
264/8/2015.

Zala Megye Kányavár

Jegyzőkönyv

Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30 - án  
                   megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet:

6/2015(VII.1.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról Tárgykód: B1

           
Határozatok:

44/2015.(VI.30.) kt. határozat. Tárgykód: F2
45/2015.(VI.30.) kt. határozat. Tárgykód: A14
46/2015.(VI.30.) kt. határozat. Tárgykód: B11
47/2015.(VI.30.) kt. határozat. Tárgykód: Z1



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. június 30- án  8,00 - 
órakor  megtartott  nyílt ülésről. 

Az ülés helye:   Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége
                          8956. Kányavár, Fő út 74.

Jelen vannak:    Bertalan Tibor                         polgármester
                            Kissné Kovács Krisztina         alpolgármester

    Kovács Józsefné                      képviselő
    Horváth Gyuláné                     képviselő  

                            Bakosné Bedő Márta                képviselő            

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
    Tóthné Péter Judit jegyző

Bertalan  Tibor  polgármester  köszöntötte  a  megjelent  képviselő-testület  tagjait,  a  jegyzőt. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:

1.) A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének módosítása.

2.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosítása..

3.) Polgármester részére jutalom megállapításáról döntés.

4.)Polgármesteri tájékoztató

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

44/2015.(VI.30.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testü1ete a közös fenntartású Pákai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított költségvetését 48 885 ezer Ft bevétellel és 
kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

adat ezer forintban
eredeti módosított 

előirányzat előirányzat
Bevételek:
1.Költségvetési bevételek 410 729

- működési bevétel 410 410
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 319

2.Finanszírozási bevételek  46 883 48 156
- Maradvány igénybevétele 589 1 862



- központi, irányítószervi támogatás  46 294 46 294
- állami támogatás 33 892 33 892
- egyéb központi támogatás 906 906
-  önkormányzati támogatás 11 496 11 496

Bevételek összesen: 47 293 48 885
Kiadások:
1.Működési kiadások 46 943 48 216

- Személyi juttatások 29 289 29 869
- Munkaadót terhelő járulékok 8 036 8 193
- Dologi kiadások összesen: 9 618 10 154

2. Felhalmozási kiadások: 350 669
Kiadások összesen: 47 293 48 885
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző

2.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosítása..
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

6/2015.(VII.1.) önkormányzat rendeletét
az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Polgármester részére jutalom megállapításáról döntés.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés szóban történt.

Tóthné  Péter  Judit  jegyző elmondta,  hogy  a  képviselő-testület  az  önkormányzat  éves 
költségvetésébe  két  alkalommal  100  e  Ft  jutalmat  tervezett  a  polgármester  éves  munkájának 
elismeréseként.
Célszerű a 100 e Ft megállapításáról az I. félév végével döntést hozni. Amennyiben a képviselő-
testület úgy ítéli meg, hogy a polgármester e juttatást megérdemli.
Kissné  Kovács  Krisztna  alpolgármester javasolta  a  polgármester  részére  100 000  Ft 
megállapítását.  Véleménye  szerint  munkáját  lelkiismeretesen  végzi,  továbbá  részt  vesz  a 
falugondnok helyettesítésében, annak távollétében saját szabadsága terhére.

Bertalan Tibor polgármester bejelentette személyes érintettségét.

Tóthné  Péter  Judit  jegyző kérte,  hogy a  döntés  hozatalokat  megelőzően  hozzon  döntést  az 
érintett döntéshozatalból való kizárásáról.

A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



45/2015.(VI.30.) kt. határozat

Kányavár  Község  önkormányzatának  Képviselő-testülete  Bertalan  Tibor  polgármestert  a 
jutalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalából nem zárja ki.

A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

46/2015.(VI.30.) kt. határozat

Kányavár  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Bertalan  Tibor  polgármester  részére 
100,000 Ft jutalmat állapít meg munkája elismeréseként.
A  képviselő-testületület  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  az  összeg  kifizetéséhez  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős:      jegyző

4.) Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés szóban történt.

A polgármester tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a 2015. májusában Waldhauser Bélától  
megvásárolta a 2/12-ed résztulajdonát képező az 56/1. hrsz alatt lévő lakóház, udvar, gazdasági 
épület megjelölésű ingatlant.  Kérte, hogy a lakóházat a képviselő-testület minősítse bérlakássá és  
adja bérbe 2015. július 1. napjától Orsós György részére, aki jelenleg a Kányavár, Fő út 32. szám 
alatt  tartózkodik.  Nevezett  jelenleg  is  Kányavárban  tartózkodik,  ezzel  a  lakhatási  problémája 
megoldódna. Az önkormányzat az ingatlan tulajdonrészének nagyságát tekintve a polgármester 
havi 6000 Ft bérleti díjat javasolt megállapítani.

Továbbá elmondta, hogy az ingatlanon lévő gazdasági épület romos, elhanyagolt állapotban van, 
melynek bontását sürgősen el kell végeztetni.
Jelenlegi állapotában a szomszédos ingatlant is veszélyezteti. A bontáshoz a társtulajdonosok 
hozzájárulását meg kell kérni. Kérte ebben a hivatal segítségét.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

47/2015.(VI.30.) kt. határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kányavár, Fő út 59. szám alatti ( 56/1 
hrsz) ingatlanon lévő lakóházat bérlaskássá minősíti és 2015. július 1. napjától bérbe adja Orsós 
György Kányavár, Fő út 32. szám alatti lakos részére.
A bérleti díj összegét a képviselő-testület havi 6.000 Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére
Határidő: folyamatos 
Felelős:     polgármester

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.

A polgármester az ülést 9,15 -órakor bezárta.

Kmf.
Bertalan Tibor Tóthné Péter Judit 



Polgármester          jegyző


