóbevételek nagysága még nagyobb hatással van az állami támogatások mértékére.
Az Óvodánál sajnos a működési költségek nőnek, a gyermeklétszám pedig csökken.
Az állami támogatások nem fedezik a működtetés költséget, 5 és fél millió forintot az egyéb saját
bevételekből kell hozzátenni.
Az étkezést igénybevevők számának csökkenése hasonló helyzetet teremtett a konyha működtetésénél
is.
2015. évben fel kell venni a kapcsolatot az óvodánkba járó gyermekek önkormányzatával a helyzet
felmérése, rendezése érdekében.
A régi kisbuszt is értékesíteni kellene. Szeretnénk, ha ezután is stabil lenne az önkormányzat
költségvetése.
Dr. Kalmár István: Az önkormányzatnak jelentős tulajdonai vannak 1/1 arányban, ez jó lehetne az
önerő pótlására.
Dely László: Többen szóltak a hulladék szállítással kapcsolatosan, hogy megjelent a sajtóban a kisebb
szemetes edény cserére vonatkozó írás.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Az edényméretre vonatkozó jogszabályi változás 2015. július 1-én lép
életbe. Előre láthatóan lehet 60 l-es edényt igényelni egyedülállónak, valamint a választható
edényméret egyikének 80 l-esnek kell lennie. Az árképzés rendszere még nem ismert, nem zárható ki,
hogy a hulladékszállító cég ismét kompenzációt fog kérni az önkormányzattól.
Torma László: Az önkormányzat által felvállalt szemétszállítási díj kintlévőség átvállalás
rendezéséhez, ha lehetséges kiegészítő támogatást kér az önkormányzat.
Garabonc aljegyzőjével beszéltem az óvodások után járó támogatás ügyében, nem zárkóznak el a
támogatástól, a polgármester Úrnak konkrét számokkal fel kell keresnie az érintett települések
polgármesterét.
Dr. Kalmár István: Kérdezte, kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakhoz. Mivel kérdés, felvetés
nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
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Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 4/2015.(II.15) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
( A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő
három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
Dr. Kalmár István: Felkérte Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a
napirendi pont lényegét.
Magyarné Kovács Judit: A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, a módosított
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a módosított
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló jogszabályok előírják, hogy az
önkormányzat évente vizsgálja az adósság-állományát.
A jogszabályok szerint az önkormányzatok érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával
vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot
keletkeztető ügyletet.
Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente,
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályba – a módosított
353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét. A tárgyévben várható adósságot keletkeztető
ügyleteiről az önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de
legkésőbb március 16-áig a kincstár felé jelenteni kell.
Dr. Kalmár István: Kérdezte, kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakhoz. Mivel kérdés, felvetés
nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
8/2015. (I. 20.) sz. Kt. Határozat
A képviselőtestület
1./ Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a, a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján a módosított 353/2011 (XII.30.) Kormányrendeletben
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szól 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a
melléklet szerinti számítás alapján a következők szerint állapítja meg:
e Ft-ban
Megnevezés
2016. év
2017. év
2018. év
Saját bevételek összege
34.132
34.132
34.132
Saját bevételek 50 %-a
17.066
17.066
17.066
Az önkormányzat adósságot
0
0
0
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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4.) Egyebek
Dr. Kalmár István: Közvilágítással kapcsolatban érdeklődik.
Torma László: a Közvil-el fel lett mondva a szerződés.
Dr. Kalmár István: Megkerestek fakitermelés ügyében. a kitermelt fa bioerőműhöz lehetne beszállító.
A 100%-ban önkormányzati tulajdonú bel és külterületi ingatlanokon kitisztítanák az árkokat.
Kovács Attila: Fakitermeléssel foglalkozunk, 120 ha-on gazdálkodunk, földszínig tisztítjuk a
területeket. Nem csak a saját hasznunkra vágjuk a fát, hanem önkormányzatoknak is végzünk ilyen
feladatokat megállapodás alapján. Az önkormányzatok nincsenek úgy gépesítve. Megnéztük az
önkormányzat tulajdonában lévő területeket és itt is van jócskán kitermelni való fa. Az anyagi része
megállapodás alapját képezi. A földmérővel jelöltetjük ki a területet hivatalosan, ez előnyt is jelenthet
az önkormányzatnak, mivel a területhatárokat pontosan tudni fogják.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Az önkormányzatnak fel kell először méretni a fák mennyiségét és
helyét. Meg kell határozni, hogy mit szeretnénk értékesíteni és milyen színvonalú vágást várunk el.
Szakértőt kell bevonni az ingatlanon felmérendő fák vonatkozásában, majd ennek figyelembe
vételével a testület ajánlati felhívást bocsát ki a terület kitisztítására.
Kovács Attila: 5 ha-onként vágjuk a területet, és addig nem megyünk tovább, míg teljesen ki nem lett
tisztítva.
Kovács Attila: Természetvédelmi területnél utána kell nézni az árkok tisztításának milyen feltételei
vannak.
Dr. Kalmár István: A következő testületi ülésre meg kell kérni az szakértő véleményét legalább a
természetvédelmi területen lévő árkok vonatkozásában, mivel ott a fakitermelés március végéig
végezhető.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Ma a testület dönthet arról, hogy szakértőt kér fel a természetvédelmi
területen lévő árokparton lévő fák felmérésére.
Torma László: Erdőnél csak úgy lehet területet vágni, ha utána újratelepítés van. Külön engedélyeket
kell beszerezni rá.
Dr. Kalmár István: Az árkok tisztítása akkor megoldható lenne.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: A természetvédelmi területen lévő árkok tisztítását kellene előzetesen
felméretni, mivel szoros a határidő. Ha a szakértő felméri, már március elejére lehet döntés a
természetvédelmi területtel kapcsolatosan, majd második ütemben lehetne folytatni az önkormányzat
többi területén.
Dr. Kalmár István: Kérdezte, kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakhoz. Mivel kérdés, felvetés
nem hangzott el szavazásra tette fel az elhangzottakat.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

9/2015. (I. 20.) sz. Kt. Határozat
A képviselőtestület
1./ a zalaszabari külterületi árkokban lévő faanyag felmérésére felkéri Gál Sándort (8754
Galambok, Rózsa u. 9.) . A vállalkozási díj mértéke bruttó 15 000 Ft.
2./ felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Tóth Zoltánné igazgatási ügyintéző

Dr. Kalmár István: A településen várhatóan március elején képzéssel összekapcsolt közfoglalkoztatási
program indul. A képzést szervező szándéknyilatkozat aláírását kéri az önkormányzattól, miszerint a
képzésben résztvevők közül a képzés lezárása után 6 fő foglalkoztatást vállalja. Igaz ettől a gazdasági
helyzetére hivatkozással elállhat, de úgy látja egyértelműnek, ha a képviselőtestület úgy határoz, hogy
abban az esetben tudja a 6 fő közfoglalkoztatását biztosítani, ha 100%-ban támogatott
közfoglalkoztatási program indul.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
10/2015. (I. 20.) sz. Kt. Határozat
A képviselőtestület
1./ egyetért azzal, hogy az önkormányzat a TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 azonosító
számú projekt keretében zalaszabari képzési helyen képzettséget igazoló dokumentumot
szerzett projektrésztvevők közül a képzés zárását követően 6 fő közfoglalkoztatását vállalja,
abban az esetben, ha 100%-ban támogatott közfoglalkoztatási program indul és ezen az
önkormányzat támogatásban részesül.
2./ felhatalmazza a polgármestert a képzéshez kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírására az 1.
pontban meghatározott feltételek alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Szabó Kálmánné adóügyi és igazgatási ügyintéző
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Dr. Kalmár István: Mivel további hozzászólás, felvetés nem hangzott el, ezért a polgármester a
napirendi pontok tárgyalását bezárta.
Más napirend, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az ülést 13,20 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Kalmár István
polgármester

Varga Béla
jkv hitelesítő

Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző

Dely Lászó
jkv. hitelesítő

