
264/4/2015.

Zala Megye Kányavár

Jegyzőkönyv

Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én  
                   megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet: 

4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet
önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 3/2015(II.28) rendelet módosításáról.               Tárgykód: L0

5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet
önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának zárszámadásáról                        Tárgykód: B4

           
Határozatok:

27/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: K6
28/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: Z1
29/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: Z1
30/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: D7
31/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: D1
32/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: D7
33/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: Z1
34/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: Z1
35/2015.(IV.29.) kt. határozat. Tárgykód: C8



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. április 29 én  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.) Polgármesteri tájékoztató

2.) Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének 
módosítása.

3.) Az önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzéséről tájékoztató.

4.) Az önkormányzat vízi-közmű vagyona értékelésére szerződés megkötése.

5.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.

6.) A falugondnok beszámolója a 2014.évi munkájáról.

7.) Interpelláció, kérdés

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés szóban történt.

Nyári gyermekétkeztetésről döntés

Bertalan Tibor polgármester tájékoztatta  a  testületet,  hogy az  elmúlt  évekhez hasonlóan az 
önkormányzatnak lehetősége van pályázni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részelő 
kiskorú  gyermekek  ingyenes  nyári  étkeztetésének  támogatására.  7  kk.  gyermek  részesül 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Kányavár önkormányzata ennek a 100 %- ra adhatja 
be önkormányzati önerő biztosítása nélkül a támogatást. Az önkormányzatnak önerőt nem kell  
vállalnia.



A támogatás mértéke naponta 440 Ft.  A támogatás 53 munkanapra igényelhető maximum. A 
megpályázott  támogatás  mértéke  7  gyermekkel  számolva  163  240  Ft  lenne.  A  polgármester 
javasolta a pályázat benyújtását.

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek.

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

27/2015 (IV.29.) számú kt.határozat.

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő rászoruló gyermekek 
részére  biztosítandó  nyári  gyermekétkeztetésre  pályázatot  nyújt  be  Magyarország  2015.  évi 
központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény  3.számú  melléklet  és  I.  3.pontja 
figyelembevételével.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
A képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2015. május 7- től folyamatos 
Felelős: polgármester

A polgármester elmondta, hogy a Kányavár, Fő út 59. szám alatti ingatlanban Waldhauser Béla  
pákai lakosnak 2/12-ed tulajdonrésze van, aki felajánlotta, hogy 100 e Ft-ért  az önkormányzat 
részére értékesítené. A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat az ingatlant vásárolja meg,  
annál  is  inkább,  mivel  a  falu  központjában  van,  állapota  eléggé  leromlott.  Amennyiben  az  
önkormányzat  is  tulajdonostárs  lesz,  a  többi  tulajdonossal  együtt  el  lehet  dönteni,  hogy  a  
szükséges állagmegóvás után, az ingatlan esetlegesen bérbe adható lesz.

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek.

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

28/2015 (IV.29.) számú kt.határozat.

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja Kányavár, Fő út 59. szám 
alatti, kányavár belterületi 56/1 hrsz- ú alatti, összesen 1562 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar,  
gazdasági épület művelési ágú ingatlanból Waldhauser Béla  8956. Páka, Petőfi út 9. szám alatti 
lakos 2/12 - ed tulajdonrészét 100.000 Ft-ért.
Az  adásvételi  szerződéssel  kapcsolatos  költségek  (ügyvédi  ellenjegyzési  díj,  ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés illeték) az önkormányzat viseli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester

A polgármester továbbá az alábbiakról tájékoztatta a testületet:

- a Lakosa hegyi út kaviccsal való terítése indokolt, melyre a pákai önkormányzat 290 e Ft- fog  
várhatóan biztosítani az út karbantartására.

- a Harangláb karbantartására ez évben kb. 180-200 e Ft- ot kell költségvetésünkben biztosítani. A 
korábbi években a faluházzal együtt került felújításra, de a szükséges állagmegóvási munkákat el 
kell végezni.



- Javasolta, hogy május 30-án este kerüljön sor a májusfa felállítására, ahol szendvicset és üdítőt  
biztosítson a testület a résztvevőknek.  A rendezvényen a település lakosságának nagy része részt 
vesz. Erre 16 000 Ft-ot kell biztosítani.

- Május 28-án 17-órai kezdettel bábelőadásra kerül sor a faluházban, melyen bízunk benne, hogy 
sok érdeklődő lesz. Az előadás a lenti könyvtár szervezésében valósul meg.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan a közterületek virágosításához a virágok beszerzése folyamatban 
van, ültetésükre a jövő hét folyamán kerül sor, kérte a képviselők segítségét.

- Időszerűvé vált az önkormányzat belterületi útjának és a temetőhöz vezető út a karbantartása,  
kavicsozása,  mely  az  előzetes  költségek  felmérése  alapján  mintegy  200  e  Ft  költséget  fog 
jelenteni. A polgármester javasolta a szerződés jóváhagyását.

A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek.

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

29/2015 (IV.29.) számú kt.határozat.

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 30-án májusfa állítás 
rendezvényének lebonyolítására(lakosság vendéglátása) 16 000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős:     polgármester

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

30/2015 (IV.29.) számú kt.határozat.

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 70 
hrsz-  és  a  74  hrsz-  ú  belterületi  út  karbantartására  vállalkozói  szerződést  köt  Soós  Imre 
vállalkozóval.
A vállalkozói díj összege: 200.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Gróf Ulrike fogszakorvos 
bejelentette,  hogy  nyugdíjba  megy,  kérte  a  feladat-ellátási  szerződés  megszüntetését  az  
önkormányzattól.  A  problémát  az  jelenti,  hogy  az  OEP  heti  12  rendelési  időt  finanszíroz  a  
lakosság  létszám  figyelembevételével,  tehát  főállású  fogorvost  nem  tudunk  alkalmazni,  a 
helyettesítő orvosok a megyében leterheltek, így nagyon nehéz lesz fogorvost találni a doktornő 
helyére.  Az  állás  betöltése  érdekében  a  fogorvosi  képzést  biztosító  egyetemekre  a  pályázati  
felhívás elküldésre került Páka önkormányzata részéről, valamint az ÁNTSZ –el a hivatal felvette 
a kapcsolatot. 

2.)  Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
rendeletének 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 

4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló

3/2015(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről tájékoztató.
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 az alábbi 
határozatot hozta:
 
31/2015.(IV.29.) kt.határozat.

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat  2014. évi belső 
ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja.

4.) Az önkormányzat vízi-közmű vagyona értékelésére szerződés megkötése.
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 az alábbi 
határozatot hozta:
 
32/2015.(IV.29.) kt.határozat.

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő- testülete a  viziközmű vagyonértékelésére
A ZALAVÍZ Zrt.-vel köt szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos 2015. december 31 -ig.
Felelős:     polgármester

5.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester.

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Bertalan Tibor polgármester a  2014.évi költségvetési beszámolót kiegészítette azzal, hogy a 
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolója alapján 
Kányavár Község Önkormányzatának az intézményhez a teljesített adatok figyelembevételével 
túlfinanszírozása jelentkezett 138 000 Ft összegben.



Javasolta, hogy ezen összeget az önkormányzat ne kérje vissza a gesztor önkormányzattól, azzal a 
megkötéssel, hogy a túlfinanszírozás kizárólag a hivatal 2015. évi működési feltételeinek 
javítására lehet felhasználni.

A polgármester továbbá elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat feladatait az önkormányzat 
Kányavárra és Pördeföldre kiterjedően végzi feladat-ellátási szerződés alapján. A korábbi évekhez 
hasonlóan, amennyiben az állami támogatás nem fedezi a szolgálat kiadásait, úgy lakosság 
létszám arányában viseli a költségeket a két önkormányzat. A szolgálat pénzügyi beszámolója a 
rendeletünk mellékletét képezi és ezen kívül készült egy számítás a zárszámadás szöveges 
indoklása mellé a költségek felosztásáról, melynek alapján Pördeföde Község Önkormányzatát 
94 202 Ft, míg Kányavár Község Önkormányzatának 206 638 Ft  terheli a 2014.évi kiadások és 
az állami támogatás figyelembevételével. 

Hozzászólás nem hangzott el.

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

33/2015.(IV.29.) kt.határozat. 

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint jóváhagyják.
Létszámkeret: 1 fő.   

                                                                                                            adat ezer forintban
                                                                                     Eredeti          2014. évi
                                                                                 előirányzat        teljesítés
Bevételek:
Működési célú
Önkormányzatok működési támogatásai 2 584 2 584
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 439 301
Működési bevételek összesen: 3 023 2 885

Felhalmozási célú 
Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0
Bevételek összesen: 3 023 2 885
Kiadások:
Működési kiadások
Személyi juttatások 1 360 1 405
Munkaadót terhelő járulékok 363 379
Dologi kiadások összesen: 1 300 1 101
Működési kiadások összesen: 3 023  2 885
Felhalmozási kiadások: 0 0
Felhalmozási kiadások összesen: 0 0
Kiadások összesen: 3 023 2 885

A falugondnoki szolgálat 2014.évi teljesített bevételei és kiadásai figyelembevételével Pördefölde 
Község Önkormányzata a 94 e Ft összegű önkormányzati támogatást utalja át a Kányavár Község 
önkormányzata részére 2015. június 30-ig,melyre vonatkozó megállapodást a képviselő-testület  
jóváhagyja.
Határidő: folyamatos 2015. június 30-ig.
Felelős: polgármester



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

34/2015.(IV.29.) kt.határozat. 

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 
2014.évi  gazdálkodási  beszámolója  alapján  Kányavár  Község  Önkormányzatát  Páka  Község 
Önkormányzatától  megillető  138 000  Ft  összegű  túlfinanszírozásról  lemond  azzal,  hogy  az 
összeget kizárólag a hivatal 2015. évi működési feltételeinek javítására lehet felhasználni.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) A falugondnok beszámolója a 2014.évi munkájáról.
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 az alábbi 
határozatot hozta:
 
35/2015.(IV.29.) kt.határozat.  

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok 2013. évi munkájáról 
szóló beszámolót jóváhagyja és elfogadja.

7.) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.

A polgármester az ülést 9,30 -órakor bezárta.

Kmf.

Bertalan Tibor Tóthné Péter Judit 
Polgármester          jegyző


