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J e g y z ő k ö n y v  

 

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. május 27-én megtartott üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                    Határozatok: 7 db 

          Rendeletek:   1 db 



 

 

 

              

S z a l a p a   

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. május 27-én (szerdán) 16.00. órakor Képviselő-testületi ülést 

tartunk. 

Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatali helyisége. 

N a p i r e n d : 

1./  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

2./ Beszámoló a 2008. évben végzett Falugondnoki tevékenységről.  

     Előadó: Sámel József polgármester 

3./ Aquazala kérelmének megtárgyalása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

5./ Szalapa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének  

     módosítása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

6./  Pályázat beadásáról döntés. 

      Előadó: Sámel József polgármester 

7./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

8./ Zala-KAR Társulási Megállapodás módosítása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

Zárt ülés: 

Egyedi kérelmek megtárgyalása. 

Szalapa, 2009. május 20. 

    Tisztelettel:           Sámel József  sk. 

                                                                              polgármester 

Szalapa Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

     8341  Szalapa, Fő u. 49.   



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

      2009. május 27. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. május 27.  16.00 óra 

 

Jelen vannak: Sámel József polgármester, 

                         Magasházi Árpádné alpolgármester 

       Mike Károlyné, Fekete Béla, 

     Samu Ferenc, Renczes István képviselők. 

 

       Bödör Endréné körjegyző. 

 

Sámel József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és Bödör 

Endréné körjegyző asszonyt. 

 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület elfogad. 

 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 

 

1./  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

2./ Beszámoló a 2008. évben végzett Falugondnoki tevékenységről.  

     Előadó: Sámel József polgármester 

3./ Aquazala kérelmének megtárgyalása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Sámel József  polgármester 

5./ Szalapa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének  

    módosítása. 

    Előadó: Sámel József polgármester 



6./  Pályázat beadásáról döntés. 

      Előadó: Sámel József polgármester 

7./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

     Előadó: Sámel József polgármester 

8./ Zala-KAR Társulási Megállapodás módosítása. 

     Előadó: Sámel József  polgármester 

 

N a p i r e n d i   tárgyalása: 

1./  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző: előterjeszti a 2008. évi gyermekjóléti- 

gyermekvédelmi és családsegítő feladatokról készített beszámolót, majd kéri a 

képviselő-testület hozzászólását, véleményét. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

23/2009.(V.27.) számú határozat:  

Szalapa Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi átfogó 

értékelést az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról. 

Felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelésben foglaltakról tájékoztassa a 

Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és 

Gyámhivatalát. 

Felelős: Sámel József  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Beszámoló a 2008. évben végzett Falugondnoki tevékenységről.  

     Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: az írásos beszámolóhoz kéri a képviselő-testület 

hozzászólását, véleményét.  



Mike Károlyné képviselő: kéri a falugondnokot, hogy időben jelezze, mikor 

megy bevásárolni, mert így a lakosság nem tud rákészülni, ha csak előtte nap 

tájékoztatja őket. 

Sámel József polgármester: megköszönöm a falugondnok munkáját és azt kérem 

a továbbiakban is ilyen lelkiismeretesen végezze. 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

24/2009.(V.27.) számú határozat:  

Szalapa  Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi falugondnoki 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

3./ Aquazala kérelmének megtárgyalása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: ismerteti az Aquazalától érkezett levelet, amelyben 

ismételten kéri az ingatlan eladását, amire 2007-ben vételi ajánlatot tett. 

Samu Ferenc képviselő: véleményem szerint a tulajdonához mindenki 

ragaszkodjon, főleg ebben az időszakban. Ami számomra érthetetlen, hogy 2 év 

múlva lejár a koncessziós szerződés, és miért most akarnak garázst építeni, ami 

az elmúlt 8 évben nem volt fontos.  

Képviselő-testület egyetért a képviselő hozzászólásával és nem támogatja a 

terület értékesítését. 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

25/2009.(V.27.) számú határozat:  

Szalapa  Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta ismételten az 

Aquazala Közszolgáltató Koncessziós Kft kérelmét és helyben hagyta a 

48/2007.(IX.13.) számú határozatát, hogy a területet továbbra sem kívánja 

értékesíteni. 

Határidő: 2009. június 11. 

Felelős: Sámel József polgármester 



4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Sámel József  polgármester 

Sámel József polgármester: kéri az írásos előterjesztéshez a képviselő-testület 

hozzászólását. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

26/2009.(V.27.) számú határozat:  

1. Szalapa  Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 

Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás új Alapító Okiratát 2009. július 

1-jei hatállyal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási 

Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az új Alapító Okirat aláírására. 

Határidő: 2009. május 31. 

Felelős: Sámel József  polgármester 

2. Szalapa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 

Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2009. 

július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 2.1. A Társulási Megállapodás III. fejezete helyébe az alábbi szövegrész  

         lép:  

 III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló  

 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 16-18.§-aiban  

 foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi 

 személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. 

 Tevékenység jellege alapján a Társulás közszolgáltató költségvetési  

 szerv. 

 A társulás operatív végrehajtási, pénzügyi, gazdasági feladatait – a  

 Projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak 



 szerint, mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv;  Zalabér Község 

 Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el jelen Társulási  

 Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 

 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

 Társult Települési Önkormányzatok-képviselő-testületeinek megbízásából 

 a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – intézkedik a  

 Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi  

 nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt. 

 2.2. A Társulási Megállapodás XV. Záró rendelkezések fejezetének utolsó 

  bekezdése kiegészül „a költségvetési szervek jogállásáról és  

  gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény”-re történő  

  hivatkozással. 

 2.3. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett  

  rendelkezései változatlanul hatályba maradnak. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási 

Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza a módosító okirat és az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2009. május 31. 

Felelős: Sámel József  polgármester 

 

5./ Szalapa Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének  

    módosítása. 

    Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

által kiírt CÉDE pályázatában van lehetőség a ravatalozó felújítására és 

bővítésére támogatási kérelmet benyújtani. 

A pályázat benyújtása miatt szükséges a költségvetési rendeletben a fejlesztési 

pénzek átcsoportosítása emiatt kell a rendeletet módosítani.  

Kéri a képviselő-testület döntését az előterjesztés szerint a költségvetési rendelet 

módosításáról. 

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta: 



7/2009.(V.28.) számú rendeletét Szalapa Községi Önkormányzat képviselő-

testületének a 2/2009.(III.02.) számú 2009. évi költségvetési rendelet 

módosításáról.  

 

6./  Pályázat beadásáról döntés. 

      Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: előterjeszti a Nyugat-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE pályázati lehetőséget.  

Javaslatot tesz a pályázat benyújtására a ravatalozó felújítása tárgyában. 

Képviselő-testület támogatja a polgármester javaslatát és 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

27/2009.(V.27.) számú határozat:  

Szalapa  Községi Önkormányzat képviselő-testülete  határozott, hogy a Nyugat-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

85/2009.(IV.l0.) 23§. (1) b pont.(jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: 

Szalapa községben ravatalozó felújítása, bővítése és parkoló kialakítása. 

A fejlesztés megvalósulási helye:  

Szalapa 56/2 hrsz 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás
 

781.141,- 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 4.426.464,- 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

0 

Egyéb forrás 0 

Összesen 5.207.605,- 

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről 

szóló 2/2009.(III.02.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés 

végrehajtása  során. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 



7./ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: kéri az írásos előterjesztéshez a képviselő-testület 

hozzászólását. 

A képviselő-testület részéről  hozzászólás nem volt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

28/2009.(V.27.) számú határozat:  

Szalapa  Községi Önkormányzat képviselő-testülete Általános Iskola Alapító 

Okiratát az alábbi  módosításokkal elfogadja: 

-A 3.) pont: Az intézmény alapító és fenntartó szervei :  

-Kisvásárhely Község Önkormányzata, 8341, Kisvásárhely, Petőfi u. 7. 

-Mihályfa Község Önkormányzata, 8341, Mihályfa, Kossuth u. 57. 

-Óhid Község Önkormányzata, 8342, Óhíd, Petőfi u. 3. 

-Szalapa Község Önkormányzata, 8341, Szalapa, Fő u. 49. 

A 3. pont kiegészül A és B pontokkal: 

-A  3/A ) pont: Az alapítói jogot gyakorló irányító szervei :  

-Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete,  

8341, Kisváaárhely, Petőfi u. 7. 

-Mihályfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 

8341, Mihályfa, Kossuth u. 57. 

-Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 

8342, Óhíd, Petőfi u. 3. 

-Szalapa Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 

8341, Szalapa, Fő u. 49. 

-A 3/B) pont: Egyéb irányítói jogot gyakorló irányító szerve: 



Mihályfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 8341, Mihályfa, Kossuth u. 

57. 

-A 4/A ) pont: A típus szerinti besorolás a következők szerint : 

           -A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv  

           -A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény  

           -Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és 

gazdálkodó   költségvetési szerv került meghatározásra. 

-Az Alapító Okirat 6. pontban Az intézmény jogszabályban meghatározott 

közfeladata      szerepel.  

 A 8.8 pont: -Az Alapfokú Művészetoktatási Iskola , kiegészül : 

                             - „az intézmény befogadó képessége: 200 fő” mondattal. 

-A 9. pont: Az intézmény működési területe az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény működési köre:” 

-A 13.) pont: Az intézmény gazdálkodási formája : „ Részben önállóan 

gazdálkodó jogkör” ,  Önállóan működő és gazdálkodó jogkörre módosul . 

Határidő: 2009. június 11. 

Felelős: Sámel József polgármester   

 

8./ Zala-KAR Társulási Megállapodás módosítása. 

     Előadó: Sámel József  polgármester 

Sámel József polgármester: előterjeszti a Társulási Megállapodás módosításának 

szükségességét. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

29/2009.(V.27.) számú határozat:  

Szalapa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi 

Innovációs Társulás Társulási Tanács 31/2009.(V. 14.) sz. határozatának 

megfelelően a Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 



megállapodás módosítását elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás 

elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat egy példányának 

megküldésével a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Munkaszervezetét 

(8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.) értesítse. 

 

Felelős: Sámel József polgármester 

              Bödör Endréné körjegyző 

 

Határidő: 2009. július 14. 

 

 

Képviselő-testület részéről egyéb felvetés nem volt, a polgármester az ülést  

16.45. órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

Bödör Endréné                Sámel József 

   körjegyző                 polgármester 

 

 


