ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. ÉVBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI
1/2021. (I.11.) számú 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 „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című 2019. évi pályázat
megvalósításától való elállásról szóló 112/2020. (XII.03.) számú határozatot a mai
nappal hatályon kívül helyezi.
2/2021. (I.15.) számú 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 tulajdonát képező Zalavár 083/9
helyrajzi számú 6 ha 8285 m2 területű, 66 AK értékű külterületi ingatlan (szántó
művelési ágú) ingatlanra vonatkozóan Göller László 8392 Zalavár, Petőfi S. u. szám
alatti lakossal 2010. március 2. napján megkötött haszonbérleti szerződés 4 évvel,
2021. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig történő meghosszabbítását
jóváhagyja.
3/2021. (I.18.) számú 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 közalkalmazott dolgozóinak
létszám csökkenése miatt a MANTRA 2000 Egészségügyi Bt. általány díjas
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződését felülvizsgálta. A foglalkozásegészségügyi ellátás díjtételei a létszám arányos díjszabás miatt kedvezőbbé válnak,
a szerződés értelmében bruttó 9.000,- Ft/vizsgálat összegben határozzák meg. Erre
tekintettel a Polgármester a MANTRA 2000 Egészégügyi Bt.-vel (8764 Dióskál, Petőfi
S. u. 46., képviseli: Dr. Baán Attila) megkötendő szolgáltatási szerződést 2021. január
19. napjával jóváhagyja.
4/2021. (I.19.) számú 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 az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
működési célú pénzeszköz átadások előirányzat terhére a Zalavári Sport Klub
(8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 167.) részére működési célra 400.000,-Ft, azaz
négyszázezer forint támogatást biztosít.
2. Zalavár Község Polgármestere a Zalavári Sport Klubbal (képviseli: Józsa
Balázs elnök) az 1. pontban foglaltak alapján a pénzeszköz átadás-átvételére a
megállapodást megköti.
5/2021. (I.22.) számú 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
2021. február 01. napjától 2022. január 31. napjáig
havi 3.267,- azaz háromezer-kettőszázhatvanhét forint
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz 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 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.
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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6/2021. (I.22.) számú 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
eseti jelleggel nyújtott 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 Hivatal Zalavári Kirendeltségéhez benyújtandó illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni.
INDOKOLÁS:
Nagy Kálmán Zoltán 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakos eseti jelleggel
nyújtott települési támogatás megállapítását kérte.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése
alapján:
A Képviselő-testület eseti jelleggel támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult
személynek, aki önhibáján kívül, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
Megvizsgálva kérelmező jövedelmi helyzetét, az eseti jelleggel nyújtott települési
támogatás iránti kérelmét a R. 6. § (1) bekezdése alapján elutasította, mivel a
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 51.638.- Ft, ami meghaladja
a rendeletben jogosultsági feltételként szabályozott, az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, 42.750,- Ft/hó/fő jövedelmet.
Ezen határozat az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontján, a 32/A. §. (1) bekezdésén és 45.
§-án, valamint a R. 6. §-án alapul. A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a R. 6. § (8) 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.
7/2021. (I.27.) számú 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 KATALIN
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(szül.: Keszthely, 1979.08.14., an.: Gómán Katalin)
8392 Zalavár, Ady E. u. 27. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 10.000,- Ft, azaz: tízezer 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
8/2021. (I.27.) számú 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 8/2019. (II. 14.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzését
áttekintette, azt változatlan formában elfogadta, az Intézkedési Terveket
felülvizsgálta. Zalavár Község Polgármestere Zalavár község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját az Intézkedési Terv módosításaival együtt jóváhagyja.
9/2021. (I.27.) számú 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:
GÓMÁN ILDIKÓ
(szül.: Keszthely, 1984.05.21., an.: Orsós Erzsébet)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 45. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 10.000,- Ft, azaz: tízezer 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-
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testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
10/2021. (I.27.) számú 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:
GÓMÁN ILDIKÓ
(szül.: Keszthely, 1984.05.21., an.: Orsós Erzsébet)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 45. szám alatti lakos részére,
2021. február 01. napjától 2022. január 31. napjáig
havi 3.000,- azaz háromezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó 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 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.
11/2021. (I.27.) számú 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,
egyszeri, 7.000,- Ft, azaz: hétezer 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.)
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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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
12/2021. (I.27.) számú 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,
egyszeri, 7.000,- Ft, azaz: hétezer 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
13/2021. (I.28.) számú 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 Zalavár Község Önkormányzata tulajdonát képező
épületek biztosítására vagyonbiztosítási szerződést köt az Allianz Hungária Zrt.-vel.
A határozat meghozatalát és a szerződés megkötését a korábbinál kedvezőbb díj
lehetősége indokolta.
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14/2021. (II.03.) számú 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:
BAGÓ ANDRÁSNÉ
(szül.: Tóth Gizella, Zalavár, 1951.10.05.; an.: Kelemen Mária)
8392 Zalavár, Csillag u. 20. szám alatti lakos részére, méltányosságból
2021. március 01. naptól 2022. február 28. napig
havi 9.759,- azaz kilencezer-hétszázötvenkilenc forint
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz 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 Polgármester 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.
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.
15/2021. (II.03.) számú 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, József A. u. 10. szám (tartózkodási hely) alatti lakos részére,
2021. március 01. napjától 2022. február 28. napjáig
havi 3.000,- azaz háromezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg.
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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 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.
16/2021. (II.03.) számú 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
(szül.: Zalavár, 1950.03.16., an.: Bóka Ilona)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 2. 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
Pap László Lajos 8392 Zalavár, Kossuth L. u. 2. 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
65.130,- 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).
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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.
17/2021. (II.04.) számú 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:
CSOMA ANITA
(szül.: Veszprém, 1978.04.21., an.: Fukszberger Julianna)
8392 Zalavár, József A. u. 10. 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
18/2021. (II.04.) számú 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, József A. u. 10. szám (tartózkodási hely) 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-
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testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
19/2021. (II.04.) számú 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 (tartózkodási hely) 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
20/2021. (II.04.) számú 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 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
1/75-10/2020. számú Társulási Megállapodás módosítását elfogadja.
21/2021. (II.04.) számú 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 Balatongyörök Község Önkormányzatának a
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társuláshoz 2021. július 01. napjától való
csatlakozását elfogadja.
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22/2021. (II. 10.) számú 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 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. évi munkatervét a Melléklet szerint elfogadja.
23/2021. (II.11.) számú 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:
BELEZNAI ESZTER
(szül.: Keszthely, 1980.10.08., an.: Lutár Erzsébet)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 74. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 10.000,- Ft, azaz: tízezer 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
24/2021. (II.11.) számú 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 LAJOS
(szül.: Zalavég, 1959.07.10., an.: Kalányos Rozália)
8392 Zalavár, Ady E. u. 27. 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
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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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
25/2021. (II.15.) számú 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 Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökének jelentése alapján Zalavár Község Polgármestere megállapítja, hogy
Zalavár község polgármestere, továbbá Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 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.
26/2021. (II.15.) számú 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 saját bevételeinek előirányzatát
az alábbiak szerint hagyja jóvá
Saját bevétel megnevezése *
Helyi adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó
bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Talajterhelési díj
Kezességgel kapcsolatos megtérülés
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2021. év
10.100.000

2022. év
14.600.000

2023. év
14.600.000

1.900.000
1.900.000

1.900.000
1.900.000

1.900.000
1.900.000

25.000
600.000

25.000
500.000

25.000
500.000

Saját bevétel összesen
Saját bevételek 50%-a
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

2.) Zalavár Község Polgármestere 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető
ügyletről nem döntött.
KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2021-2023. év
ezer Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **
2021. év 2022. év 2023. 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
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
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alapján
27/2021. (II.16.) számú 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,
egyszeri, 12.000,- Ft, azaz: tizenkétezer 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
28/2021. (II.17.) számú 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 ALBERT
(szül.: Nagykanizsa, 1984.03.25., an.: Bogdán Erzsébet)
8392 Zalavár, Ady E. u. 27. 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.)
települési támogatás megállapítására az Szt. 25. § (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
29/2021. (II.18.) számú 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-Sármellék
Airport
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének, Rákos-Takács
Tímeának 2021. február 08-án kelt levelében való lemondását 2021. február 28.
nappal elfogadja.
2. Zalavár Község Polgármestere hozzájárul, hogy ennek megfelelően a ZalavárSármellék Airport Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. taggyűlésén Zalavár
Község Önkormányzatát képviselje.
3. Zalavár Község Polgármestere hozzájárul, hogy a Zalavár-Sármellék Airport
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. módosító Okiratát ennek megfelelően
írja alá.
30/2021. (II.19.) számú 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 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
által elkészített 2020. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása érdekében átadott
hozzájárulás elszámolását, szakmai beszámolóját, azt tudomásul vette és elfogadta.
31/2021. (II.22.) számú 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 Magyar Falu Program keretében az "Orvosi
rendelők fejlesztése" (MFP-HOR/2020.) nevű pályázat keretében a Zalavár, Dózsa
Gy. u. 61. szám alatt folyamatban lévő ingatlan felújítása során a többfunkciós
épületrészben felmerülő, a pályázat részét nem képező költségeket az önkormányzat
2021. évi költségvetésben szereplő pályázati önerőre elkülönített összeg terhére
biztosítja.
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32/2021. (II.22.) számú 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 Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi
beszámolóját az ügyeleti tevékenységről és a betegforgalmi kimutatásról, valamint a
2021. évi önkormányzati hozzájárulás mértékét - a háziorvosi ügyelet ellátására és
finanszírozására létrejött megállapodás értelmében - tudomásul vette és elfogadja.
33/2021. (II.25.) számú 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:
ERDÉLYI ZOLTÁN
(szül.: Keszthely, 1972.08.24., an.: Simon Anna)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 78. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 10.000,- Ft, azaz: tízezer 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
34/2021. (III.2.) számú 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 2020.
december 30-án kelt Megbízási szerződés fogorvosi alapellátás határozott
időtartamra történő biztosítására módosítását jóváhagyja és a szerződés módosítását
aláírja.
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35/2021. (III.05.) számú 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, Dózsa Gy. u. 93. szám alatti lakos részére,
2021. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig
havi 3.000,- azaz háromezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó 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 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.
36/2021. (III.18.) számú 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:
KURUCZ ANIKÓ BERNADETT
(szül.: Keszthely, 1977.11.26., an.: Sznopek Erzsébet)
8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 90. szám alatti lakos részére,
2021. március 01. napjától 2022. február 28. napjáig
havi 4.000,- azaz négyezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg.
A Polgármester felkéri a költségvetési ügyintézőt, hogy gondoskodjon a
megállapított összeg kifizetéséről.
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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37/2021. (III.18.) számú 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 LAJOS
(szül.: Zalavég, 1959.07.10., an.: Kalányos Rozália)
8392 Zalavár, Ady E. u. 27. szám alatti lakos kérelmére
2021. március 01. napjától 2022. február 28. napjáig
havi 4.635,- azaz négyezer-hatszázharmincöt forint
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatást állapít meg.
A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított
összeget minden hónapban utólag a hónap 10. 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.
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.
38/2021. (III.24.) számú 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 IVÁN
(szül.: Sümeg, 1966.09.15., an.: Szép Rozália)
8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti lakos részére,
2021. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig
havi 4.000,- azaz négyezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg.

18

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 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.
39/2021. (III.25.) számú 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.n.: Varga Zsuzsanna, szül.: Keszthely, 1950.07.06., an.: Bognár Ilona)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 29. szám alatti lakos részére,
2021. március 01. napjától 2022. február 28. napjáig
havi 4.000,- azaz négyezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó 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 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.
42/2021. (III.26.) számú 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, 6.000,- Ft, azaz: hatezer forint
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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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
41/2021. (III.26.) számú 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.n.: Varga Zsuzsanna, szül.: Keszthely, 1950.07.06., an.: Bognár Ilona)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 29. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 8.000,- Ft, azaz: nyolcezer 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
42/2021. (III.26.) számú 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, 6.000,- Ft, azaz: hatezer forint
eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg.
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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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
43/2021. (III.26.) számú 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, Dózsa Gy. u. 93. 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
44/2021. (III.26.) számú 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:
Herman Jánosné (szül.n.: Lakatos Judit, szül.: Székesfehérvár, 1989.11.10.; an.:
Kolompár Judit) 8392 Zalavár, József A. u. 16. szám alatti lakos lakhatáshoz
kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmét elutasította.
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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
Herman Jánosné 8392 Zalavár, József A. u. 16. 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.) 2. § (5) bekezdése
alapján:
A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az
irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a kérelmezővel, azonos lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személy nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen nem a
bejelentett lakó, illetve tartózkodási helyén él.
Megvizsgálva kérelmező tartózkodási helyét, a lakhatáshoz kapcsolódó települési
támogatás iránti kérelmét a R. 2. § (5) bekezdése alapján elutasította, mivel a
kérelmező életvitelszerű tartózkodási helye nem Zalavár községben található.
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. 1. § (3) 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.
45/2021. (III.26.) számú 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:
Herman Jánosné (szül.n.: Lakatos Judit, szül.: Székesfehérvár, 1989.11.10.; an.:
Kolompár Judit) 8392 Zalavár, József A. u. 16. szám alatti lakos eseti jelleggel
nyújtott 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
Herman Jánosné 8392 Zalavár, József A. u. 16. 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.) 2. § (5) bekezdése
alapján:
A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az
irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a kérelmezővel, azonos lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személy nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen nem a
bejelentett lakó, illetve tartózkodási helyén él.
Megvizsgálva kérelmező tartózkodási helyét, a lakhatáshoz kapcsolódó települési
támogatás iránti kérelmét a R. 2. § (5) bekezdése alapján elutasította, mivel a
kérelmező életvitelszerű tartózkodási helye nem Zalavár községben található.
Ezen határozat az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontján, a 32/A. §. (1) bekezdésén és 45.
§-án, valamint a R. 6. §-án alapul. A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a R. 1. § (3) 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.
46/2021. (III.30.) számú 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 kérelmére
2021. március 01. napjától 2022. február 28. napjáig
havi 10.000,- azaz tízezer forint
gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatást állapít meg.
A Polgármester felhívja a költségvetési ügyintéző figyelmét, hogy a megállapított
összeget minden hónapban utólag a hónap 10. 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.
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A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a
R. 4. § (7) bekezdése biztosítja.
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.
47/2021. (III.31.) számú 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.: Baktalórántháza, 1973.11.13., an.: Pál Katalin)
8392 Zalavár, Szabadság u. 5. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 8.000,- Ft, azaz: nyolcezer 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
48/2021. (III.31.) számú 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, József A. u. 10. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 25.000,- Ft, azaz: huszonötezer forint
halálesethez kapcsolódó települési támogatást állapítok meg.
Felkérem a költségvetési ügyintézőt, hogy a fenti összeget kérelmező részére fizesse
ki a házipénztárból.
A halálesethez kapcsolódó települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1)
bekezdés b) pontja, a 32/A. §. (1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község
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Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 7. §-a alapján került sor.
A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a
R. 7. § (6) bekezdése biztosítja.
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.
49/2021. (III.31.) számú 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, József A. u. 10. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 85.500,- Ft, azaz: nyolcvanötezer-ötszáz forint
eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapítok 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
50/2021. (III.31.) számú 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 2. számú módosítását 2021. március 31. dátummal jóváhagyja és a
szerződés módosítását aláírja.
51 /2021. (IV.01.) számú 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 Önkormányzata hozzájárul, az önkormányzat, mint Bérbeadó és az
SGH Aviation Hungary Kft., mint Bérlő között megkötött bérleti szerződéssel
kapcsolatban a bérleti jogviszonynak a Hévíz-Balaton Airport Kft. (8380 Hévíz,
Kossuth L. u. 1.) részére szerződésátruházási megállapodás keretében történő
átruházáshoz.
52/2021. (IV.01.) számú 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 Önkormányzata,
-

-

-

-

-

a Zalavár külterület, 05/10/A helyrajzi számon nyilvántartott „egyéb épület,
terminál épület” megnevezésű, 1509 m2 alapterületű külterületi ingatlan
(felépítmény);
a Zalavár külterület, 05/10/B helyrajzi számon nyilvántartott „egyéb épület,
rendőrségi épület” megnevezésű, 480 m2 alapterületű külterületi ingatlan
(felépítmény);
a Zalavár külterület, 05/10/C helyrajzi számon nyilvántartott „egyéb épület,
üzemanyagtöltő állomás épület” megnevezésű, 7 m2 alapterületű külterületi
ingatlan (felépítmény);
a Zalavár külterület, 05/10/D helyrajzi számon nyilvántartott „egyéb épület,
Cargo raktár” megnevezésű, 2160 m2 alapterületű külterületi ingatlan
(felépítmény);
a Zalavár külterület, 05/10/F helyrajzi számon nyilvántartott „egyéb épület,
Porta” megnevezésű, 33 m2 alapterületű külterületi ingatlan (felépítmény);

ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjogának a Hévíz-Balaton Airport Kft. (8380 Hévíz,
Kossuth. L. u. 1.) által adásvétel útján történő megszerzésével kapcsolatban az
épületekre, mint földtulajdonost meg illető elővásárlás jogával nem kíván élni.
53/2021. (IV. 01.) számú 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 Zsiga András Zalavár, József Attila u. 10. szám alatti
lakos részére rendkívüli élethelyzetbe kerülésére tekintettel, kiskorú Zsiga András
Szilveszter nevű gyermeke étkezési térítési díjának 100%-ra történő kiegészítéséhez
Zalavár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének terhére 2021. március 29.
napjától 2021. augusztus 31. napjáig hozzájárul az alábbiak szerint:
1. A 145/2021 (III.27.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a középiskolák digitális
munkarendben történő működésééig Zalavár Község Önkormányzata biztosítja az
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étkezést Zsebi Kifőzdéjéből (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 71.) és vállalja kiskorú Zsiga
András Szilveszter étkezési térítési díjának 100%-ra történő kiegészítését.
2. A 145/2021 (III.27.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 2021. április 19-től
rendes munkarendben történik a középiskolai oktatás, így Zalavár Község
Önkormányzata vállalja a GESZ Keszthely (8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/a) részére
kiskorú Zsiga András Szilveszter étkezési térítési díjának 100%-ra történő
kiegészítését a 2020/2021. tanév végéig.
3. A nyári szünet időtartamára, 2021. augusztus 31-ig Zalavár Község
Önkormányzata biztosítja az étkezést Zsebi kifőzdéjéből (Zalavár, Dózsa Gy. u. 71.)
és vállalja kiskorú Zsiga András Szilveszter étkezési térítési díjának 100%-ra történő
kiegészítését.
54/2021. (IV. 01.) számú 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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
42.§ (1) bekezdése alapján Zalavár Község Önkormányzata 2021. évi összesített
közbeszerzési tervét – annak figyelembevételével, hogy az önkormányzat jelenleg
nem tervez közbeszerzési eljárást – jelen határozat Melléklete szerint jóváhagyja.
55/2021. (IV.19.) számú 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,
egyszeri, 8.000,- Ft, azaz: nyolcezer forint
eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapítok 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
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56/2021. (IV.26.) számú 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 magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
értéktárba való felvételről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
szóló 324/2020. (VII.1.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt,
hogy 2021. április 26. hatállyal 5 fővel létrehozza a Zalavári Települési Értéktár
Bizottságot, melynek tagjai:
-

Homik Tiborné (8392 Zalavár, Dózsa Gy. 109.)
Kamondiné Bóta Melinda (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 52.)
Józsa Katalin (8392 Zalavár, József A. u. 34.)
Kempf Bernadette (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 8.)
Pál Adrienn (8392 Zalavár, Petőfi S. u. 22.)
57/2021. (IV.26.) számú 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 magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
értéktárba való felvételről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
szóló 324/2020. (VII.1.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt,
hogy 2021. április 26. hatállyal jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerint a Zalavári
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát.
58/2021. (IV.28.) számú 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 81/2020. (VIII.5.) sz. képviselő-testületi
határozatban foglalt felhatalmazás alapján, az „Energetikai korszerűsítés a zalavári
Dózsa Gy. u. 61.) többfunkciós közösségi épületen” TOP-3.2.1-16.ZA1-2018-00007
című pályázati projekttel kapcsolatban felmerülő önerő összegét az önkormányzat
2021. évi költségvetéséből biztosítja.
59/2021. (IV.29.) számú 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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Békevári Máté
(szül.: Zalaegerszeg, 2021.03.22.; an.: Bognár Kitti Rita)
8392 Zalavár, Petőfi S. u. 36. szám alatti újszülött részére,
egyszeri, 30.000,- Ft, azaz: harmincezer forint újszülött támogatást állapítok meg.
Felkérem a pénzügyi főelőadót, hogy a fenti összeget Békevári Máté törvényes
képviselője (szülő) részére fizesse ki a házipénztárból.
Az újszülött támogatás megállapítására Zalavár Község Önkormányzat Képviselőtestületének 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 biztosítja.
Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. tv. alapján mellőztem.
60/2021. (IV.29.) számú 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 3. számú módosítását 2021. április 29. dátummal jóváhagyja és a
szerződés módosítását aláírja.
61/2021. (V.03.) számú 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 rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
benyújtásáról döntött a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 3. melléklete II/5.1. pontjának a) alpontja alapján.
2./A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemnek a Magyar Államkincstárhoz
történő benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket a polgármester teszi meg.
62/2021. (V.06.) számú 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 Magyar Falu Program keretében az „Óvodai
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram MFP-OJKJF/2021.
kódszámú pályázat benyújtásáról döntött.
A pályázat önerő biztosítását nem igényli, a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
2./ Zalavár Község Polgármestere a Magyar Falu Program keretében az
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogram MFPÖTIF/2021. kódszámú pályázat benyújtásáról döntött.
A pályázat önerő biztosítását nem igényli, a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
3./ Zalavár Község Polgármestere a Magyar Falu Program keretében az
„Közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
és
közösségszervező
bértámogatás” című alprogram MFP-KEB/2021. kódszámú pályázat benyújtásáról
döntött.
A pályázat önerő biztosítását nem igényli, a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
4./ Zalavár Község Polgármesterének döntését, a határozat meghozatalát a pályázat
beadásának határideje indokolta.
63/2021. (V.12.) számú 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 KATALIN
(szül.: Keszthely, 1979.08.14., an.: Gómán Katalin)
8392 Zalavár, Ady E. u. 27. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 10.000,- Ft, azaz: tízezer forint
eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapítok 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
64/2021. (V.12.) számú 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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NAGY KÁLMÁN ZOLTÁN
(szül.: Keszthely, 1987.02.28., an.: Szemes Szilvia)
8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakos részére,
egyszeri, 15.000,- Ft, azaz: tizenötezer forint
eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapítok 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 Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. § (1) 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.
65/2021. (V. 21.) számú 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 Önkormányzata a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Az állami támogatás
igénylésének benyújtásával és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat a polgármester végzi el.
66/2021. (V. 25.) számú 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 Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi
beszámolót elfogadja.
Zalavár Község Polgármestere köszönetét fejezi ki az Ügyelet Nonprofit Közhasznú
Kft. Zalavár községben végzett munkájáért.
67/2021. (V. 25.) számú 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 2020. évi éves belső ellenőrzési jelentését elfogadja.
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68/2021. (V. 26.) számú 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (2) bekezdésének d.) pontja alapján a Zalavári Óvodában a 2021/2022. nevelési
évben egy óvodai csoport indításáról határozott.
69/2021. (V. 26.) számú 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 2020. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
70/2021. (V. 31.) számú 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 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és egyben köszönetét fejezi ki a
Szolgálatnak a településen végzett munkájáért.
71/2021. (VI.02.) számú 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 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
1/49-8/2021. számú Társulási Megállapodás 1. számú melléklet szerinti módosítását
elfogadja.
72/2021. (VI.08.) számú 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdése alapján Zalavár község
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közigazgatási területe, mint új ellátási körzetre falugondnoki szolgáltatás
létrehozásáról döntött.
2.) A falugondnoki szolgáltatás létrehozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat
a polgármester végzi el.
73/2021. (VI.09.) számú 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 Magyar Falu Program keretében az
„Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram MFP-KOEB/2021. kódszámú
pályázat benyújtásáról döntött.
A pályázat önerő biztosítását nem igényli, a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
2./ Zalavár Község Polgármestere a Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és
falugondnoki buszok beszerzése” című alprogram MFP-TFB/2021. kódszámú
pályázat benyújtásáról döntött.
A pályázat önerő biztosítását nem igényli, a pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
4./ Zalavár Község Polgármesterének döntését, a határozat meghozatalát a pályázat
beadásának határideje indokolta.
74/2021. (VI.09.) számú 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:
SÜLECZ SIRCO
(szül.: Riesa, 1979.07.01.; an.: Philipp Gudrun Siegrid)
8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 75. szám alatti lakos részére
természetbeni eseti jelleggel nyújtott települési támogatást állapít meg
meleg étel biztosítása formájában,
2021. június 14. napjától 2021. július 31. napjáig.
Zalavár Község Polgármestere felkéri a szociális ügyintézőt, hogy gondoskodjon a
megállapított támogatás kérelmező részére történő biztosításáról.
Tájékoztatja a támogatásban részesülőt, hogy a megállapított támogatást Zsebi
Kifőzdéjéből veheti át. (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 71.)
A települési támogatás megállapítására az Szt. 25. §. (1) bekezdés b) pontja, a 32/A. §.
(1) bekezdése és 45. §-a, valamint Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) 6. §-a alapján került sor.
A hatáskör gyakorlását a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a
R. 6. § (9) bekezdése biztosítja.
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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.
75/2021. (VI.11.) számú 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:
LÁZÁR LÁSZLÓ JOACHIM
(szül.: Alsópáhok, 1958.03.12., an.: Mózer Katalin)
8392 Zalavár, Petőfi S. u. 45. szám alatti lakos részére,
2021. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig
havi 4.000,- azaz négyezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó 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 minden hónap 10. napjáig (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.
76/2021. (VI.14.) számú 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
(szül.: Zalavár, 1950.03.16., an.: Bóka Ilona)
8392 Zalavár, Kossuth L. u. 2. szám alatti lakos részére,
2021. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig
havi 4.000,- azaz négyezer forint
lakhatáshoz kapcsolódó 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

34

Kirendeltségének pénztárában veheti fel minden hónap 10. napjáig (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.
77/2021. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozat
1./ Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás
részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi alapellátásra vonatkozó
feladatellátási Megbízási szerződés fogorvosi alapellátás határozott időtartamra
történő biztosítására 4. számú módosítását 2021. július 05. dátummal jóváhagyja és a
szerződés módosítását aláírja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés
módosítás aláírására.
78/2021. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázatra 106
m3 szociális tűzifára, keménylombos fafajtára, amelynek saját forrása (önereje) ÁFÁval együtt 134.620,-Ft.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a 134.620,-Ft saját forrást (önerőt) biztosítja.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.

79/2021. (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lucz József polgármester 2021.
évi 25 munkanap alapszabadságból, 14 munkanap pótszabadságból, valamint
munkanap 2020. évi ki nem vett szabadságból álló, összesen
munkanap
szabadságának ütemezését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2021. január 18.

1 nap

2021. február 10., 26.

2 nap

2021. április 12.

1 nap
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2021. május 04.

1 nap

2021. június 29.

1 nap

2021. július 05-07.

3 nap

2021. augusztus 16-17., 30-31.

4 nap

2021. szeptember 6-10., 21-24., 29-30.

11 nap

2021. október 04-06., 13-15., 26-29.

10 nap

2021. november 02-05., 15-19., 29-30.

12 nap

2021. december 6-10., 20-24., 27-31.

15 nap

80/2021. (VIII.23.) számú 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 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési
Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től
megrendeli.
2.) 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.
3.) A Képviselő-testület
nyilatkozatokat aláírja.

felhatalmazza

polgármestert,

hogy

a

szükséges

81/2021. (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 1/2 arányú
tulajdonát képező Zalavár 05/10 hrsz-ú, 177.4784 m2 alapterületű, „kivett repülőtér
és beépített terület” elnevezésű ingatlanra vonatkozóan a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. által benyújtott vételi ajánlatot elfogadja, és az ingatlan 2027,00 m2
nagyságú, 7/6129 tulajdoni hányadú ingatlanrészét 2.752.666,-Ft vételárért eladja a
Magyar Állam részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi
szerződés és egyéb okiratok aláírására.
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82/2021. (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 1/2 arányú
tulajdonát képező Zalavár 05/11 hrsz-ú, 7.9420 m2 alapterületű, „kivett ipari terület”
elnevezésű ingatlanra vonatkozóan a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által
benyújtott vételi ajánlatot elfogadja, és az ingatlan 5337,00 m2 nagyságú, 5337/79420
tulajdoni hányadú ingatlanrészét 7.109.740,-Ft vételárért eladja a Magyar Állam
részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi
szerződés és egyéb okiratok aláírására.
83/2021. (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonát képező 091/34
(kivett közterület) és 091/37 (kivett közterület) helyrajzi számú külterületi ingatlanok
művelési ágának „kivett árok”-ra történő módosításával egyetért. Az ingatlanok
művelési ágának módosítása a településszabályozási tervről és a helyi építési
szabályzatról szóló 6/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal nem
ellentétes.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok átminősítésével
kapcsolatos eljárás megindítására és az azzal kapcsolatos, szükséges intézkedések
megtételére.
84/2021. (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének működési célú pénzeszköz átadások előirányzat terhére a
Zalavári Sport Klub (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 167.) részére működési célra
500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint támogatást biztosít.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Zalavári Sport Klubbal
(képviseli: Józsa Balázs elnök) az 1. pontban foglaltak alapján a pénzeszköz
átadási megállapodás megkötésére.
85/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csatlakozás a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati
fordulójához” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.
A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának általános feltételeit
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
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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 2022. évi
költségvetésébe történő betervezéséről.
86/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavári Óvoda vezetőjének az
óvoda 2020/2021. nevelési évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.
87/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavári Óvoda 2021/2022.
nevelési év rendjéről szóló Óvodavezetői munkatervet jóváhagyja.
88/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár, Dózsa Gy. u. 189.
szám (184 hrsz.) alatti ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatban az
önkormányzat tulajdonát képező Zalavár 190 helyrajzi számú ingatlant érintő
munkálatok elvégzésére a Jano-Generál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8360
Keszthely, Georgikon u. 24.) részére a tulajdonosi hozzájárulást és a közútkezelői
engedélyt megadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi
hozzájárulást és a közútkezelői engedélyt az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a
Jano—Generál Kft. részére kiadja.
89/2021. (IX. 29.) 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.
90/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és
Sármellék Község Önkormányzata közös tulajdonát képező, Zalavár külterület 071
hrsz-ú ingatlanon lévő főépület csarnok helyiségét bérbe adja Nagy Dániel
Keszthely, Vadaskerti út 18. szám alatti lakos részére Sármellék Község
Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével.
A bérleti jogviszony határozott időtartamú: 2021. október 1-től 2023. december 31-ig
tart.
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Bérleti díj: bruttó 100.000.- Ft/hó. Az önkormányzatokat külön-külön havonta bruttó
50.000.- Ft bérleti díj illeti meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltaknak
megfelelő bérleti szerződés aláírására.
91/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zsebi Kifőzdéje”
elnevezésű vendéglátóhely (Zalavár, Dózsa Gy. u. 71.) üzemeltetőjét felhívja az
ingatlan területén a jogszabályban előírt számú parkolóhely kialakítására. Felhívja
továbbá, hogy a vendégek számára helyezzen ki olyan tájékoztató táblát, amelyen
felhívja a figyelmüket arra, hogy kizárólag a kialakított parkolóban parkoljanak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
92/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lukácsi László mezőőr
kérelme alapján a részére az önkormányzat által biztosított munkaruhát – tekintettel
nevezett jogviszonyának 2021. szeptember 30. napjával történő megszűnésére –
térítésmentesen a tulajdonába adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.
93/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által
fenntartott mezőőri szolgálatot 2021. október 1. napjától 2021. december 31. napjáig
szünetelteti.
2. A Képviselő-testület a mezőőri szolgálat további működtetéséről az 1. pontban
meghatározott szüneteltetés időtartamának lejártát követően dönt.
94/2021. (IX. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évben a szociális tűzifa
juttatás megállapítása iránti kérelem benyújtásának határidejét 2021. október 28.
napjában állapítja meg.
95/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Noll
László ügyvéd megbízási díjjal kapcsolatos levelét.
A képviselő-testület vitatja a megbízási díjak jogosságát, jelenleg aláírt megállapodás
nincs.
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A képviselő-testület
tájékoztatásával.
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polgármestert
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László

ügyvéd

96/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jogi képviselőjének megkereső levelét megtárgyalta.
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sármellék Község
Önkormányzata és Zalavár Község Önkormányzata tulajdonában lévő Sármellék
külterület 051 hrsz-ú, kivett repülőtér művelési ágú 7335 m2 nagyságú
forgalomképes ingatlanból a kisajátítási változási vázrajz alapján 475,50 m2 területű
ingatlanrészt 62.271.- Ft összegért értékesít a Magyar Állam részére, vagyonkezelői
jog illeti meg a NIF Zrt-t, az MNV Zrt. mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet
megjelölése mellett.
A képviselő-testület a vételi ajánlatot elfogadja.
97/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jogi képviselőjének a Zalavár 05/10 és 05/11 hrsz-ú
ingatlanok értékesítésével kapcsolatos leveleit megtárgyalta.
1./ A képviselő-testület hozzájárul az ½ arányban tulajdonában lévő Zalavár
külterület 05/10 hrsz-ú, kivett repülőtér és beépített terület művelési ágú 1.774.784
m2 nagyságú ingatlanból a kisajátítási változási vázrajz alapján 2027 m2 területű
ingatlanrész 2.752.666.- Ft összegért való kisajátításához. A fenti ingatlan az
önkormányzati törzsvagyon része, értékesíteni nem lehet.
A kisajátításhoz Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hozzájárulása is szükséges.
2./ A képviselő-testület a Zalavár külterület 05/11 hrsz-ú, kivett ipari terület
művelési ágú 79.420 m2 nagyságú ingatlanból a kisajátítási változási vázrajz alapján
5337 m2 területű ingatlanrészt 7.109.740.- Ft összegért értékesít a Magyar Állam
részére, vagyonkezelői jog illeti meg a NIF Zrt-t, az MNV Zrt. mint tulajdonosi
jogokat gyakorló szervezet megjelölése mellett.
A képviselő-testület a vételi ajánlatot elfogadja.
Az adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlant tehermentesíteni szükséges,
mivel a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére jelzálogjog bejegyzése történt.
A Hévíz-Balaton Airport Kft. 470.822.- Ft + ÁFA összegű kártalanítási összegre
jogosult.
A képviselő-testület elhatározza a Zalavár 05/11 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog törlési eljárásának elindítását.
Az értékesítéshez és a jelzálogjog törléséhez Sármellék Község Önkormányzata
Képviselő-testületének hozzájárulása is szükséges.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok
végrehajtásával, különösen a Zalavár külterület 05/11 hrsz-ú ingatlan
tehermentesítése ügyintézésével.
A képviselő-testület a Hévíz-Balaton Airport Kft. fenti ingatlanokkal kapcsolatos
levelét tájékoztatásul megküldi a jogi képviselőnek.
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98/2021. (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben döntött arról,
hogy Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen
konzorciumot hoz létre a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
elnevezésű pályázaton történő részvétel céljából.
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sármellék Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértésével a konzorciumot 2022. január
3. nappal megszünteti.
99/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Rendőrkapitányság
beszámolóját Zalavár község 2020.évi közbiztonsági helyzetéről elfogadja, egyben
köszönetét fejezi ki a Keszthelyi Rendőrkapitányság felé a településen végzett
munkájukért.
100/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalavár Község
Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint elfogadja.
2. A munkaterv előírásait 2022. január 1-től 2022. december 31-ig kell alkalmazni. A
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az ütemtervek időrendjétől a
szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a
Társulási megállapodásban foglaltak szerint.
101/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár község új rendezési
terve elkészítésének módosított ütemezésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és
úgy határozott, hogy a javaslat 2. pontja alapján a már folyamatban lévő eljárás
helyett az új jogszabályi előírásoknak megfelelően készítteti el Zalavár község
településfejlesztési tervét és településrendezési tervét.
2. A Képviselő-testület az 1. ponthoz kapcsolódóan pályázat benyújtásáról döntött a
településrendezési eszközök elkészítésének támogatására.
3. A Képviselő-testület a benyújtott árajánlata alapján megbízza a Planteus Kft-t (8273
Monoszló, Fő u. 23.) Zalavár község településfejlesztési tervének és
településrendezési tervének elkészítésével összesen nettó 4.800.000,-Ft + ÁFA, bruttó
5.286.000,-Ft tervezési díjért.
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti pályázat
benyújtására, valamint a 3. pont szerinti tervezési szerződés aláírására.
102/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a TOP_Plusz1.2.1-21. Élhető települések című felhívás keretében kerékpárút megvalósítására
támogatási kérelem benyújtása céljából létrejött konzorciumhoz. A konzorcium
vezetője a Zala Megyei Önkormányzat, tagjai Sármellék Község Önkormányzata és
Zalavár Község Önkormányzata.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére.
103/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi és
2021. I. félévi adóügyi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
104/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulásokban
2020. évben végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.
105/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2022. évi munkaterv
megállapítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a
Melléklet szerint elfogadja.
106/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőre vonatkozó
díjakat felülvizsgálta. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a díjakat
változatlanul hagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 8/2000. (VII. 20.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálatra
terjessze a Képviselő-testület elé.
107/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.
szám alatti helyiséget sporttevékenység céljára bérbe adja Kurucz Krisztián 8392
Zalavár, Kossuth L. u. 68. szám alatti lakos részére 2022. január 1. napjától
határozatlan időtartamra, havi 2.000,-Ft/igénybe vevők szám bérleti díjért.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltaknak
megfelelő bérleti szerződés aláírására.
108/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Fekete Melinda
kérelmét, melyben a Zalavár 064 hrsz-ú ingatlan településrendezési eszközökben
történő módosítását kéri a jelenleg hatályos különleges terület besorolásról
gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató területre. A kérelem alapján az országos
szabályoknak megfelelő, a kérelmező számára legoptimálisabb paraméterek
kerüljenek szabályozásra. A településrendezési eszközök módosításának költségeit a
kérelmező teljes mértékben vállalja. Az önkormányzat a módosítás eredményét
illetően garanciát nem tud vállalni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével
tájékoztassa a települési főépítészt.
109/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-13736-1-001-01-12
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_211_Zalavári vízmű megnevezésű víziközműrendszer 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 tervrészének
módosítását elfogadom.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges dokumentumokat aláírja.
110/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete karácsonyi ajándék céljára a
Sármelléki Általános Iskolába (8391 Sármellék, Zala u. 1.) járó zalavári gyermekek
részére (37 fő Sármelléken, 9 fő a zalavári telephelyen) gyermekenként 2.500,-Ft
összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. A
támogatás összegét Sármellék Község Önkormányzata részére történő átadással kell
biztosítani.
2. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Karácsonyi ünnepség
keretében csoportjátékok vásárlásának céljára a Zalavári Óvodába járó gyermekek
részére (12 fő) gyermekenként 2.500,-Ft összegű támogatást biztosít az intézmény
2021. évi költségvetésében biztosított önkormányzati támogatás terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont tekintetében a
szükséges intézkedések megtételére.
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111/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalavár 091/34 és 091/37
hrsz-ú ingatlanok művelési ágának átminősítése tárgyában meghozott 83/2021. (VIII.
23.) számú képviselő-testületi határozatot 2021. december 2. napjával hatályon kívül
helyezi.
112/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartott mezőőri szolgálatot 2022. január 1. napjával megszünteti.

által

113/2021. (XII. 2.) sz. képviselő-testületi határozat (zárt)
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok
elbírálása (zárt)” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi személyek 2022. 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
2021/2022. tanév második –tavaszi- féléve, illetve a 2022/2023. tanév első –ősziféléve)
„A” típusú támogatott pályázatok

A pályázó neve:

A pályázó állandó lakcíme:

Simon Boróka Sarolta

8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 74.

Önkormányzati
támogatás
összege (Ft/hó):
6.000,-

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,-

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