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ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. ÉVBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI 
 

 
1/2019. (I. 31.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A nemzetiségi önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával 2018. február 1. napján megkötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta. A képviselő-testület a megállapodás módosítását nem kezdeményezi. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a meghozott döntésről a határozat 
megküldésével tájékoztassa Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökét. 
 

2/2019. (I. 31.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata kezdeményezi a Zalavár és Sármellék községek területén 
működő repülőtér és kapcsolódó területeinek fejlesztésére vonatkozó településfejlesztési 
koncepció megfogalmazását, a repülőtér területére vonatkozó településrendezési eszközök – 
településszerkezeti terv, építési szabályzat és szabályozási terv – megalkotását. A 
településfejlesztési koncepció megfogalmazása során együttműködik a repülőtér 
üzemeltetőjével, a megalapozó vizsgálat részét képezően pedig figyelembe veszi az 
UVATERV által a Hévíz-Balaton Airport Repülőtér (LHSM) területére 2017. februárjában 
készített szakvéleményét.  
 
2. A településrendezési eszközök megalkotásával kapcsolatban területrendezési hatósági 
eljárást kezdeményez a Balatoni törvény területre vonatkozó rendelkezései és a kialakult 
állapot, valamint a tervezett fejlesztés ellentmondásainak feloldása érdekében. A 
területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok elkészítéséhez 
megbízást ad a PESTTERV Pest megyei Terület- Település-Környezet Tervező és Tanácsadó 
Kft. számára. A településfejlesztési koncepció, a szükséges megalapozó vizsgálat és a 
településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentáció elkészítésére az AOD 
Építész és Grafikus Iroda Kft.-t kéri fel. A településfejlesztési koncepció és településrendezési 
eszközök megalkotásának folyamatában települési főépítészként Káli Marianna okleveles 
építészmérnök, felsőfokú urbanista szakmérnököt bízza meg. 
 

3/2019. (I. 31.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés során a 
tüzelőanyag jogosultakhoz történő kiszállításának költségeit átvállalja.  
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglaltakkal 
kapcsolatos költségeknek az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe történő betervezéséről. 
 

4/2019. (I. 31.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Zalavár 083/9 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 6 ha 8285 m2 nagyságú, 66 AK értékű 
ingatlan hasznosítására Göller László 8392 Zalavár, Petőfi S. u. 40. szám alatti lakossal 2010. 
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március 2. napján megkötött, legutóbb 2018. február 8. napján módosított haszonbérleti 
szerződés 1 évvel, 2019. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig történő 
meghosszabbítását jóváhagyja. 
 
2. Az 1. pontban megjelölt bérelt terület és a közút közötti területrész tisztítása, rendben 
tartása a haszonbérlő feladata. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 
módosításának az aláírására. 
 

5/2019. (II. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság 
jelentése alapján megállapítja, hogy Zalavár község polgármestere, továbbá Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogaikat gyakorolhatják és a 
jogszabályban meghatározott juttatásokban részesülhetnek. 
 

6/2019. (II. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zalavár Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésének elfogadása (rendelettervezet)” című előterjesztést megtárgyalta 
és az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek jóváhagyásáról az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeinek előirányzatát az alábbiak 

szerint hagyja jóvá 

 

Saját bevétel megnevezése * 2019. év  2020. év  2021. év  

Helyi adóból származó bevétel  15 550 000 15 550 000 15 550 000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel  1 900 000 1 900 000 1 900 000 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel  397 000     

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel        

Részvény értékesítéséből származó bevétel        

Részesedés értékesítéséből származó bevétel        

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó 
bevétel        
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Bírság-, pótlék- és díjbevétel 500 000 500 000 500 000 

Kezességgel kapcsolatos megtérülés       

Saját bevétel összesen 21 347 000 21 347 000 21 347 000 

Saját bevételek 50%-a 10 673 500 10 673 500 10 673 500 

    

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján  

 

2.) A Képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem 
döntött. 

 

KIMUTATÁS  

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről  

2019-2021. év 

   ezer Ft 

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 2019. év  2020. év  2021. év  

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás        

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás        

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás        

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás        

A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke       

Egyéb értékpapír vételára       

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a 
váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 
tartalmazó értéke        

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő 
megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben 
kikötött tőkerész hátralévő összege.        

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. 
szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár        

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap 
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték       
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Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege       

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség összesen        

    

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel       

    

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §  (1) bekezdése alapján  

 
7/2019. (II. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester 2019. évi szabadsága 

ütemtervének elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Ildikó polgármester 2019. évi 
25 munkanap alapszabadságból és 14 munkanap pótszabadságból álló szabadságának 
ütemezését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
2019. március 25-29.     5 munkanap 

2019. április 15-18.     4 munkanap 

2019. május 2-10.     7 munkanap 

2019. július 1-12.    10 munkanap 

2019. augusztus 8-10.                3 munkanap 

2019. november 4-13.    8 munkanap 

2019. december 7.; 14.    2 munkanap 

 
8/2019. (II. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár település Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 
 

9/2019. (III. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A Sármelléki Általános Iskola 

Zalavári Cirill-Metód Tagiskolája átszervezésének véleményezése” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármelléki Általános Iskola Zalavári 
Cirill-Metód Tagiskoláját érintő tervezett átszervezéssel nem ért egyet. A Képviselő-testület 
nem támogatja a tanulói létszám csökkentését. Az iskola épületének adottságai megfelelőek a 
jelenlegi tanulói létszámhoz, a jelenlegi alacsonyabb kihasználtság véleményünk szerint 
önmagában nem indokolja az átszervezést. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével 
tájékoztassa a Nagykanizsai Tankerületi Központot. 
 
 

10/2019. (III. 21.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár 083/9 helyrajzi számú 
ingatlanon az engedélyezett fajtájú és mennyiségű fa kitermelésével és kiközelítésével 
megbízza Völler Tamás egyéni vállalkozót (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 2/B.) 6.500,-
Ft+ÁFA/nettó m3 vállalkozási díjért. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont alapján a vállalkozói 
szerződés megkötésével. 
 

11/2019. (III. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zalavár Község Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján Zalavár Község Önkormányzata 2019. évi 
összesített közbeszerzési tervét – annak figyelembe vételével, hogy az önkormányzat jelenleg 
nem tervez közbeszerzési eljárást - az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 

12/2019. (III. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló az önkormányzati 

társulásokban 2018. évben végzett tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulásokban 2018. 
évben végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 

13/2019. (III. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár községben fellelhető 
nemzeti értékek azonosítása és megőrzése érdekében a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján települési értéktár 
létrehozásáról döntött. A Képviselő-testület az értéktárat Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásával kívánja működtetni. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Települési Értéktár Bizottság létrehozásának 
előkészítésére és a vonatkozó előterjesztés képviselő-testület elé terjesztésére. 
 

14/2019. (III. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének működési célú tartaléka terhére a Keszthelyi Mentők Alapítvány (8372 
Cserszegtomaj, Fenyves u. 28.) részére a Keszthelyi Mentőállomásnak a Csíksomlyói búcsún 
történő egészségügyi biztosítása költségeire 20.000,-Ft, azaz húszezer forint támogatást 
biztosít. 
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a 
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

15/2019. (III. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Zalavár 126. helyrajzi számú, 439 m2 alapterületű ingatlant (kivett beépítetlen terület) az 
önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2005. (I. 11.) 
önkormányzati rendelet 10. § a.) pontja alapján értékesítésre jelöli ki. Az ingatlant eladásra 
meg kell hirdetni 30 napos ajánlattételi határidővel. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően 
gondoskodjon az ingatlan eladásra történő meghirdetéséről. 
 

16/2019. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2018. évi belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 

17/2019. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi munkaterv megállapításáról 
szóló 49/2018. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

 A 49/2018. (XI. 29.) sz. határozat Melléklete helyébe jelen határozat Melléklete lép. 
 

18/2019. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2019. (III. 21.) számú képviselő-
testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A 10/2019. (III. 21.) sz. határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Zalavár 083/9 helyrajzi 
számú ingatlanon az engedélyezett fajtájú és mennyiségű fa kitermelésével a BEMMA Kft-t 
(8893 Szentliszló, Zrínyi u. 15.) 3.000,-Ft+ÁFA/nettó m3 vállalkozási díjért, a kitermelt fa és 
korona kiközelítésével Völler Tamás egyéni vállalkozót (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 2/B.) 
3.500,-Ft+ÁFA/nettó m3 vállalkozási díjért.” 
 
2. A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban. 
 

19/2019. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Óvodai csoportok számának 

meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének d.) pontja alapján a Zalavári Óvodában a 2019-2020. 
nevelési évben egy óvodai csoport indításáról határozott. 
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20/2019. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének működési célú tartaléka terhére a Kis Szent Teréz Plébánia (8360 Keszthely, 
Tapolcai út 1.) részére a Keszthelyi Kórházkápolna megvalósításának költségeire 30.000,-Ft, 
azaz harmincezer forint támogatást biztosít. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a 
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

21/2019. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a 
Szolgálatnak a településen végzett munkájáért. 
 

22/2019. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló Zalavár Község 

Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

23/2019. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
 
2. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 
 

24/2019. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Várszigeti fakitermelésből 5 m3 fát 
értékesít a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.) 
részére bruttó 20.000,-Ft vételárért. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

25/2019. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének működési célú tartaléka terhére az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
(1182 Budapest, Királyhágó u. 70.) részére a Keszthelyi Mentőállomás részére eszközvásárlás 
költségeire 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint támogatást biztosít. 
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a 
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
26/2019. (VII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár, József Attila utcában 
folyamatban lévő járdafelújítás során a nyomvonal szélesítéséből adódó bruttó 1.224.000,-Ft 
többletköltséget az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

27/2019. (VII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár, József Attila utcában 
folyamatban lévő járdafelújítás során felszedett régi járdalapokat a Zalavár-Sármellék 
Airport Kft. által bérbe adott zalavári 05/9 hrsz.-ú ingatlan bérlőjének tudtával és 
beleegyezésével, a kivitelező által odaszállítva ideiglenesen tárolja. A szállítás és az 
elhelyezés az önkormányzat részére további költséggel nem jár. A járdalapok bérleményről 
történő elszállításáról az önkormányzat a későbbiekben gondoskodik.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

28/2019. (VII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázatot nyújt be. Zalavár Község 
Önkormányzata a pályázat útján 104 m3 keménylombos tűzifát igényel, amelyhez a 
szükséges önrészt, 132.080,-Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít. 
Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 

29/2019. (VII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a Pályázati 
Kiírásban megjelölt feltételeknek való megfelelése esetén pályázatot kíván benyújtani a 
„Rendkívüli szociális támogatás 2019” elnevezésű pályázatra. 
 
2. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 

30/2019. (VIII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balaton 
Fejlesztési Tanács és az Információs és Technológiai Minisztérium által „Településfejlesztési 

beruházások támogatására” kiírt pályázatra a „Zalavár, József Attila utca fasor megújítása” 
projekt megvalósítása céljából. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 481.950,-Ft összeget az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja. 
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2. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 

31/2019. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Zalavár községben működő Helyi Választási Bizottság 
tagjának 

1. Kamondiné Bóta Melinda 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 52. szám alatti lakost 

2. Takács Jánosné 8392 Zalavár, Szabadság u. 11. szám alatti lakost 

3. Somogyi Józsefné 8392 Zalavár, Kossuth L. u. 59. szám alatti lakost 

4. Horváthné Wirt Veronika 8392 Zalavár, Csillag u. 10. szám alatti lakost 

5. Wirthné König Éva  8392 Zalavár, Kossuth L. u. 84. szám alatti lakost 

 
póttagjának 

1. Fekete Beatrix 8392 Zalavár, Ady E. u. 23. szám alatti lakost 

2. Somogyi Rolandné 8392 Zalavár, Petőfi S. u. 47. szám alatti lakost 

32/2019. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

1. Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-13736-1-00100-14 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_V_211 számú Zalavári vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben 
meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.   
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak 

végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja.  
 

33/2019. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pályázat benyújtása Művelődési 

Ház tetőszerkezetének felújítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint meghirdetett „KÖZMŰVELŐDÉSI 
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA”, pályázatot kíván beadni. 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a pályázati kiírás feltételeit, 
és 1.830.000,- Ft önrészt a 2019. évi költségvetésének módosításával, illetve a 2020. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 

34/2019. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fa értékesítése” (Várszigeten 

kitermelt) tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület a lakosság részére megvételre ajánlja fel a Várszigeten kitermelt 176 
m3 akác faárut, nettó 15.000,- Ft/m³, és a 62 m3 zöld juhar faárut, bruttó 10.000,- Ft/m³ 
eladási áron. A faáru házhoz szállításához az önkormányzat fa szállítót kér fel, a szállítás 
díjat az igénylők közvetlenül a vállalkozónak fizetik meg.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a lakosság kiértesítésére, az 
értékesítés lebonyolítására. 
 

35/2019. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csatlakozás a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához” című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. A képviselő-testület 
az ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának általános feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a folyósítás során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges 
Nyilatkozatot aláírja, s a jegyző közreműködésével megtegye a szükséges intézkedéseket a 
pályázat kiírására és elbírálására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
ösztöndíjak fedezetének az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe történő betervezéséről. 
 

36/2019. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavári Óvoda vezetőjének az óvoda 
2018/2019. nevelési évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

37/2019. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavári Óvoda 2019/2020. nevelési 
év rendjéről szóló Óvodavezetői munkatervét jóváhagyja. 
 

38/2019. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A Zalavári Sport Klub támogatási 

kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének működési célú pénzeszközátadások előirányzat terhére a Zalavári Sport 
Klub (8394 Zalavár, Dózsa Gy. u. 167.) részére működési célra 585.000,-Ft, azaz 
ötszáznyolcvanötezer forint támogatást biztosít. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a 
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

39/2019. (X. 9.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben a szociális tűzifa juttatás 
megállapítása iránti kérelem benyújtásának határidejét 2019. november 7. napjában állapítja 
meg. 
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40/2019. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság 
elnökének Kurucz Dávid képviselőt választotta meg. 
 

41/2019. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság 
tagjának Hajas Balázs és Plótár László képviselőket választotta meg. 
 

42/2019. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár község alpolgármesterének 
Tóth Lászlót választotta meg. 
 

43/2019. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lucz József polgármester illetményét 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) 
bekezdésének b.) pontja alapján 398.900,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2. A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 59.835,-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

44/2019. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth László társadalmi megbízatású 
alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 120.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2. A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján 18.000,-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

45/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi 
Többcélú Társulásnak 1/21-66/2018. számú Társulási Megállapodásának a 32/2019. (XI. 7.) 
számú társulási tanácsi határozattal történő módosítását elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 

46/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2020. évi munkaterv megállapítása” 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a Melléklet 
szerint elfogadja. 
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47/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár Község Önkormányzatának 
2020-2024. évi stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
elfogadja. 

 

48/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalavár Község Önkormányzatának 
2020. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 6. számú melléklete szerint elfogadja. 

2. A munkaterv előírásait 2020. január 1-től 2020. december 31-ig kell alkalmazni. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az ütemtervek időrendjétől a 
szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 
alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási 
megállapodásban foglaltak szerint. 

 
49/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló az Alsópáhoki Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsópáhoki Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

50/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló a 2018. évi és 2019. I. 

félévi adózási tapasztalatokról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi és 2019. I. félévi adózási 
tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 

51/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati Társulás a 
Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására” (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.) megnevezésű önkormányzati társulás 
Társulási Tanácsába Lucz József polgármestert delegálja. 
 

A delegált tag állandó helyetteseként Tóth László alpolgármestert delegálja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást értesítse. 
 

52/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 2019. 
október 13. napján megválasztott képviselő-testület megbízatásának időtartamára 2020. 
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január 1. napjától továbbra is Alsópáhok Község Önkormányzatával kíván közös 
önkormányzati hivatalt fenntartani. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a két település polgármesterét, hogy a közös önkormányzati 
hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetét, valamint a hivatal alapító okirata 
és a további szükséges okiratok tervezetét készítsék elő, és terjesszék a képviselő-testületek 
elé elfogadásra. 
 

53/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármellék–Zalavár volt szovjet 
repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító 
önkormányzati társulással kapcsolatos vagyoni hozzájárulások megfizetésére vonatkozó 
megkereséssel kapcsolatban úgy határozott, hogy azt a Sármellék Község Önkormányzata 
Képviselő-testületével 2019. november 28. napjára összehívott együttes ülésen kívánja 
megtárgyalni. 
 

54/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármellék–Zalavár volt szovjet 
repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító 
önkormányzati társulás Társulási Tanácsába Lucz József polgármestert, Tóth László 
alpolgármestert és Hajas Balázs képviselőt delegálja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást értesítse. 
 

55/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TEL-INFO Bt-vel (8360 Keszthely, 
Széchenyi u. 1-3.) megbízási szerződés megkötéséről döntött az Info Régió újságban 2020. 
évben 6 alkalommal (2. csomag) települési információk megjelentetése céljából. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés 
aláírására. 

 
56/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zalavár-Zalaapáti 1000 – Az 
ezeréves Zalavár-Zalaapáti bencés apátság látogatóközpontjai” fejlesztési javaslatot 
megismerte. A Képviselő-testület támogatja a koncepció előkészítését, és kifejezi előzetes elvi 
szándékát az együttműködésben történő részvételre. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Zalaapáti 
község polgármesterét. 
 

57/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat (zárt) 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása (zárt)” című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi személyek 2020. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatait 
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érvényesnek nyilvánítja, a támogatási igényeknek helyt ad, s részükre – az alábbiakban 
megjelölt összegben felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat állapít meg. 
 
Az ösztöndíj időtartama: 
 
„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2019/2020. tanév második –tavaszi- féléve, illetve a 2020/2021. tanév első –őszi- féléve) 
 
„B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 
2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév. Az ösztöndíj folyósításának 
kezdete a 2020/2021. tanév első féléve. 
 

2/1. „A” típusú támogatott pályázatok 
 

 
A pályázó neve: 

 
A pályázó állandó lakcíme: 

Önkormányzati 
támogatás 

összege (Ft/hó): 

Reikort Anikó 8392 Zalavár, Petőfi S. u. 6. 6.000,- 

Hegedűs Balázs 8392 Zalavár, József A. u. 31. 6.000,- 

 

2/2. „B” típusú támogatott pályázatok 
 

 
A pályázó neve: 

 
A pályázó állandó lakcíme: 

Önkormányzati 
támogatás 

összege (Ft/hó): 

Reikort Fanni 8392 Zalavár, Petőfi S. u. 6. 6.000,- 

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat közlése, valamint a 
támogatások biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

58/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Energetikai korszerűsítés a 
zalavári (Dózsa Gy. u. 61.) többfunkciós közösségi épületen” című, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-
00007 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges tájékoztatással és 
nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza az RF Consulting Kft-t (8900 

Zalaegerszeg, Kert u. 1. II/7.) nettó 131.969,-Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 167.600,-Ft 
megbízási díjért. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

59/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Energetikai korszerűsítés a 
zalavári (Dózsa Gy. u. 61.) többfunkciós közösségi épületen” című, TOP-3.2.1-16-ZAI-2018-
00007 azonosító számú pályázati projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok 
ellátásával megbízza Fücsök Nikolettát (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 1. II/7.) bruttó 670.000,-
Ft megbízási díjért. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
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60/2019. (XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Energetikai korszerűsítés a 
zalavári (Dózsa Gy. u. 61.) többfunkciós közösségi épületen” című, TOP-3.2.1-16-ZAI-2018-
00007 azonosító számú pályázati projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza Varga Endre egyéni vállalkozót (8808 

Nagykanizsa, Vadrózsa u. 46.) bruttó 750.000,-Ft megbízási díjért. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

61/2019. (XII. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alsópáhok Község Önkormányzata 
Képviselő-testületével közös önkormányzati hivatal 2020. január 1-ei hatállyal történő 
létrehozásáról szóló megállapodást elfogadja, és a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodást 
visszavonhatatlanul megköti. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

62/2019. (XII. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsópáhoki Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratának a jegyzőkönyvhöz csatolt módosítását és az Alapító Okirat 
módosításokkal egysége szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat és annak a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének az aláírására. 
 

63/2019. (XII. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsópáhoki Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyvhöz csatoltaknak megfelelően, 
2020. január 1-i hatállyal elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alsópáhoki Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának az aláírására. 
 

64/2019. (XII. 5.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az AOD Építész és Grafikus Iroda 
Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.) a Zalavár község területén lévő repülőtér és 
környezete településrendezési eszközeinek megalkotására vonatkozó Tervezési szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
 
 


