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ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. ÉVBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI 
 

 
1/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Zalavár új 
települési honlapjának elkészítésére és működtetésére érkezett pályázatokat, és az 
árajánlatokat kiértékelve úgy döntött, hogy a település honlapjának, 2020. május 1-re 
történő elkészítésére, és a folyamatos működtetésére megbízza Varga János egyéni 
vállalkozót, 8733 Somogysámson, Fő utca 16. szám alatti lakost. 
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Zalavár új 
települési honlapjához kapcsolódó Webtárhely elkészítésére és működtetésére 
érkezett pályázatokat, és az árajánlatokat kiértékelve úgy döntött, hogy a település 
honlapjához kapcsolódó Webtárhely 2020. május 1-re történő megvásárlására, és a 
folyamatos működtetésére megbízza Péter László egyéni vállalkozót, 8700 Marcali, 
Hegyalja utca 8. szám alatti lakost. 
3./ Az árajánlat alapján a település honlapjának elkészítése díjtalan, a havi 
működtetési díj bruttó 13.000 Ft, a weboldalnak és az e-mail fiókoknak szükséges 
Cpanel kezelőfelülettel rendelkező 5 GB SSD2-es Webtárhely elkészítésének és 
működtetésének az éves díja pedig 19.000 Ft+Áfa, amely összegeket a képviselő-
testület a 2020-as költségvetése terhére Varga János egyéni vállalkozónak minden 
hónapban illetve Péter László egyéni vállalkozónak minden évben számla ellenében 
biztosítja. 
4./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a település honlapjának elkészítésére, és a folyamatos működtetésre Varga 
János egyéni vállalkozóval, 8733 Somogysámson, Fő utca 16. szám alatti lakossal 
2020. február 01. és 2024. december 31.-e közötti időszakra szóló Megbízási 
Szerződést a képviselő-testület megbízásából és nevében írja alá. 
5./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a település honlapjához kapcsolódó Cpanel kezelőfelülettel rendelkező 5 GB 
SSD2-es Webtárhely megvásárlására, és a folyamatos működtetésére Péter László 
egyéni vállalkozóval, 8700 Marcali, Hegyalja utca 8. szám alatti lakosokkal 2020. 
február 01. és 2024. december 31.-e közötti időszakra szóló Megbízási Szerződést a 
képviselő-testület megbízásából és nevében írja alá. 
 

2/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Községi Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az 
„Energia korszerűsítése a Zalavári (Dózsa Gy. u. 61.) többfunkciós közösségi 
épületen” című TOP-3.2.1 – 16 ZA1 – 2018 – 00007 azonosító számú projekt 
megvalósításához szükséges kivitelezői feladatokkal  a Képviselő-testület a WEST 
– LIKE KFT. –t (képviselő: Bagyó Lőrincz) bízza meg.  
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kivitelezői Megbízási 
Szerződést a Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá.  
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3/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sármellék 
– Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás között létrejövő Munkamegosztási 
Megállapodást a Képviselő-testületi ülésre beterjesztett formájában elfogadja. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hogy a Sármellék – 
Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás között létrejövő Munkamegosztási 
Megállapodást  a Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá.  
 

4/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 
Sármellék-Zalavár Kármentesítő Társulás által 2019. évre meg nem fizetett 150.000,- 
Ft összegű kármentesítési feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulási díjat, és a 452.755,- 
Ft összegű monitoring költséget. Továbbá még a 2017. és 2018. évre kimutatott 
1.205.510,- Ft hátralékot, mindösszesen: 1.808.265,- Ft-ot, a Sármellék –Zalavár volt 
szovjet repülőtér Kármentesítési feladatait megvalósító Önkormányzati Társulás 
részére befizeti. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozzájárulási díj, a 
monitoring költség, és 2017. és 2018. évi hátralék átutalásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 

5/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a beruházó 
Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a Detecon Vezetési Tanácsadó Kft. által 
készített és benyújtott tervdokumentáció alapján kért Zalavár településen a Magyar 
Telekom Nyrt. fejlesztése keretében épülő optikai hálózat építéséhez az 
Önkormányzat képvisel- testülete az útkezelői és tulajdonosi hozzájárulását 
megadja.  
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a az útkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulás kiadásával  kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

6/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a JANO-
GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által a Zalavár Szabadság utca 28. 
számú, természetben a 407/1 helyrajzi számon található ingatlan villamos energia 
ellátása című dokumentációjukhoz szükséges tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást megadja. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi és a 
közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

7/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az 
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének az 
informatikai fejlesztésének a kivitelezésével az Arany-Pajca Kft., 8360 Keszthely, 
Gagarin u. 39/B alatt működő vállalkozást bízza meg, Bruttó 532. 003 Ft, összegben. 
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kivitelezői Megbízási 
Szerződést a Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá.  
 

8/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Zalavár 

település lakossága, a Takarékbank meglévő és leendő ügyfelei érdekében 

kérelemmel fordul a Takarékbank Zrt. székhelyéhez (1117 Budapest, Magyar 

tudósok körútja 9.). A Képviselő-testület kéri, hogy lehetőleg 2020. március 01.-től 

kezdődően Zalavár településen a település lakossága, a már meglévő és a leendő 

ügyfeleik érdekében heti egy alkalommal, alkalmanként legalább 2 órás időben a 

Takarékbank Takarékbusz az ügyfelei, Zalavár település lakossága részére 

szolgáltatást végezzen. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Takarékbank Zrt. 

székhelyéhez (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.) szóló a Képviselő-testületi 

határozat 1. pontja szerinti kérelmet a Képviselő-testület nevében és megbízásából 

írja meg és küldje el a Takarékbank Zrt. részére. 

 
9/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 
MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY tevékenységét 50.000 forint összeggel támogatja. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés, 
és az összeg átutalásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

10/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a kóbor 
ebek miatti Önkormányzati feladatellátás érdekében Vállalkozási Szerződét köt az 
Ebrendészeti Állategészségügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-vel, 8709 
Marcali, Május 1. utca 4. szám alatt működő vállalkozással, a Szerződés értelmében 
havi bruttó 30.000,- Ft összegben, továbbá a vállalkozási díj ellenében évi 4 db eb 
befogását tartalmazza. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozási 
Szerződést az Ebrendészeti Állategészségügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-
vel, 8709 Marcali, Május 1. utca 4. szám alatt működő vállalkozással, a Képviselő-
testület nevében és megbízásából írja alá. 
 

11/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Galuska 
Dávid Zalaapáti súlyosan beteg kisfiút 100.000,- Ft összeggel címzetten támogatja az 
Esély Dávidnak Alapítványon keresztül.  
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Esély Dávidnak 
Alapítvány Támogatási Szerződését a Képviselő-testület nevében és megbízásából 
írja alá. 
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12/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a közvilágítás 
lámpák bővítésére, és a közvilágítási lámpa áthelyezésére árajánlatokat a 2020. 
február 13.-i soros nyílt ülésének az előkészítési szakaszára szerezze be 

 
13/2020. (I. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Zalavár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Orsós Zsolt 

Zalavár, Kossuth utca 16. szám alatti lakos szükséglakás iránti kérelmét, és a 

következő határozatot hozza.  

1./ Zalavár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Orsós Zsolt 

Zalavár, Kossuth utca 16. szám alatti lakos szükséglakás iránti kérelmét elutasítja.  

2./ Zalavár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy 

a Képviselő-testületi határozat közlésével kapcsolatos intézkedést tegye meg.  

 
14/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 

 
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. 
 

15/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 

 
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zalavár Község 

Önkormányzata 2020. 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 * 2020. év  2021. év  2022. év  

Helyi adóból származó bevétel  20 105 000 20 105 000 20 105 000 

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  3 800 000 3 800 000 3 800 000 
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Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel  1 050 000     

Immateriális jószág értékesítéséből származó 
bevétel        

Részvény értékesítéséből származó bevétel        

Részesedés értékesítéséből származó bevétel        

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel        

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 25 000 25 000 25 000 

Kezességgel kapcsolatos megtérülés       
Saját bevétel összesen 26 880 000 21 400 000 21 400 000 

Saját bevételek 50%-a 13 440 000 10 700 000 10 700 000 

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

 
2.) A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem 

döntött. 
KIMUTATÁS  

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről  
2020-2022. év 

   ezer Ft 

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 2020. év  2021. év  2022. 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       

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege       
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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  
 

16/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 
1./Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Keszthely és 
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás által elkészített a 2019. évi belső ellenőrzési 
tevékenység ellátása érdekében átadott hozzájárulás elszámolását, szakmai 
beszámolóját, és azt tudomásul vette és elfogadta. 
2./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozatáról értesítse a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást. 
 

17/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/81-57/2019 számú 
Társulási Megállapodását az 1. számú Melléklet szerint módosítja. 
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1/81-57/2019 számú Társulási Megállapodás 1. számú 
Melléklet szerint módosítását a Képviselő-testület megbízásából és nevében írja alá. 
 

18/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a napirendi pontot 
és alábbi határozatot hozza:  
1./Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a területrendezési tervi 
feltételek megteremtése érdekében kidolgoztatja a „Hévíz-Balaton Airport" repülőtér 
területén új beépítésre szánt ipari gazdasági terület kijelölése és a település 
közigazgatási határához 200 m-nél közelebb történő kijelölés lehetővé tétele 
érdekében a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) a) pontja, valamint 1.§ (1) db) 
pontja szerinti területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálatot, 
megindítja a területrendezési hatósági eljárást, és térségi terület felhasználási 
engedély iránti kérelmet nyújt be a területileg illetékes állami főépítésznél a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV.8.) Korm. rendelet alapján.  
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

19/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester 2020. évi 

szabadsága ütemtervének elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lucz József polgármester 2020. 
évi 25 munkanap alapszabadságból, 14 munkanap pótszabadságból, 2019. évről 
áthozott 4 munkanap szabadságból, valamint gyermekek után járó 4 munkanap 
pótszabadságból álló, összesen 47 nap szabadságának ütemezését a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
2020. január 23.    1 munkanap 
2020. február 05. és 24.   2 munkanap 
2020. március 16-23.    2munkanap 
2020. április 14-17. és 30.  5 munkanap 
2020. május 04. és 29.                2 munkanap 
2020. június 12 és 15.   2 munkanap 
2020. július 06.-10. és 13.-17. 10 munkanap 
2020. augusztus 03.- 07.  5 munkanap 
2020. szeptember 09.   1 munkanap 
2020. október 05.-10., 12.-16.  10 munkanap 
2020. november 02.   1 munkanap 
2020. december 24-25., 28-31.  6 munkanap 
 

20/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítási 
lámpák bővítésével, és áthelyezésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
1./ A beérkezett árajánlatok alapján a közvilágítási lámpák bővítésével, és 
áthelyezésével kapcsolatos kivitelezői munkával Zalavár Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megbízza a Solener Sygma Kft (8800 Nagykanizsa, Kazanlak 
Körút 4/A.)  vállalkozást, kettő darab közvilágítási lámpa felszerelését, 156. 000,- Ft + 
Áfa összegben. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megrendelőt és a 
Kivitelezői Megbízási Szerződést a Solener Sygma Kft (8800 Nagykanizsa, Kazanlak 
Körút 4/A.)  vállalkozással Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá.  
 

21/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu 
Program keretében megvalósuló orvosi eszköz és gépbeszerzési eszközök 
beszerzésére érkezett árajánlatokat, és a következő határozatot hozza: 
1./ A beérkezett árajánlatok alapján az orvosi eszköz és gépbeszerzési eszközök 
beszerzésére  Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 
Kanizsa Medical Bt. (8800 Nagykanizsa, Semmelweis u 21.)  vállalkozást.  
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megrendelőt  a 
Kanizsa Medical Bt. (8800 Nagykanizsa, Semmelweis u.21.)  vállalkozással, a 
Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá.  
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22/2020. (II.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 

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. március 2. napján megkötött, legutóbb 2019. február 20. napján 
módosított haszonbérleti szerződés 1 évvel, 2020. március 1. napjától 2021. február 
28. 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. 
 

23/2020. (III.16.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország Kormányának a 
45/2020. (III.14.) számú Kormányrendeletet 2. §-nak felhatalmazása alapján 
tudomásul veszi a polgármester intézkedését, határozatát, amely által a Zalavári 
Óvodában rendkívüli szünetet rendelt el a koronavírus terjedése miatt. 
 

24/2020. (III.16.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, tudomásul veszi a polgármester 
további intézkedéseit, Lakossági felhívását a koronavírus terjedése miatt. 
 

25/2020. (III.16.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./ Zalavár Községi Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Magyar 
Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” MFP-
KKE/2019. című pályázat megvalósításához beérkezett árajánlatok közül az 
eszközfejlesztéssel a Agro-Novo Kft., 8948 Nova, József Attila út 5/a. számon 
működő vállalkozást bízza meg, Bruttó: 14.951.091,- Ft. összegben. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megbízási Szerződést 
a Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá.  
 

26/2020. (III.16.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari 
Park fejlesztése” elnevezésű, TOP-1.1.1-15-ZAI-2016-00003 kódszámú pályázat 
keretében a mérnöki feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárást eredményessé 
nyilvánítja.  
A képviselő-testület az eljárás nyertes ajánlattevőjének az AOD Építész és Grafikus 
Iroda Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.) hirdeti ki, elfogadva annak a beszerzésre 
megajánlott bruttó 8.636.000.- Ft összegű ajánlatát. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok 
végrehajtásával. 
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27/2020. (III.16.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Sármelléki 
Általános Iskola Zalavári Cirill-Metód Tagiskolájának átszervezését, és az alábbi 
határozatot hozza:  
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Sármelléki Általános Iskola Zalavári Cirill-Metód Tagiskolájának intézményi 
szakmai alapdokumentum módosításával, hogy a Sármelléki Általános Iskola 
telephelyeként működjön tovább nem ért egyet, a képviselő-testület azt nem fogadja 
el.  
2./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy  
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéséről, a Képviselő-
testületi határozat határozat-kivonatát küldje meg a Nagykanizsai Tankerületi 
Központnak.  
 

28/2020. (III.16.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2020. (III.26.) számú 
Képviselő-testületi határozatával megbízza a Lucz József polgármestert, hogy a 2019. 
november 11.-én lejárt az AHB726027518 számú polgármesteri életbiztosítás 
kifizetése ügyében az Allianz Biztosító Ztr-nél teljes jogkörrel eljárjon. 
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület döntéséről, határozatáról értesítse az Allianz Biztosító Ztr-
t. 
 

29/2020. (III.16.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy Kálmán 
Zoltán 8392 Zalavár, Dózsa György utca 15. szám alatti lakos kérelmét 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant-lakást, szolgálati lakásként, és az alábbi 
határozatot hozza: 
1./ Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Nagy 
Kálmán Zoltán 8392 Zalavár, Dózsa György utca 15. szám alatti lakos kérelmét, hogy 
az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant-lakást, szolgálati lakásként a számára 
biztosítsa. A kérelmező nem jogosult szolgálati lakásra, nem áll az Önkormányzat 
alkalmazásában, és mivel maga az épület rossz állapotban van, nem való lakhatásra, 
továbbá az Önkormányzat más célra, eszközök és anyagok tárolására kívánja 
használni. 
2./ Zalavár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy 
a Képviselő-testületi határozat közlésével kapcsolatos intézkedést tegye meg.  
 

30/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az önkormányzat gazdasági 

programjának elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján az 
önkormányzat 2019-2024 időszakra szóló gazdasági programját a Melléklet szerint 
elfogadja. 
 

31/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyelet 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolót az ügyeleti tevékenységről és a 
betegforgalmi kimutatást, és a 2020. évi önkormányzati hozzájárulás mértékét, azt 
tudomásul veszi és elfogadja. 
2./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy  
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatáról értesítse az 
Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft-t. 
 

32/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Balatonmagyaród Község Önkormányzata képviselő-testületének a megkeresését a 
szociális étkeztetésben résztvevő ellátottak részére a közétkeztetési feladatok ellátása 
ügyében. 
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális 
étkeztetésben résztvevő ellátottak részére a közétkeztetési feladatok ellátását vállalja, 
2020. április 01. napjától, és az ezzel kapcsolatos szerződést megköti. 
3./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy  
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Balatonmagyaród Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejövő szolgáltatási szerződést a 
Képviselő-testület megbízásából és nevében kösse meg, és írja alá. 
 

33/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az 
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének az 
informatikai fejlesztésének a kivitelezésével a TC Informatika Kft 8360 Keszthely, 
Kossuth Lajos utca 125. számon működő vállalkozást bízza meg. 
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyben úgy döntött, hogy a 

2020. január 22.-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen hozott 7/2020. I.22.) 

számú Képviselő-testületi határozatot ezennel hatályon kívül helyezi.     

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kivitelezői Megbízási 
Szerződést a Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá.  
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34/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Római 
Katolikus Egyházközség kérelmét, és az alábbi határozatot hozta: 
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavári paplak külső 
homlokzat felújítását és a külső nyílászárók cseréjét megvalósító pályázat teljes körű 
műemlék dokumentáció elkészítését 500.000,- Ft összeggel támogatja. 
2./ Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Római Katolikus Egyházközséggel a pénzeszköz átadásáról 
szóló megállapodás megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

35/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta ifj. Varga 
Gyula Zalavár, Dózsa György utca 27. szám alatti lakos, saját tulajdonú ingatlan 
bejárati kapujának áthelyezési kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
1./Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja ifj. Varga Gyula 
Zalavár, Dózsa György utca 27. szám alatti lakos részére, a saját tulajdonú ingatlan 
bejárati kapujának áthelyezéséhez szükséges 6,5 méteres kért szakaszt, 2024. 
december 31.-ig, a közterületek használatáról szóló 10/2013. (VII.12.) Önkormányzati 
rendelet 2. számú melléklet 6. pontjában megfogalmazott egyéb esetekben 20,- 
Ft/m2/hónap + ÁFA, ez összesen a 39,4 m2-t számítva bruttó 1000,- Ft/hónap 
összegben, amelyet a kérelmező az Önkormányzat részére köteles megfizetni. 
2./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, határozatáról értesítse ifj. Varga 
Gyula Zalavár, Dózsa György utca 27. szám alatti lakost, továbbá a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

36/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zalavár ás az 
Újszabari elágazó közötti 084 helyrajzi számú, 7512 jelzésű közút teljes szélességű 
közút teljes szélességű felújítását kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél. 

2./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
döntéséről a határozat megküldésével tájékoztassa a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, 
továbbá kezdeményezze az 1. pontban foglalt közút felújítását. 
 

37/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zalavár Község 

Önkormányzata 2020. 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 2020. 

évi összesített közbeszerzési tervét – annak figyelembevételével, hogy az 

önkormányzat jelenleg nem tervez közbeszerzési eljárást - az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 
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38/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az "Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására" című MFP-KKE/2019. pályázat elvárásainak 
megfelelően 
a pályázatban megnyert   erőgépek, munkagépek, kisebb gépek, eszközök ingyenes 
kölcsönadásáról, használatáról szóló Együttműködési Megállapodás tervezetét, 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Alsópáhok Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete között, és az alábbi határozatot hozta: 
1./ Az "Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" című MFP-KKE/2019. 
pályázat elvárásainak megfelelően a pályázatban megnyert   erőgépek, munkagépek, 
kisebb gépek, eszközök ingyenes kölcsönadásáról, használatáról szóló 
Együttműködési Megállapodást Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
és Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete között a Képviselő-testület 
elfogadja, és jóváhagyja. 
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és az Együttműködési 
Megállapodást a Képviselő-testület nevében és megbízásából írja alá. 
 

39/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2020. (III.26.) számú 
Képviselő-testületi határozatával megbízza a Lucz József polgármestert, hogy a 
polgármesteri életbiztosítás megkötésével, és fizetésével kapcsolatban, az ügyben a 
Generali Biztosító Zrt.-nél teljes jogkörrel eljárjon. Az életbiztosítás negyedévi díja 
78.193,- Ft. 
2./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az Generali Biztosító Zrt- t. 
 

40/2020. (III.26.) számú képviselő-testületi határozata 
 

1./Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
felhatalmazza a polgármestert, Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2020. évi költségvetési rendeletét figyelembe véve, hogy a Magyar Falu 
Program keretében megjelenő pályázatokra Zalavár Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete nevében és megbízásából pályázatot nyújtson be, és a felmerülő 
költségeket biztosítsa.  
2./ A polgármester Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testületét köteles 
tájékoztatni, a pályázat benyújtását követő Képviselő-testületi ülésen.   
 

41/2020. (IV.02.) számú képviselő-testületi határozata 
 
Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján „Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari Park.” tárgyában az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere a „Sármellék-Zalavár Repülőtéri Ipari Park” Helyi 
Építési Szabályzat elkészítéséhez szükséges főépítészi Megbízási Szerződés aláírását 
a TOP-1.1.1-15-ZAI 2016-00003 kódszámú pályázat terhére biztosítja. 
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42/2020. (IV.03.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere Bogdán Mária (születési hely: Keszthely, születési idő: 
1969. 02. 09. anyja neve: Bogdán Julianna) részére az Átadás - Átvételi 
Elismervényben rögzített feltételekkel Zalavár Község Önkormányzat tulajdonában 
lévő épületben szükséghelyiséget biztosít melegedés céljából. 
 

43/2020. (IV.08.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Orsós Panna (szül.: Zalaegerszeg, 1984.01.22., an.: Horváth Zsuzsanna) 8392 Zalavár, 

Kossuth L. u. 77. szám alatti lakos részére, kérelmére 
 

2020. március 01. naptól  2021. február 28. napig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapított meg. 
 
A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 3. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 
 

44/2020. (IV.08.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Orsós Sándor (szül.: Csehimindszent, 1969.08.28.an.: Kalányos Rozália) 8392 Zalavár, 

Ady E. u. 27. szám alatti lakos részére, egyszeri, 10.000,- Ft, azaz: tízezer forint eseti 
jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 



 14 

 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg kifizetéséről. Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a 
megállapított összeget az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári 
Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
  

45/2020. (IV.08.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Horváth Mónika (szül.: Baktalorántháza, 1973.11.13..an.: Pál Katalin) 8392 Zalavár, 

Szabadság u. 5. szám alatti lakos részére, egyszeri, 5.000,- Ft, azaz: ötezer forint eseti 
jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg kifizetéséről. Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a 
megállapított összeget az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári 
Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

46/2020. (IV.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Magyar Falu Program pályázat keretében a MFB – FOB/2019 „Óvodafejlesztés” 
című pályázati alcímre a Zalavári Óvoda részleges elektromos felújítása pályázati 
kiírásra 3 darab pályázat érkezett be. 
1./ Vipler-Elektro Kft., 8316 Várvölgy, Ady Endre utca 20. Árajánlata, Bruttó: 
2 444 580,- Ft. 
2./ Németh Attila egyéni vállalkozó, 8394 Alsópáhok, Nemes Boldogasszonyfa u. 34. 
     Árajánlata, Bruttó: 2 214 720,- Ft. 
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3./ Gál Dániel egyéni vállalkozó, 8380 Hévíz, Vörösmarty utca 46.  
     Árajánlata, Bruttó: 1 957 364,- Ft. 
A fenti árajánlatok alapján, továbbá Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületével telefonon történt egyeztetés, és a fent hivatkozott jogszabályi 
felhatalmazás alapján úgy döntöttem, hogy a Magyar Falu Program pályázat 
keretében a MFB – FOB/2019 „Óvodafejlesztés” című pályázati alcímre benyújtott 
Zalavári Óvoda részleges elektromos felújítási munkálataival Gál Dániel egyéni 

vállalkozót, 8380 Hévíz, Vörösmarty utca 46. szám alatti lakost bízom meg az 
Árajánlata alapján, Bruttó: 1 957 364,- Ft., összegben. Zalavár Község 
Önkormányzata és Gál Dániel egyéni vállalkozó közötti Vállalkozói Szerződés, 2020. 
április 20.-án kerül megkötésre.  
 

47/2020. (IV.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Oláh Vivien (szül.: Keszthely, 1998.03.12. an.: Németh Ildikó) 8392 Zalavár, Arany J. 

u. 5. szám alatti lakos részére, kétszeri 5.000,- Ft, azaz: kétszer ötezer forint eseti 
jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg április és május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

48/2020. (IV.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zsiga András (szül.: Keszthely, 1973.10.27. an.: Horváth Julianna) 8392 Zalavár, 

Dózsa Gy. u. 145. szám alatti lakos részére, kétszeri 10.000,- Ft, azaz: kétszeri tízezer 
forint eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg április és május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
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Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

49/2020. (IV.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Koller Károly (szül.: Keszthely, 1957.05.21., an.: Bartha Irén ) 8392 Zalavár, Dózsa 

Gy. u. 31. szám alatti lakos részére, kérelmére 
 

2020. május 01. naptól  2021. április 30. napig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapított meg. 
 
A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 3. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

50/2020. (IV.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Kerék József (szül.: Keszthely, 1959.06.16., an.: Pati Ilona) 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 

155. szám alatti lakos részére, kérelmére 
 

2020. május 01. naptól  2021. április 30. napig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapított meg. 
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A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 3. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

51/2020. (IV.21.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Magyar Falu Program pályázat keretében a MFB – FOB/2019 „Óvodafejlesztés” 
című pályázati alcímre a Zalavári Óvoda felújítás, átalakítás, bővítés – 
férőhelybővítés nélkül pályázati kiírásra 3 darab pályázat érkezett be. 
1./ Diamant Bau & Finanz Bt., 8915 Nemesrádó, Petőfi Sándor u. 7. Árajánlata, 
Bruttó: 13 537 328,- Ft. 
2./ WEST-LIKE KFT, 8392 Zalavár, József Attila utca 4. Árajánlata, Bruttó: 
12 042 298,- Ft. 
3./ MATEKISZ BT, 8761 Pacsa, Csányi L u. 7. Árajánlata, Bruttó: 14 469 163,- Ft. 

A fenti árajánlatok alapján, továbbá Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületével telefonon történt egyeztetés, és a fent hivatkozott jogszabályi 
felhatalmazás alapján úgy döntöttem, hogy a Magyar Falu Program pályázat 
keretében a MFB – FOB/2019 „Óvodafejlesztés” című pályázati alcímre benyújtott 
Zalavári Óvoda  felújítás, átalakítás, bővítés – férőhelybővítés nélkül munkálataival a 
WEST-LIKE KFT-T, 8392 Zalavár, József Attila utca 4. szám alatti vállalkozást bízom 
meg az Árajánlata alapján, Bruttó: 12 042 298,- Ft., összegben. Zalavár Község 
Önkormányzata és a WEST-LIKE KFT közötti Vállalkozói Szerződés, 2020. április 
24.-én kerül megkötésre.  
 

52/2020. (IV.21.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere az egészségügyi alapellátás részét képező, területi 
ellátási kötelezettséggel járó fogszakorvosi feladatok ellátására vonatkozó 
feladatellátási szerződés megkötését 2020. május 18. napjának hatályával jóváhagyja. 
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53/2020. (V.20.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere Képviselő-testülete által 2020. március 16-ai 
rendkívüli ülésén meghozott 23/2020. (III.16.), 24/2020. (III.16.), 25/2020. (III.16.), 
26/2020. (III.16.), 27/2020. (III.16.), 28/2020. (III.16.), 29/2020. (III.16.) számú 
képviselő-testületi határozatokat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján megerősítem. 
 

54/2020. (V.22.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Zalavár Község Polgármestere Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 38/2020. (III.26.) számú határozatát módosítja. A határozat 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„1./ Az „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című MFP-
KKE/2019. pályázat elvárásainak megfelelően a pályázatban megnyert erőgépek, 
munkagépek, kisebb gépek, eszközök ingyenes kölcsönadásáról, használatáról szóló 
Együttműködési Megállapodást Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testület 
elfogadja és jóváhagyja.” 
2. A 38/2020. (III.26.) képviselő-testületi határozat 1. pontban foglalt módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.  
 

55/2020. (V.25.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Pál János (szül.: Keszthely, 1994.01.04. an.: Bogdán Mária) 8392 Zalavár, Kossuth L. 

u. 54. szám alatti lakos részére, egyszeri 5.000,- Ft, azaz: ötezer forint eseti jelleggel 
nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
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testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 
 

56/2020. (V.25.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Bogdán Roland (szül.: Keszthely, 1997.04.29. an.: Orsós Erzsébet) 8392 Zalavár, 

Petőfi S. u. 26. szám alatti lakos részére, egyszeri 5.000,- Ft, azaz: ötezer forint eseti 
jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

57/2020. (V.25.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Szijártó István Ivánné (szül.név: Beleznai Veronika, szül.: Keszthely, 1975.05.12. an.: 
Lutár Erzsébet Matild) 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti lakos részére, 
egyszeri 20.000,- Ft, azaz: húszezer forint eseti jelleggel nyújtott települési 
támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
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testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

58/2020. (V.25.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Magyar Falu Program pályázat keretében a MFP-FOB/2019 „Óvodafejlesztés” 
című pályázati alcímre a Mi Óvodánk Kft. 1136 Budapest, Veres P. u. 51. számon 
működő vállalkozás által megküldött árajánlat alapján, mely bruttó 621.240 Ft azaz 

hatszázhuszonegyezer-kettőszáznegyven Ft összegben a megkötendő Szállítási 
Szerződés 1. számú mellékletében szereplő eszközöket, fent nevezett vállalkozástól 
ezennel megrendelem, a Szállítási Szerződés egyidejű aláírásával.  
 

59/2020. (V.25.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Magyar Falu Program pályázat keretében a MFP-FOB/2019 „Óvodafejlesztés” 
című pályázati alcímre az Arany-Pajca Kft. 8360 Keszthely, Gagarin u. 39/B. 
számon működő vállalkozás által megküldött árajánlat alapján, mely bruttó 516.700 

Ft azaz ötszáztizenhatezer-hétszáz Ft összegben a megkötendő Szállítási Szerződés 
1. számú mellékletében szereplő eszközöket, fent nevezett vállalkozástól ezennel 
megrendelem, a Szállítási Szerződés egyidejű aláírásával.  
 

60/2020. (V.25.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzatának Polgármestere a fent említett jogszabály 

felhatalmazása alapján Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, egyben köszönetét fejezi ki a 

Szolgálatnak a településen végzett munkájáért. 
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61/2020. (V.27.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere a Zalavári Óvoda alapító okiratát az 1. számú 

melléklet szerinti Módosító okirattal módosítja. A Polgármester az alapító okirat 

módosítását az 1. számú melléklet szerinti Módosító okirat, annak egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 

 

62/2020. (V.27.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzat Polgármestere a fent nevezett meghivatkozott 

jogszabály, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 

bekezdésének d.) pontja alapján a Zalavári Óvodában a 2020-2021. nevelési évben 

egy óvodai csoport indításáról határozott. 

 
63/2020. (V.28.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Kalányos Rita (szül.: Keszthely, 1979. 11. 16.  an.: Orsós Mária) 8392 Zalavár, Dózsa 

Gy. u. 57. szám alatti lakos részére, egyszeri 5.000,- Ft, azaz: ötezer forint eseti 
jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
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64/2020. (V.28.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Katona András (szül.: Keszthely, 1989. 12. 15. an.: Reisteter Margit) 8392 Zalavár, 

Dózsa Gy. u. 57. szám alatti lakos részére, egyszeri 5.000,- Ft, azaz: ötezer forint eseti 
jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

65/2020. (V.28.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapjánaz alábbi határozatot hozta: 
 
Kalányos Krisztián (szül.: Keszthely, 1997.06. 10. an.: Kalányos Rita) 8392 Zalavár, 

Dózsa Gy. u. 57. szám alatti lakos részére, egyszeri 5.000,- Ft, azaz: ötezer forint eseti 
jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg május hónapban történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
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66/2020. (V.29.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
A Trianon Szerződés 100 éves jubileuma alkalmából Zalavár Községben az 
eseménnyel kapcsolatban Trianoni emlékművet állít Zalavár Község 
Önkormányzata, amelyet méltó módon kíván felavatni. 
 

67/2020. (V.29.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatnak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

68/2020. (VI.8.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az „Energetikai korszerűsítése a zalavári (Dózsa György u. 61.) 

többfunkciós közösségi épületen” című TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00007 számú 
pályázat keretében fűtés korszerűsítésének kivitelezési munkálatai tárgyában az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Energetikai korszerűsítése a zalavári (Dózsa György u. 61.) többfunkciós 
közösségi épületen” című TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00007 számú pályázat keretében 
fűtés korszerűsítésének kivitelezési munkálatai tárgyában az árajánlatkérő 
kiírásra 3 darab pályázat érkezett be. 
1./ Perfekt Szuper Kft., 8316 Vállus, Rákóczi u. 42. Árajánlata, bruttó: 2.976.880,- Ft. 

2./ Surányi Klíma Kft., 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 83. Árajánlata, bruttó: 
2.917.190,- Ft. 
3./ M és B 97. BT., 8394 Alsópáhok, Fő u. 99. Árajánlata, bruttó: 2.658.840,- Ft. 

A fenti árajánlatok alapján, továbbá Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületével telefonon történt egyeztetés, és a fent hivatkozott jogszabályi 
felhatalmazás alapján úgy döntöttem, hogy az „Energetikai korszerűsítése a 

zalavári (Dózsa György u. 61.) többfunkciós közösségi épületen” című TOP-3.2.1-

16-ZA1-2018-00007 számú pályázat keretében fűtés korszerűsítésének kivitelezési 

munkálataival a M és B 97 BT.-t, 8394 Alsópáhok, Fő u. 99. szám alatti vállalkozást 
bízom meg az árajánlata alapján, bruttó: 2.658.840,- Ft, összegben. Zalavár Község 
Önkormányzata és a M és B 97 BT. közötti Vállalkozói Szerződés, 2020. június 15-én 
kerül megkötésre.  
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69/2020. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

Pap László Lajos (Zalavár, 1950.03.16.; an.: Bóka Ilona) 8392 Zalavár, Kossuth L. u. 2. 

szám alatti lakos részére, kérelmére 
2020. július 01. naptól 2021. június 30. napig 

havi  4.600.,- azaz négyezer-hatszáz forint 
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatást állapított meg. 

 
A Bizottság felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.) 
A Bizottság felhívja a támogatásban részesülő figyelmét, hogy nem részesülhet 
támogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a 
közgyógyellátásra való jogosultság feltételeinek megfelel. 
Ha a jogosultsági idő alatt részére közgyógyellátás kerül megállapításra, a folyósított 
gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra való jogosultság napjától megszűnik. 
A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 4. §-a alapján került sor. 
A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a 
R. 4. § (7) bekezdése biztosítja. 
 

70/2020. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Horváth Mónika (szül.név: Horváth Mónika, szül.: Baktalórántháza 1973. 11. 13. an.: 
Pál Katalin) 8392 Zalavár, Szabadság u. 5. szám alatti lakos részére,  
 

2020. július 01. naptól 2021. június 30. napig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapított meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg havi rendszerességgel történő kifizetéséről. Tájékoztatja a 
támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, 
Dózsa Gy. u. 1.)  
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A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

71/2020. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Dömötör Gábor (szül.: Keszthely, 1978. 11. 01. an.: Bősze Borbála) 8392 Zalavár, 

Dózsa Gy. u. 141. szám alatti lakos részére, kérelmére 
 

2020. július 1. naptól  2021. június 30. napig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapított meg. 
 
A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 3. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

72/2020. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Bihari-Horváth Barbara (szül.: Ajka, 1989.06.11. an.: Kiss Ibolya Ilona) 8392 Zalavár, 

Szabadság u. 15. szám alatti lakos részére, kérelmére 
 

2020. augusztus 1. naptól  2021. július 31. napig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapított meg. 
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A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 3. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

74/2020. (VII. 14.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár község 
Polgármesterének a veszélyhelyzet időtartama alatt meghozott polgármesteri 
határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
 

75/2020. (VII. 14.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2019. évi belső ellenőrzési 

jelentés elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 
 

76/2020. (VII. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármellék Község 
Önkormányzata és Zalavár Község Önkormányzata mint bérbeadók és a Zalai 
Zöldnap Kft. (6782 Mórahalom, Kodály Z. u. 5.) mint bérlő között a Sármellék 0135/3 
és 0135/4 helyrajzi számú ingatlanokra megkötendő bérleti szerződést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti díj 
összege évente a hivatalosan megállapított infláció mértékének megfelelő összeggel 
növekszik, továbbá a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor az ingatlanokról a 
napelemeket elszállítja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

77/2020. (VIII. 5.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár község 
Településfejlesztési koncepcióját megtárgyalta és a Koncepciót a jelen határozat 
Mellékleteként elfogadta. 
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78/2020. (VIII. 5.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-13736-1-001-01-12 
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_211_Zalavári vízmű ellátásért felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési 
Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től 
megrendeli.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási 
tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint 
ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 
szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért 
felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési 
jogkörrel jogosítja fel. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak 
végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja.  
 

79/2020. (VIII. 5.) 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 108 m3 keménylombos tűzifát 
igényel, amelyhez a szükséges önrészt, 137.160,-Ft összeget az önkormányzat 2020. 
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. 

 
80/2020. (VIII. 5.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kistelepülések járda 
építésének, felújításának anyagtámogatása” (MFP-BJA/2019.) című pályázati 
projekttel kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az 
önkormányzat az önerőt a költségvetéséből nem tudja fedezni, elálljon a pályázattól, 
és az azzal kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
 

81/2020. (VIII. 5.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Energetikai korszerűsítés a 
zalavári (Dózsa Gy. u. 61.) többfunkciós közösségi épületen” (TOP-3.2.1-16-ZA1-
2018-00007) című pályázati projekttel kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az esetleg felmerülő önerő összegét az önkormányzat költségvetéséből 
biztosítsa. 
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82/2020. (VIII. 5.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” című pályázati projekt keretében a Zalavári 
Művelődési Ház (8392 Zalavár, Petőfi S. u. 5.) akadálymentes WC, akadálymentes 
rámpa kialakítása, valamint öltözők felújítása kivitelezési munkáinak elvégzésével 
megbízza a West-Like Kft-t (8392 Zalavár, József A. u. 4.) bruttó 4.483.000,-Ft 
vállalkozási díjért. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

83/2020. (VIII. 5.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
pályázati projekt keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése” (MFP-HOR/2020.) című 
alprogram megvalósítása kivitelezési munkáinak elvégzésével megbízza a West-Like 

Kft-t (8392 Zalavár, József A. u. 4.) bruttó 24.956.948,-Ft vállalkozási díjért. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

84/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csatlakozás a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati 
fordulójához” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. A képviselő-
testület az ösztöndíjpályázat 2021. 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 2021. évi 
költségvetésébe történő betervezéséről. 
 

85/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelem benyújtásáról döntött a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I/9. pontjának a) alpontja 
alapján. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelem Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 

86/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2000. (VII. 20.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott nyílttéri égetés rendeleti szabályozását 
felülvizsgálta, és úgy határozott, hogy az önkormányzati rendelet módosításáról a 
2021. január 1-jén hatályba lépő törvényi szabályozás figyelembe vételével dönt 
majd. 
 

87/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár-Sármellék 
Repülőtér médiában történő megjelenésével kapcsolatban felkéri az országos és a 
megyei sajtó kiadóit, hogy a repülőtérről szóló hírekben szerepeljen Zalavár község 
is, mint a repülőtér területének 1/2 arányú tulajdonosa. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 
nyilatkozatot az érintett kiadókhoz juttassa el. 
 

88/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavári Óvoda vezetőjének az 
óvoda 2019/2020. nevelési évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

89/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavári Óvoda 2020/2021. 
nevelési év rendjéről szóló Óvodavezetői munkatervet jóváhagyja. 
 

90/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben a szociális tűzifa 
juttatás megállapítása iránti kérelem benyújtásának határidejét 2020. október 15. 

napjában állapítja meg. 
 

91/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat egy főt (Nagy Kálmán Zoltán) alkalmazzon munkaviszonyban, 
zöldterület-fenntartás területén. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak 
végrehajtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 

92/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
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Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Televízió Nonprofit 
Kft. (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.) Hévízi Televízió média-ajánlatát megtárgyalta, és 
úgy határozott, hogy amikor a Hévízi Televízió adása elérhető lesz Zalaváron, akkor 
a Képviselő-testület újra megtárgyalja az ajánlatot.  
 

93/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 
(1083 Budapest, Rákóczi út 51.) pénzügyi támogatás iránti kérelmét elutasítja 
tekintettel arra, hogy 2020. évben az Alapítvány részére a 9/2020. (I. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat már biztosított pénzügyi támogatást. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a 
Medicopter Alapítványt. 
 

94/2020. (IX. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hosszúné Vida Nóra kérelme 
alapján az önkormányzat tulajdonát képező Zalavár, Kossuth L. u. 64. szám alatti, 90 
m2 alapterületű lakás kérelmező részére történő további bérbeadásához határozott 
időre, 2024. december 31. napjáig hozzájárul. A Képviselő-testület a havi bérleti díjat 
bruttó 40.000,-Ft összegben állapítja meg. A bérleti díj összegét a felek évente 
felülvizsgálják, legelőször 2021. augusztus hónapban.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 

95/2020. (IX. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó az ételadagok 
számának jelentős mértékű csökkenése miatt a Zalavári Óvoda Főzőkonyhájának 
három közalkalmazottja esetében a közalkalmazotti jogviszony módosítását 
kezdeményezi, amelynek keretében egy közalkalmazott munkaideje napi 8 óráról 
napi 6 órára (heti 40 óráról heti 30 órára), két közalkalmazott munkaideje napi 8 
óráról napi 5 órára (heti 40 óráról heti 25 órára) módosul 2020. október 5. napjától. 
 
2. A Képviselő-testület megbízza Závec Károlyné óvodavezetőt, mint munkáltatót 
határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges feladatok elvégzésével. 
 

96/2020. (IX. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó a Zalavári 
Óvoda Főzőkonyhájának bérleti jogviszony keretében történő további 
működtetéséről döntött. A Képviselő-testület pályázat útján adja bérbe az ingatlant. 
A pályázóknak vállalnia kell az önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozó 
gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés ellátását. A pályázóknak a pályázat 
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részeként üzleti tervet kell benyújtaniuk, továbbá ajánlatot kell tenniük a bérleti díj 
összegére. 
 
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az 1. pontban foglaltak 
végrehajtásához szükséges feladatok elvégzésével, különös tekintettel a Főzőkonyha 
bérbeadásához szükséges pályázat kiírására, valamint az érdeklődő vállalkozókkal 
az előzetes tárgyalások lefolytatására. 
 

97/2020. (IX. 30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti 60 m2 nagyságú lakást bérbe adja 
Nagy Kálmán Zoltán 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 15. szám alatti lakos részére. A 
Képviselő-testület a havi bérleti díjat bruttó 20.000,- Ft összegben állapítja meg. A 
bérlő által elvégzett, számlákkal igazolt felújítás a bérleti díjba beszámításra kerül. 
A bérleti jogviszony Nagy Kálmán Zoltán Zalavár Község Önkormányzatánál 
létesített munkaviszonyának kezdetétől határozatlan ideig tart azzal, hogy a 
munkaviszony megszűnése esetén a bérleti jogviszony is megszűnik. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 
 

98/2020. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

VASS VIKTOR  
(szül.: Keszthely, 1963.03.12., an.: Tislér Mária)  

8392 Zalavár, Petőfi S. u. 32. szám alatti lakos kérelmére 
 

2020. december 01. napjától  2021. november 30. napjáig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 3. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
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99/2020. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

Zalavár Község Polgármestere az M76 Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti 
gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Misefa) – Pacsa – Sármellék – 
Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése M76 autóút 8+600 – 24+000 km 
sz. közötti szakasz – I. Tervezési szakasz M76 – Sármellék repülőtér bekötés 22 kV-os 
földkábel kiváltása megnevezésű munka elvégzésére Zalavár 05/10. hrsz-ú 
területének tulajdonosi hozzájárulását adja. 
 

100/2020. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere, a Hévíz-Balaton Airport Kft.-nek a Zalavár-Sármellék 
repülőtér területén található „A2” és a „G” gurulóutak, valamint a „D19” hangár 
előtti leromlott állapotú beton felületek felújításához tulajdonosi hozzájárulását 
megadja. 
 

101/2020. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Zalavár Község Polgármestere az önkormányzat tulajdonát képező Zalavár 

063/26 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 25212/66144 tulajdoni hányadú 
ingatlanra vonatkozóan Koltai Zoltán 8392 Zalavár, Kossuth L. u. 40. szám alatti 
lakossal 2011. május 17. napján megkötött haszonbérleti szerződés 5 évvel, 2021. 
január 1. napjától 2025. december 31. napjáig történő meghosszabbítását 
jóváhagyja.  

2. A haszonbérleti szerződés 3. pontjában a bérleti díj éves összegének a Felek közös 
megegyezésével 25 kg/Ak-ról 30 kg/AK-ra történő módosításához hozzájárul. 

 
102/2020. (XI.16.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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1. Zalavár Község Polgármestere, a Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi 
belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

2. A munkaterv előírásait 2021. január 1-től 2021. december 31-ig kell alkalmazni. A 
Képviselő-testület felhatalmazza az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal 
Zalavári Kirendeltség kirendeltségvezetője, 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. 

 
103/2020. (XI.17.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

Zalavár Község Polgármestere, az egészségügyi alapellátás részét képező, területi 
ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási 
Megbízási szerződés fogorvosi alapellátás tartós helyettesítéssel történő 
biztosítására megkötését az ARANYHÍD EU Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal jóváhagyja.  
 

104/2020. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
OLÁH VIVIEN (szül.: Keszthely, 1998.03.12., an.: Németh Ildikó) 8392 Zalavár, 

Arany János u. 5. szám alatti lakos részére, egyszeri, 6.000,- Ft, azaz: hatezer forint 
eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg kifizetéséről. Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a 
megállapított összeget az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári 
Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
 
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor. 
 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
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105/2020. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
PÉCSINÉ NAGY ALEXANDRA (szül.: Keszthely, 1985.10.28.; an.: Szemes Szilvia) 
8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 15. szám alatti lakos lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás iránti kérelmét elutasította.   
 
Ezen határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, de az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.     
 
Amennyiben a Bizottság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget 
nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő 
lejártától számított nyolc napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult 
hatósághoz (Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8392 Zalavár, 
Dózsa György utca 1.).  
 

INDOKOLÁS 
 
Pécsiné Nagy Alexandra 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 15. szám alatti lakos lakhatáshoz 
kapcsolódó települési támogatás megállapítását kérte.   
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése 
alapján:  
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a szolgáltatóval 
szerződésben áll, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és 
vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik.  
 
Zalavár Község Polgármestere megvizsgálta a kérelmező jövedelmi helyzetét, a 
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmét a R. 3. § (2) bekezdése 
alapján elutasította, mivel a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
49.621,- Ft, ami meghaladja a rendeletben jogosultsági feltételként szabályozott, az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, 34.200,- Ft/hó/fő 
jövedelmet.  
 
Ezen határozat az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontján, a 32/A. §. (1) bekezdésén és 45. 
§-án, valamint a R. 3. §-án alapul. A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a R. 3. § (7) bekezdése biztosítja. 
 
A jogorvoslati lehetőségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 96. §., a 98. §. (1), a 99. §. (1) bekezdése és a 102. 
§. rendelkezik.  
 
 



 35 

106/2020. (XI.30.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

MAGASNÉ TÖRÖK KRISZTINA  
(szül.: Budapest, 1977.05.18.; an.: Deés Ilona)  

8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 6. szám alatti lakos kérelmére 
 

2020. december 01. napjától 2021. november 30. napjáig 
havi 3.000,- azaz háromezer forint 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított 
összeget minden hónapban utólag a hónap 5. napjáig fizesse ki. 
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított összeget az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének pénztárában veheti fel. 
(Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) 
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 3. §-a alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

107/2020. (XI.30.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

PAPP PÉTERNÉ  
(szül.: Ajka, 1989.06.11.; an.: Kiss Ibolya Ilona) 

 8392 Zalavár, Szabadság u. 15. szám alatti újszülött részére,  
egyszeri, 25.000,- Ft, azaz: huszonötezer forint újszülött támogatást állapítok meg. 

 
Felkérem a pénzügyi főelőadót, hogy a fenti összeget Papp Fanni (szül.: Keszthely, 
2020.11.26.) törvényes képviselője (szülő) részére fizesse ki a házipénztárból. 
 
Az újszülött támogatás megállapítására Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-
testületének szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 5. §-a alapján került sor. 
 
A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a 
R. 5. § (5) bekezdés biztosítja. 
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Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. tv. alapján mellőztem. 
 

108/2020. (XI.30.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Zalavár Község Polgármestere, a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 96/2020. (IX.30) számú határozat alapján a Zalavári Óvoda 
Főzőkonyhájának bérleti jogviszony keretében történő további működtetéséről 
döntött. A bérleti jogviszonyra kiírt pályázat sikerrel zárult, a Bérlő nem kívánja 
tovább foglalkoztatni az Zalavári Óvoda Főzőkonyhájának 3 fő közalkalmazott 
dolgozóját. Ezért a 3 fő közalkalmazott dolgozó jogviszonyát 2020. november 30. 
napjával felmentéssel munkáltatói jog gyakorlója megszünteti. 

 

109/2020. (XII. 1.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Zalavár Község Polgármestere az alábbi személyek 2021. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatait 
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 
2020/2021. tanév második –tavaszi- féléve, illetve a 2021/2022. tanév első –őszi- 
féléve) 

 
„A” típusú támogatott pályázatok 

 
 

A pályázó neve: 
 

A pályázó állandó lakcíme: 
Önkormányzati 

támogatás 
összege (Ft/hó): 

Kamondi Natália 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 52. 6.000,- 

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

Kovács László 8392 Zalavár, Petőfi S. u. 9. 6.000,- 
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110/2020. (XII.03.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere, az Antenna Hungária Zrt.-nek (1119 Budapest, 
Petzvál József u. 31-33.) a Zalavár-Sármellék Repülőtér területén a „Mikrohullámú 
összeköttetés kiépítése NTG projekt keretében” tárgyú munkák  kivitelezéséhez 
Sármellék-Zalavár Repülőtér területén található végponton a Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózathoz való csatlakozásához tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

 
111/2020. (XII.03.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Zalavár Község Polgármestere, a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 80/2020. (VIII.05.) számú határozata alapján a „Kistelepülések járda 
építésének, felújításának anyagtámogatása” (MFP-BJA/2019.) című pályázat 
megvalósításától eláll. 

2. Zalavár Község Önkormányzata a pályázatban a 3031962547 iratazonosító számú 
Támogatói Okirat alapján megítélt 4.814.189 Ft összegű támogatást a Magyar 
Államkincstár 10032000-00294896-50000304 számlaszámára visszautalja. 

 
 

112/2020. (XII.03.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Zalavár Község Polgármestere, a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című 

2019. évi pályázat megvalósításától eláll.  
Zalavár Község Önkormányzatának bizonytalan anyagi költségvetési körülményei 
miatt az önkormányzat nem tudja vállalni a pályázati feltételek között szereplő 
1.830.000 Ft összegű önrész kifizetését. 

2. Zalavár Község Önkormányzata a 47351/2019/KOZMUVFO iktatószámú 
Támogatói Okirat alapján megítélt 3.053.000 Ft összegű támogatást a Magyar 
Államkincstár számlaszámára visszautalja. 

 
113/2020. (XII. 4.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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Zalavár Község Polgármestere a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján dr. Andor László r. alezredes kinevezését a Keszthelyi 
Rendőrkapitányság vezetőjének támogatja. 

 
114/2020. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
NAGY KÁLMÁN ZOLTÁN (szül.: Keszthely, 1987.02.28., an.: Szemes Szilvia) 8392 
Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakos részére, méltányosságból, egyszeri, 15.000,- 
Ft, azaz: tizenöt-ezer forint eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapít 
meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg kifizetéséről. Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a 
megállapított összeget az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári 
Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. § (2) pontja alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

115/2020. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
NAGY KÁLMÁN ZOLTÁN (szül.: Keszthely, 1987.02.28., an.: Szemes Szilvia) 8392 
Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakos lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás iránti kérelmét elutasította.   
 
Ezen határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, de az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.     
 
Amennyiben a Bizottság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget 
nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő 
lejártától számított nyolc napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult 
hatósághoz (Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8392 Zalavár, 
Dózsa György utca 1.).  
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INDOKOLÁS 
 
Nagy Kálmán Zoltán 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakos lakhatáshoz 
kapcsolódó települési támogatás megállapítását kérte.   
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése 
alapján:  
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a szolgáltatóval 
szerződésben áll, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és 
vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik.  
 
Zalavár Község Polgármestere megvizsgálta a kérelmező jövedelmi helyzetét, a 
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmét a R. 3. § (2) bekezdése 
alapján elutasította, mivel a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
44.380,- Ft, ami meghaladja a rendeletben jogosultsági feltételként szabályozott, az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, 34.200,- Ft/hó/fő 
jövedelmet.  
 
Ezen határozat az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontján, a 32/A. §. (1) bekezdésén és 45. 
§-án, valamint a R. 3. §-án alapul. A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a R. 3. § (7) bekezdése biztosítja. 
 
A jogorvoslati lehetőségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 96. §., a 98. §. (1), a 99. §. (1) bekezdése és a 102. 
§. rendelkezik.  
 

116/2020. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
SZŐKE LAJOSNÉ (szül.: Keszthely, 1950.07.06., an.: Bognár Ilona) 8392 Zalavár, 

Kossuth L. u. 29. szám alatti lakos lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 
iránti kérelmét elutasította.   
 
Ezen határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, de az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.     
 
Amennyiben a Bizottság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget 
nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő 
lejártától számított nyolc napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult 
hatósághoz (Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8392 Zalavár, 
Dózsa György utca 1.).  
 

INDOKOLÁS 
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Szőke Lajosné 8392 Zalavár, Kossuth L. u. 29. szám alatti lakos lakhatáshoz 
kapcsolódó települési támogatás megállapítását kérte.   
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése 
alapján:  
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a szolgáltatóval 
szerződésben áll, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és 
vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik.  
 
Zalavár Község Polgármestere megvizsgálta a kérelmező jövedelmi helyzetét, a 
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmét a R. 3. § (2) bekezdése 
alapján elutasította, mivel a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
63.420,- Ft, ami meghaladja a rendeletben jogosultsági feltételként szabályozott, az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000,- Ft/hó/fő 
jövedelmet (egyedül élő esetén).  
 
Ezen határozat az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontján, a 32/A. §. (1) bekezdésén és 45. 
§-án, valamint a R. 3. §-án alapul. A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a R. 3. § (7) bekezdése biztosítja. 
 
A jogorvoslati lehetőségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 96. §., a 98. §. (1), a 99. §. (1) bekezdése és a 102. 
§. rendelkezik.  
 

117/2020. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
SZŐKE LAJOSNÉ (szül.: Keszthely, 1950.07.06., an.: Bognár Ilona) 8392 Zalavár, 

Kossuth L. u. 29. szám alatti lakos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás 
iránti kérelmét elutasította.   
 
Ezen határozat ellen a közléstől számított tizenöt napon belül Zalavár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, de az Alsópáhoki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.     
 
Amennyiben a Bizottság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget 
nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő 
lejártától számított nyolc napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult 
hatósághoz (Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8392 Zalavár, 
Dózsa György utca 1.).  
 

INDOKOLÁS 
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Szőke Lajosné 8392 Zalavár, Kossuth L. u. 29. szám alatti lakos gyógyszer-, 
gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítását kérte.   
 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése 
alapján:  
A Képviselő-testület gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatást 
állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az alábbi feltételeknek 
együttesen megfelel:  

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át 
nem haladja meg,  

b) 3 hónapot meghaladó, rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 

 
Zalavár Község Polgármestere megvizsgálta a kérelmező jövedelmi helyzetét, a 
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz települési támogatás iránti kérelmét a R. 4. § (2) 
bekezdése alapján elutasította, mivel a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem 63.420,- Ft, ami meghaladja a rendeletben jogosultsági feltételként 
szabályozott, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 57.000,- 
Ft/hó/fő jövedelmet (egyedül élő esetén).  
Ezen határozat az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontján, a 32/A. §. (1) bekezdésén és 45. 
§-án, valamint a R. 3. §-án alapul. A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a R. 3. § (7) bekezdése biztosítja. 
A jogorvoslati lehetőségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 96. §., a 98. §. (1), a 99. §. (1) bekezdése és a 102. 
§. rendelkezik.  
 

118/2020. (XII.16.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
BOGDÁN MÁRIA (szül.: Keszthely, 1969.02.09., an.: Bogdán Julianna) 8392 Zalavár, 

Dózsa Gy. u. 36. szám alatti lakos részére, egyszeri, 15.000,- Ft, azaz: tizenötezer 
forint eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg kifizetéséről. Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a 
megállapított összeget az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári 
Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
 
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. § (2) pontja alapján került sor. 
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Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

119/2020. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
KIGLICS ANDREA (szül.: Nagykanizsa, 1980.03.25., an.: Németh Katalin) 8392 
Zalavár, Dózsa Gy. u. 5. szám alatti lakos részére, méltányosságból, egyszeri, 15.000,- 
Ft, azaz: tizenötezer forint eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapít 
meg. 
 
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a 
megállapított összeg kifizetéséről. Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a 
megállapított összeget az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári 
Kirendeltségének pénztárában veheti fel. (Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.)  
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §. 
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: R.) 6. § (2) pontja alapján került sor. 
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (4) bekezdés a.) 
pontja alapján mellőztem. 
 

120/2020. (XII.30.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere, az egészségügyi alapellátás részét képező, területi 
ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási 
Megbízási szerződés fogorvosi alapellátás határozott időtartamra történő 
biztosítására megkötését Dr. Németh Tamás fogszakorvossal jóváhagyja és a 
szerződést megköti.  
 

121/2020. (XII. 30.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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122/2020. (XII. 30.) számú képviselő-testületi határozata 
 

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Zalavár Község Polgármestere a 2019. évi és 2020. I. félévi adóügyi feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 


